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ÖZET 

 

İngilizler, Yahudilerle kurdukları ortaklıkla 16. yüzyıldan bu yana dünyanın önemli 

güçleri arasında yer alıyor. Yakın geçmişte İngiltere, Büyük Britanya adıyla “üzerinde 

güneş batmayan imparatorluk” olarak anılacak kadar dünya üzerinde hâkimiyet kurdu.  II. 

Dünya Savaşı’na kadar da dünyanın en büyük güçlerinden biriydi. Günümüzde hâlâ BM 

Güvenlik Kurulu’nun beş daimi üyesinden biri ve ABD’nin en sadık müttefikidir. Bunun 

yanında İngiltere, Haçlı Seferleri’nden bu yana İslam dünyası ile genel olarak olumsuz 

temas hâlindedir. 19. yüzyılda İngiltere, İslam dünyasının en büyük istilacısıydı. 20. 

yüzyılın başında İslam dünyasının üç mukaddes şehri Mekke, Medine ve Kudüs’ü dolaylı 

veya doğrudan istila eden İngiltere, İslam dünyasının sadece yer altı zenginliklerine değil, 

fikri geleceğine de el koymak için bir dizi strateji geliştirdi. Bugüne kadar İngiltere’nin 

İslam dünyasını fiili istilası ele alınırken bu stratejiler genel olarak ihmal edildi. 

Raporumuz, bu ihmali göz önünde bulundurarak İngiltere’nin İslam politikasına ışık tutma 

amacıyla yazılmıştır. Çalışmamızda, İngiltere hakkındaki genel bilgilerin ardından söz 

konusu ülkenin Müslümanlara yönelik genel tutumları ve bizzat İslam’a yönelik girişimleri 

ile ilgili özgün değerlendirmeler yer almaktadır.   

Anahtar Kelimeler: İngiltere’nin İslam politikası, İngiltere ve İslam, İslam 

dünyasındaki ihtilafta İngilizlerin rolü  
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ABSTRACT 

 

The British have been among the world's major powers century with 

Jewish partnership since the 16th. In the recent past, Britain dominated the World 

with the name of Great Britain called as “empire that never set sun on it”. It was 

one of the world's greatest powers until World War II. Today, It is still one of the 

five permanent members of the UN Security Council and the most loyal ally of 

USA. In addition, Britain has generally been in negative contact with the Islamic 

world since the Crusades. In the 19th century, England was the greatest invader of 

the Islamic world. England, which directly or indirectly invaded the three holy 

cities of Mecca, Medina and Jerusalem in the early 20th century, developed a 

series of strategies to seize not only the underground wealth of the Islamic world, 

but also its intellectual future. To date, these strategies have generally been 

neglected when dealing with the British invasion on the Islamic world. Taking 

into account this negligence, our report was written to shed light on Britain's 

Islamic policy. In our study, after the general information about England, there 

are specific evaluations about the general attitudes of this country towards 

Muslims and its initiatives towards Islam itself. 

Keywords: England’s Policy of Islam, England and Islam, Britain’s Role 

in the Dispute of the Muslims 
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 ملخص

 

إن بريطانيا وبفضل الشراكة التى تم ابرامها مع اليهود تحتل مكانا بين اقوى 

ميالديا 61دول العالم منذ القرن   

وفي وقت سابق وصلت قوة بريطانيا ذروتها حيث بدأت تسمى ببريطانيا 

شمسالكبرى واالمبرطورية التي ال تغرب عليها ال  

وحتى الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا اقوى دولة في العالم وال تزال من 

دول الخمس الدائمى العضوية في مجلس االمن كما هى من اهم حلفاء الوليات 

 المتحدة االمركية

ومنذ الغزوات الصليبية اتصاالت بريظانيا سيئة مع العالم االسالمى بصورة 

 عامة

فكانت بريطانيا المحتل الرئيسى للعالم االسالمى حيث احتلت  61اما في القرن 

االراضى المقدسة بشكل مباشر وغير مباشرولم تكتف باحتالل البالد ونهب 

الثروات الطبيعية فحسب بل إنها ايضا قامت بتطويرسلسلة من الستراتجيات من 

لثقافية اجل التحكم على مستقبل العالم االسالمى الفكرية وا  

والبحوث التى تم اعدادها من قبل ركزت على االحتالل البريطانى لالرض فيما 

اهملت الستراتيجية والعقلية التى كانت وراء ذلك وهذا التقرير التي اعدناه 

سيركز على هذا الجانب من اجل تسليط الضوء على السياسة البريطانية تجاه 

 العالم االسالمى

وستجدون في هذه الدراسة تقيمات اصلية حول المواقف البريطانية العامة تجاه 

 االسالم والمسلمين 

سياسة بريطانيا اإلسالمية ، بريطانيا واإلسالم ، دور : كلمات مفتاحية

 البريطانيين في الصراع في العالم اإلسالمي
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GİRİŞ 

 

İngiltere, Miladî 17. yüzyıldan bu yana dünyanın önemli aktörleri arasındadır. 18 ve 

19. yüzyıllarda ise İngiltere, Büyük Britanya adıyla, üzerinde güneş batmayan 

imparatorluk olarak dünyanın kuşkusuz en büyük gücüydü.  

II. Dünya Savaşı’nın galipleri arasında yer alsa da söz konusu savaşın Avrupa 

üzerindeki telafi edilemez etkileri İngiltere’yi güç bakımından savaşın diğer galipleri ABD, 

Sovyet Rusya ve Çin’in gerisinde bıraktı. Buna rağmen İngiltere, hâlâ ABD’nin en önemli 

müttefiklerinden biri olarak dünya siyasetinde etkindir; İslam dünyası konusunda ise belki 

de ABD’den daha derin bağlara sahiptir.  

İngilizler, Haçlı Seferlerinin en önemli katılımcıları arasındaydılar. III. Haçlı 

Seferi’nin ise Kral Richard’la (Aslan Yürekli Rişard) en önemli aktörüydüler.  

Richard’ın yaşadıkları İngiltere’yi İslam dünyasıyla ilişkilerde diğer Batılı güçlerin 

gerisinde bıraktıysa da Endülüs’ten göç eden bazı Yahudilerin İngiltere’ye sığınmasıyla, 

İngiltere-İslam dünyası ilişkileri yeniden canlandı.  

18. yüzyılda Müslüman Hindistan’ın işgal girişimi, İngiltere’yi İslam dünyasına 

karşı savaşan güçler arasına kattı. İngiltere’nin Hindistan işgalini Arap Yarımadası’na 

doğru genişletmesi ise bu ülkeyi İslam dünyasına karşı projeler geliştiren birkaç dünya 

gücü arasına yerleştirdi. Hatta İngiltere’yi o güçlerin teşkil ettiği sıranın tepesine doğru 

taşıdı.  

19. yüzyılda İngiltere’nin Nijerya, ardından Mısır istilası, bu ülkeyi İslam 

dünyasının kalbini sağdan ve soldan sıkıştıran güç konumuna getirdi.  

20. yüzyılın başında ise I. Dünya Savaşı ile birlikte İngiltere, İslam dünyasının 

coğrafi kalbinin istilacısı hâline geldi. İngiltere, Kudüs’ün yanında Mekke ve Medine’yi de 

istila etti; İslam dünyasını istila eden güçlerin başı olarak sadece İslam coğrafyasına değil, 

İslam fikriyatına da hükmetmeye çalıştı, Müslümanları bölecek güçlerin en büyük 

sponsoru oldu.  

II. Dünya Savaşı, İngiltere’nin dünya hakimiyeti gibi İslam dünyası hakimiyetine 

de ağır bir darbe vurdu. Savaştan sonra İngiltere, dünya yönetimindeki rolünün büyük bir 
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bölümünü ABD’ye bıraktıysa da İslam dünyasını hem idari güçler hem sosyal kesimler 

açısından etkilemeye devam etti.  

Hilafetin 1924’te yine İngilizlerin adlarının anıldığı girişimlerle kaldırıldığı yeni 

dünyada İngiltere, İslam’ı Batı’yla mücadele edecek siyasi ve fikri gücünden yoksun 

bırakma konusunda önemli bir aktör olarak faaliyetlerini sürdürdü. Günümüzde 

Müslümanları bölmeye dönük pek çok faaliyetin arka planında hâlâ İngiltere’nin adı 

anılmaktadır.  

Bununla birlikte İngiltere’nin İslam dünyasında yeteri kadar bilindiği söylenemez.  

Raporumuz, bu doğrultuda, İngiltere’nin İslam siyasetini açığa çıkarma ve bu 

kapsamda yapılacak bir çalışma için yön verme amacı taşıyor.  

Raporumuzun birinci bölümünde çok yönlü bir İngiltere tanıtımı, ardından bu 

zemin üzerinden İngiltere’nin İslam siyasetini izah etmeye dönük özgün tespitler yer 

almaktadır.   
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1. İNGİLTERE’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

1.1. Coğrafi Özellikleri, Nüfusu ve Ekonomisi 

 

Resmî adı United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 

Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya Birleşik Krallık 

şeklinde de ifade edilir. Dünya genelinde yaygın şekilde 

kullanılan İngiltere ise aslında devletin ana topraklarını 

meydana getiren dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün 

adıdır. Diğerleri ise İskoçya, Wales/Galler ve Kuzey İrlanda’dır. Avrupa kıtasının 

kuzeybatısında ana karadan Manş ve Kuzey denizleriyle ayrılan adanın güneyi ve 

etrafındaki irili ufaklı diğer adalar üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 130.439 km² olup 

kuzeyinde Birleşik Krallığa dâhil İskoçya (77.167 km
2
) ve batısında Galler’le (20.768 km

2
) 

Kuzey İrlanda (14.147 km
2
) bulunmaktadır.

1
 Birleşik Krallığın nüfusu 66.600.000 olup 

çoğunluk şehirlerde yaşamaktadır.
2
 

Büyük Britanya adası kuzeyden güneye 950 km uzunluğunda ve doğudan batıya 

450 km genişliğindedir. Genellikle monoton bir doğal yapısı olan İngiltere’nin en yüksek 

noktası Göller bölgesinde bulunan 978 m civarındaki Scafell Pike tepesidir. Bütün adanın 

en yüksek noktası ise kuzeydeki dağlık İskoçya’da Ben Nevis zirvesidir (1343 m). En uzun 

akarsu, Galler’de Cambrian dağlarından doğup güneybatıda Bristol Kanalı’na dökülen 

Severn’dir.  

İngiltere yüzölçümüne oranla kalabalık bir 

ülkedir, km
2
 başına düşen insan sayısı 350’yi geçer. 

Nüfusun dağılımı çeşitlilik gösterir; çoğunluk (% 92 

civarı), başta Londra olmak üzere daha çok güney ve 

batıdaki sanayi şehirlerinde yaşamaktadır. Genellikle 

çeşitli İslâm ülkelerinden gelen göçmenlerin sayısı % 8’e 

                                                           
1
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBuZ2lsdGV

yZQ ET: 17.06.2019. 

2
 http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-kunyesi.tr.mfa ET: 17.06.2019. 

Şekil 1. Birleşik Krallık Bayrağı 

Şekil 2. İngiltere Bayrağı 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBuZ2lsdGVyZQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBuZ2lsdGVyZQ
http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-kunyesi.tr.mfa
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yaklaşır. İngiltere tarihinde görülen din anlaşmazlıkları ve bölünmeler yüzünden halk 

arasında çeşitli Hristiyan mezhep ve tarikatları gelişmişse de hâkim olan inanç 

Protestanlığın Anglikan koludur ve kilisenin başı, kral veya kraliçedir. Ülkede az sayıda 

Yahudi, Hindu ve Budist gibi farklı inanç mensupları da bulunmaktadır.  

İngiltere’de ekonomi endüstriye dayanır. İngiltere toprakları için ham madde 

bakımından zengindir denilebilir, özellikle kömür ve Kuzey Denizi açıklarındaki petrol-

doğal gaz yatakları çok önemlidir. Başlıca sanayi kolları; metalürji, makine, gemicilik, 

kimya, kömür, petrol, demir çelik, tekstil, elektrik, elektronik, uçak ve uzay sektörleri 

üzerinedir. Tamamı makine kullanılarak yapılan tarım verimli ise de üretim miktarı ve 

çeşit bakımından yeterli değildir. İklim ve toprak yapısına uygun olarak daha çok hububat, 

şeker pancarı, patates gibi ürünler yetiştirilir; diğer ürünler ithal edilir. Tarımla 

uğraşanların sayısı nüfusun % 2’si kadardır. Hayvancılık ve balıkçılık ise ülke ihtiyacını 

fazlasıyla karşılayabilecek düzeydedir. Özellikle balıkçılık alanında yıllık 1 milyon tona 

yaklaşan çeşitli deniz ürünleri avı aynı zamanda balıkçılıkta zengin bir ihracat 

potansiyeline sahiptir. Ulaşım daha çok uzunluğu 16.000 kilometreyi geçen demiryolu 

ağıyla sağlanmaktadır. Gelişmiş bir otoyol sistemine sahip olan kara taşımacılığında 

toplam yol uzunluğu 400.000 kilometreyi bulur.
3
 

 

                                                           
3
 Azmi Özcan, “İngiltere”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 2000, Cilt: 22, Sayfa: 296- 

299. 
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1.2. Yönetim Şekli 

 

Birleşik Krallığın yönetim sistemi anayasal monarşidir. Birleşik Krallık (Büyük 

Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı-United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland) İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört bölgeden oluşan 

üniter bir devlettir. Büyük Britanya sadece İngiltere, İskoçya ve Galler’i ifade etmektedir. 

İngiliz parlamentosu, Avam ve Lordlar 

Kamarası diye iki kamaradan oluşur. Seçimle gelen 

Avam Kamarası 650 milletvekilinden oluşmaktadır. 

Oluşumu atama ve veraset yoluyla oluşan üst organ 

Lordlar Kamarası’nda ise 790 üye bulunmaktadır. 

Bunların üyeliği ömür boyudur. 

Avam Kamarası, beş yıllığına seçimle 650 milletvekilinden oluşur. Hükümet 

yeterli milletvekili sayısını yakalayan partilerden parti başkanı tarafından kurulur. Bütün 

yeni yasaların hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası tarafından onaylanması 

gerekir. Tek istisnası vergi kanunudur, vergi kanununda karar merci Avam Kamarası’dır. 

Avam Kamarası, Lordlar Kamarası’nın kararını reddedebilir. 

Lordlar Kamarası, 790 üyeden oluşur ve 

Birleşik Krallık’ın üst kamarasıdır. Üyeleri 

Başbakan’ın önerisi Kraliçe’nin onayı ile atanırlar, 

halen 92 kalıtsal üyesi bulunmaktadır.  Görev olarak 

Avam Kamarası’nın çalışmasını denetler ve yasaları 

gözden geçirir.
4
 

Birleşik Krallığı oluşturan kurucu ülkelerden İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da 

yetki devrine dayalı (devolution) bir siyasi yapılanma bulunmaktadır. Yetki devri 

gereğince egemen devletin sahip olduğu yasama ve yürütme yetkilerinin bir bölümü, 

Birleşik Krallık Parlamentosu( Westminster) tarafından farklı ölçülerde olmak üzere 

                                                           
4
 https://www.bbc.co.uk/academy/tr/articles/art20150415093742710 ET: 17.06.2019. 

Şekil 3. Avam Kamarası 

Şekil 4. Lordlar Kamarası 

https://www.bbc.co.uk/academy/tr/articles/art20150415093742710
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İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki ulusal parlamentolara devredilmiştir. Bu sistemde 

hukuken üniter devlet özelliği korunmakta ve merkezi parlamentonun yetki devrini geri 

alma veya değişiklik yapma hakkı muhafaza edilmektedir. Yetki devrinden yararlanan 

kurucu ülkelerin egemenliği bulunmamaktadır. Ana hatlarıyla anayasa, savunma, ulusal 

güvenlik, dış politika, vatandaşlık ve göç gibi konular Birleşik Krallık Parlamentosu’nun 

yetkisinde bulunmaktadır. 

8 Haziran 2017 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Muhafazakâr Parti 

birinci çıkmış ve Demokratik Birlik Partisi’nin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetini 

kurmuştur.
5
 

 

1.3 Büyük Britanya Tarihi 

 

Britanya Adası’nın tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar dayanır. M.Ö. 1000 tarihinde 

Britanya Adası, Avrupa’dan sürülen Keltler tarafından istila edilmiştir. M.Ö. 50 tarihinde 

Romalılar adaya akınlar düzenlemiş, saldırıların sürekliliği Keltleri bugünkü İrlanda ve 

Galler bölgesine sığınmaya zorlamıştır. M.S. 40 yıllarında adada Roma idari yapısı altında 

İngiltere eyalet olarak yönetilmiş, Roma yönetiminin çökmesiyle 500 yıllarında ada 

Romalılar tarafından terk edilmiş ve oluşan boşlukla yeni saldırılara maruz kalmıştır. Ada 

halkı Britonlara (Keltler) karşı Danimarka- Almanya bölgesinde Angleler ve Saxonlardan 

(Anglo-Saxon)  yardım istemiş ancak gelen yardımlar zamanla işgale dönüşmüş, bu işgal 

adanın istila edilerek ele geçirilmesine kadar devam etmiştir. Adayı ele geçirdikten sonra 

adaya Angle ve Land kelimelerin birleşimi olan England (Angloların toprağı) adı 

verilmiştir.
6
 Bu istilalar neticesinde Britanya’ya yerleşen Romalı Hristiyanlar kendi 

çabalarıyla Hristiyanlığın Galler, İrlanda ve İskoçların topraklarına kadar yayılmasına 

sebep olmuştur. 

Keltler, Romalılardan önce Dürizm mensubu iken Romalılardan sonra yaklaşık 

650’li yıllara kadar Hristiyanlığı kabul etmiş ve Roma, İngiltere’yi işgal ile adayı 

Romalılaştırmaya çalışmıştır. Roma İmparatorluğu zayıflamaya başladığında İngiltere’yi 

                                                           
5
 http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-siyasi-gorunumu.tr.mfa ET: 17.06.2019. 

6
 https://www.eupedia.com/england/english_history.shtml ET: 17.06.2019. 

http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-siyasi-gorunumu.tr.mfa
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terk etmek zorunda kalmış ancak Hristiyanlığın devamı için Kelt Kilisesini kurmuştur.
7
 

İngiltere’nin Hristiyanlaşmasında Monastisizm’in etkisi önemli bir faktördü. Anglo-Saxon 

istilasıyla Galler’e kaçan Romalı ve İngiliz Hristiyanları yerli pagan dinlerini Hristiyanlıkla 

yoğurarak kendilerine has bir Hristiyanlık ortaya çıkarmıştır. Anglo-Saxon baskısı 

nedeniyle yer altına çekilen Monastik Hristiyanlık hareketi zamanla Evanjelizme 

dönüşmüştür. Galler, İskoçya ve İrlanda’nın ücra bölgelerine misyonerlik ile Hristiyanlığı 

yaymaya başlamış,
8
 Evanjelizm

9
 ve Protestanlık birbirini tamamlayan terimler olmuştur 

fakat bu terim daha sonra misyonerlik faaliyetlerini yapan tüm Hristiyan mezhepleri için 

kullanılmıştır.
10

 VII. yüzyılda örgütlenen kilise ve misyonerlik faaliyetleriyle Hristiyanlık 

adada yaygın hale gelmiştir. 

Roma’dan sonra merkezi otorite son bulunca Ada’da 

birçok devlet kurulmuş bunlar arasında Wessex Kralı 

güçlenerek diğer devletleri kendi etrafında toplamayı 

başarmıştır. İskandinavlardan gelen Vikingler, yaptıkları 

istilayla Adayı, yaklaşık yüzyıl sürecek bitmeyen bir savaş 

alanına çevirmiş İngiltere’nin demografik yapısının ve 

İngilizcenin deforme olmasına sebep olmuşlardır.  

Kral Alfred 886 yılında Vikingleri yenmiş ve krallığı 

gündeme getirmiştir. Kral Alfred, Yaşlı Edward ve Athelstan 

zamanında İngiliz kimliği oluşturulmuş ve 973 yılında Edgar İngiltere Kralı olarak taç 

giyen ilk yönetici olmuştur. İlk İngiliz monarşileri çağın standartları göz önüne alındığında 

güçlü monarşiler olsa da İngiltere tarihi anayasal, siyasi ve yönetsel olarak 9. yüzyılda 

başlamış denilebilir.
11

 

                                                           
7
 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184393 ET: 17.06.2019. 

8
 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/184393 ET: 17.06.2019. 

9
 Evanjelist: Hristiyanlığı vaaz eden 

   Evanjelik: Protestan Kilisesini muhafaza eden anlamındadır.  

http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXZhbmplbGl6

bQ ET: 17.06.2019. 

10
 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/40800  ET: 17.06.2019. 

11
 Jeremy Black, Kısa İngiltere Tarihi, Çevirmen: Ekin Duru, Say Yayınları, İstanbul 2018, 3. Baskı, s. 41-

45. 
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Kral Edward’ın halefinin olmaması bölge üzerinde kontların ve komşu krallıkların 

tehdidini oluşturmuştur.  

Viking soyundan gelen İskandinav kökenli olan fakat Frenk halklarla karışarak 

yeni bir kültür oluşturan Normanlar adayı işgal ettikten sonra Normandiya dükü; William 

The Conqueror (Fatih) olarak adlandırılacak olan I. William İngiltere’nin ilk Norman Kralı 

olmuştur. 
12

 Norman istilası sonucu Anglosakson elitlerin yönetimi son bulmuş böylece bu 

istila İngiltere’nin son istilası olmuştur. Anglosakson isyanları uzun süre devam etmiş ve 

bir kısmı komşu ülkelere ve Roma’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca Normanların 

saray dili olarak Fransızcayı kullanması İngilizcenin Fransızcadan etkilenmesine neden 

olmuştur.
13

 

12. yüzyılda Britanya, Normanlardan önceki 

saygınlığını yeniden kazanmış, İngiliz kimliğine vurgu 

yapılmış ve yönetimde homojen bir yönetim biçimi 

sağlanarak halkın desteği sağlanmıştır. Kral John zamanında 

kardeşi Aslan Yürekli Richard komutasında Kudüs Fatihi 

Selahaddin Eyyubi üzerine sefer düzenlemiş, savaş 

kazanılmış olsa da Kudüs ele geçirilememiştir. Seferden sonra 

Kralın ekonomik sıkıntıya girmesi karşıtlarını 

cesaretlendirmiş ve 1215 yılında Kral, Magna Carta olarak 

bilinen anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır. 

İngiltere’nin ilk yazılı anayasal belgesi olma özelliğini 

taşıyan Magna Carta ile ilk defa kralın yetkileri tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır.
14

 

Magna Carta ile İngiliz Parlamentosu doğmuş ve parlamento ile İngiliz sistemi 

şekillenip gelişmiştir. Sözleşme ile Kral her idari bölgeden 4 şövalye ve her kasabadan 4 

                                                           
12

http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTm9ybWFubG

Fy ET: 17.06.2019. 

13
 https://archive.org/stream/historyofengland01davirich#page/n21/mode/2up ET: 17.06.2019. (History of 

England s. 148.) 

14
  Black, s. 53-58. 

Şekil 6.  I. William 
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kasaba sakinini her yıl düzenli bir şekilde Londra’ya davet etmeye başlamış böylece 

parlamento zamanla şekillenmeye başlamıştır.
15

  

Ulusal kimlik 1290 yılında I. Edvard zamanından daha önce; 1130 yılında 

İngiltere’ye yerleşen Yahudilerin sınır dışı edilmesiyle başka bir boyut kazanmıştır. 

Ülkenin kamu finansmanı haline gelen ve toplumsal bir tehdit olan faizi kullanan 

Yahudiler toplumda öfkeye sebep olmuş ve bu durum uzun yıllar sorun teşkil etmiştir.
16

 

I. William’dan sonra İngiltere Krallığı, dolaylı olarak 

Fransa kralına bağlanmıştır; Kral olan herkes Fransa Kralına 

bağlılığını bildirmek zorunda olsa da buna karşın 1337 yılında 

tahta geçen III. Edward, Fransa kralına biat etmediği gibi 

Fransa krallığından hak iddia etmiş böylece iki devlet için acı 

sonuçlar doğuracak ve yıkımlara sebep olacak Yüzyıl Savaşları 

başlamıştır. Krallıkların evlilik yoluyla akrabalıklarını ileri 

sürerek tahtta hak iddia etmeleri sonucu çıkan Yüzyıl 

Savaşları’nın en büyük sorunu ölülerin savaş meydanlarında 

bırakılması sonucu oluşan salgın hastalıklar olmuştur. Bu 

hastalıklar, iki tarafın da savaşa bir süre ara vermesine sebep olmuş, fakat barışın 

sağlanamaması sonucu 1453 yılına kadar savaş devam etmiştir. Bu savaş, bir taraftan 

İskoçya diğer taraftan Fransa ile savaşan İngiltere için oldukça yıpratıcı olmuştur. Fransa 

savaşta yenik düşmüş ve kral esir olmuştur. Savaştan sonra Fransa tahtına, Charles dönemi 

olarak anılacak krallar gelmiştir. Yüzyıl Savaşları’nın İngiltere için acı sonuçlarından biri 

taht kavgası olan ve 30 yıl süren ‘‘Çifte Gül Savaşı’’ (1455-1485) olarak bilinen iç savaşın 

patlak vermesidir. Savaşın sonucunda soylular güç kaybetmiş, kral yanlıları savaşı 

kazanmış ve monarşi güçlenmiştir. Bu savaş neticesinde derebeylik büyük bir darbe 

almıştır.
17
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 Atilla Yayla, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Adres Yayınları, Ankara 2014, 1. Baskı, s. 99.  

16
 Yayla, s. 65.  

17
 https://www.history.com/topics/british-history/wars-of-the-roses ET: 17.06.2019. 
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1.4. Tudor Hanedanlığı 

 

Savaştan sonra Tudor Hanedanı’nın Krallığı ele geçirmesiyle birlikte sırasıyla 

VII. ve VIII. Henry tahta geçmiştir. Kraliçe Katherina ile boşanmasına onay vermediği için 

VII. Henry’nin Papalık ile ilişkileri bozulmuş daha sonra kral, Papalık yasalarını 

tanımadığını ilan ederek kilisede reformlar yapmıştır. Kendisini İngiliz Kilisesi’nin 

Başkanı ilan eden Henry kiliseye milli bir kimlik kazandırarak Anglikan Kiliselerini 

(Anglikanizm) açmıştır. Kilise ve manastırların geniş arazileri hükümete ve taraftarlarına 

büyük kazançlar sağlamıştır. Tudor Hanedanlığı sırasında parlamento kullanılarak ülkede 

birlik ve düzen oluşturulmuş, İskoç Krallığı geride bırakılmıştır. Krallık güçlendirilmiş ve 

VIII. Henry zamanında İngiliz deniz gücünü kurmuştur, yine VIII. Henry zamanında 

Protestanlığa devam edilmiştir. Protestanlığın etkin olduğu İngiltere’de papalık ile karşı 

karşıya gelinmesi toplum tarafından kraliyete karşı bir tepkiye sebep olmamıştır.
18

  

 

1.5. İmparatorluğa Doğru: Kraliçe Elizabeth 

 

Krallık tahtına VI. Edward’dan sonra Kraliçe I. Mary ve sonrasında da I. 

Elizabeth (1558- 1603) geçmiştir. I. Elizabeth ayrıca İrlanda’nın ve sembolik olarak 

Fransa’nın da kraliçesi olarak kabul edilmiştir.
19

 Elizabeth, babasının kurduğu deniz 

gücünü güçlendirmiş ada ülkesinin sınırlarını zorlamaya başlamıştır. İspanya’nın 

sömürgeden edindiği zenginlik hikâyeleri İngilizleri de heyecanlandırmış, Elizabeth 

zamanında ilk sömürü faaliyetleri başlamıştır. 

Papa, 1493’te Amerika ticaretini İspanya’ya, 

Asya ticaretini ise Portekiz’e bırakan bir ferman 

yayınlamıştır. Böylelikle Portekiz payına şeker, baharat 

ve köleler; İspanya payına altın ve gümüş düşmüştür. 

İngilizlerin hayalini de altın ve gümüş süslemiştir. 

İngiltere Protestan olduğu için papalıktan herhangi bir 
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19
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destek alamamış, bu durumda onu İspanya ve Portekiz’den bir adım geride bırakmıştır.  

Sömürgecilik İspanya, Portekiz, İngiltere ve Fransa arasında acımasız bir rekabete 

neden olunca yeni bir ticaret sistemi olan merkantilizmin
20

 doğuşuna sebep olmuş, sanayi 

devrimine kadar olan dünya düzeninin işleyişini belirlemiştir. Birikim kültürü yerini 

sömürü kültürü ile zenginleşmeye bırakmış; Batı dünyası tüm aç gözlülüğünü ortaya 

çıkarmış, sömürü bölgelerinde büyük yıkımları beraberinde getirmiştir. 

Elizabeth’in Papalık tarafından aforoz edilmesi ve ada ülkesinin tüm Avrupa’da 

dışlanması Krallığı, deniz üzerinden güçlü olmaya ve sömürüde alternatifler bulmaya 

zorlamıştır. Katolik dünyasında ötekileştirme İngiltere’yi ticaret ve sanat dâhil olmak üzere 

birçok alanda Osmanlı İmparatorluğuna da yakınlaştırmıştır.
21

 

VII. Henry kendini İrlanda Kralı ilan ettiğinde İskoç ve İrlanda üzerinde İngiliz 

nüfusu yetersiz kalmıştır. Katolik İrlanda, İspanyollar tarafından kullanılabilir bir tehdit 

olarak durmuş, bu tehdidin önüne geçmek için sistematik kolonileşme benimsenmiştir. 

Kraliçe Mary ileri karakol görevi alacak yerleşkeler kurmuş, bu yerleşkeler kardeşi Kraliçe 

Elizabeth zamanında şekillenerek İngiltere’nin sömürüde etkin ve güçlü olmasını 

sağlayacak koloni tecrübesini elde etmesini sağlamıştır. İrlanda, İngiltere’nin ilk 

plantasyon
22

 deneyimi olmuştur. İmparatorluk, ticaret ve işgal ile yetinmemiş, göç ve iskân 

ile bunu pekiştirmiştir.
 23

 

Denizde güçlü olmayı amaç haline getiren Kraliçe Elizabeth, korsanlar ve 

hırsızlara göz yumarak ve bazılarına da şövalye unvanı vererek onları sömürü ve yağmaya 

teşvik etmiştir. Yağmaya giden korsanlara Kraliçe’nin kendisi de dâhil ciddi yatırımlar 

yapılmıştır. Korsan ve hırsızların giriştiği Amerika Kıtası’ndaki yağma ve soygunlar 

Avrupa’ya sıçrayınca İspanya Kralı, İngiltere’ye saldırı için Manş Denizine kendi 

donanması “Yenilmez Armadayı” göndermiştir. İngiltere’nin korsan ve tüccarlardan 

                                                           
20

 Merkantalizm: devlet tarafından korumacı bir ekonomik sistemdir ihracatı destekmiş ithalatı sınırlamıştır. 
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 This Orient Isle: Elizabethan England and the Islamic World Jerry Brotton. 
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oluşan küçük ve atik donanması karşısında, İspanya’nın gururlu donanması büyük bir 

yenilgi almıştır. Bu savaş yenidünya düzeninde (1588) en önemli deniz savaşlarından biri 

olmuş, savaş neticesinde İngiltere de küresel sömürü dünyasında artık var olduğunu 

kanıtlamıştır. Denizlerdeki güç dengesi ve sömürü bölgeleri zamanla İngiltere lehine 

değişmiştir. 

Savaşın kazanılması Papa’ya karşı da bir zafer özelliği taşımış ve Protestanlığa 

kutsallık katarak meşruiyet kazandırmıştır. Papa tarafından aforoz edilen Kraliçe, 

Avrupa’nın en güçlü devleti Katolik İspanya’yı yenilgiye uğratmıştır. Bir taraftan 

İmparatorluk temelleri atılırken diğer taraftan Shakespeare ve Spencer gibi isimler İngiliz 

Edebiyatına sanatlarıyla harikalar yaşatmışlardır.  

Ada devletini geleceğin en önemli devletleri arasına koyan Kraliçe Elizabeth, 

1603 tarihinde yaşamının sonuna gelmiş ve Tudor Hanedanlığı son bulmuştur. Elizabeth’in 

varisi olmayınca tahta VIII. Henry’nin kız kardeşinin oğlu ve İskoçya’da kral olan I. James 

getirilmiştir. İki devleti birleştiren James Londra’yı kendine merkez edinmiş böylece 

Büyük Britanya’nın önü açılmıştır. 

 

1.6. 1648 İngiltere Devrimi  

 

I. James’in ölümünden sonra oğlu I. Charles tahta 

geçmiştir. Charles zamanında kilise güçlenmiş ve Anglikan baskısı 

tüm Britanya’da büyük rahatsızlıklara sebep olmuştur. Ekonomik 

bunalımın da arttığı yıllarda önce İskoçya’da daha sonrada 

İrlanda’da ayaklanma baş göstermiştir. Ayaklanmayı bastırmak 

için ek vergiler getirmeye çalışan I. Charles’ın, vergileri 

yasalaştırmak için parlamentonun onayını alması gerekmiştir. Kaldırdığı parlamentoyu 

tekrar çağırmış ve tarihe  “kısa parlamento” olarak geçen ve üç hafta süren parlamento, 

vergileri onaylamayınca tekrar feshedilmiştir. I. Charles, 1640 yılında tekrar parlamentoyu 

çağırmak zorunda kalmış ve 8 yıl süren parlamentonun aldığı ilk kararlar I. Charles’ın 

bakanlarının idam edilmesi olmuştur. İç karışıklığın giderilmesi için bir bedel ödenmesinin 

gerektiğini düşünen Kral buna sessiz kalmıştır. Bu sırada İrlanda’da ayaklanma baş 

göstermiş, İskoç sorunu halledilmeden bir ayaklanma daha olması I. Charles’ı biraz daha 

Şekil 8 I. Charles 
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sıkıştırmıştır. Bir ordu hazırlığına karar veren parlamento, kralın komutanını kabul 

etmemiş ve kendisi atama yapmıştır. Bu yıllar ülkeyi yönetmede kimin son karar 

verdiğinin şekillendiği yıllar olmuştur. İç savaş patlak vermiş kralın parlamento üyelerini 

tutuklama isteği zanaatkârlar tarafından engellenmiş ve halk silahlanarak parlamentoyu 

koruma görevini üstlenmiştir. Ülke sosyo-ekonomik olarak ikiye bölünmüş, az gelişmiş 

kuzey ve batı, kral taraftarları; güney ve doğu ise parlamento taraftarları olarak 

çatışmışlardır. Kralın ordusu ile halk tarafından oluşturulan ordu karşı karşıya gelmiş fakat 

disiplin ve ordu tecrübesi olmayan parlamento taraftarları ilk başlarda yenilgi üstüne 

yenilgi almıştır.
24

 Daha sonra yıldızı parlayacak olan ve iktidarı da ele geçirecek olan 

Cromwell
25

,  parlamento taraftarlarının can simidi olmuş ve 1648 yılında kralın ordusunu 

yenmiştir. İngiltere tarihinde ilk defa bir kral idam edilmiş
26

  ve böylece “Tanrıdan sonra 

Kral gelir” düşüncesi son bulmuştur. Özgür bir cumhuriyet ilan edilmiş fakat Cromwell, 

burjuvazi ve yeni aristokrasinin ürünü olacak mutlak monarşiyi oluşturarak hayal 

kırıklığını da beraberinde getirmiştir. Parlamentoyu kendine yakın isimlerle doldurarak 

yönetimde büyük değişiklikler yapmıştır.  

 

Yönetimde bu değişiklikler yaşanırken sömürü ile 

oluşan yeni toplumsal sınıf her alanda etkin olmaya başlamıştır. 

City of London’da
27

 şirketler, devlete borç vermeden kendi 

lehine kanunlar çıkarmaya kadar birçok alanda etkin olmaya 

başlamışlardır. Doğu Hindistan Şirketi de bunların arasında en 

güçlü olanı olmuş ve bu şirket Hollanda ortaklığıyla 

kurulmuştur. Cromwell ticaret merkezini Amsterdam’dan 
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 Christopher Hill, İngiltere’de Devrim Çağı, Çeviri: Uygur Koçabaşoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul 2016, 

1. Baskı, s. 145-151. 

25
 Düşük rütbeden acımasız disipliniyle ün yapmış askeri zaferlerle rütbesini kısa sürede yükselten komutan 

26
 http://www.csun.edu/~sk36711/WWW/handouts/early_modern_history.pdf ET: 17.06.2019. 

27
 City of London tarihten bu yana şirketlerin baskın olduğu ve karanlık işlerde de varlığını hissetiren finans 

merkezidir. 

Şekil 9. Olivier Cromwell 
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Londra’ya çekmek için “Seyru Sefer Yasasını” çıkarmıştır. Bu yasayla birlikte Protestan 

olan Hollanda ile savaş kaçınılmaz bir hal almış ve savaştan sonra Hollanda’nın deniz 

egemenliği sona ermiştir.
28

 

Sekiz yıl süren iktidarı boyunca Cromwell İngiltere’nin parlamento kültürünü 

yıkamamış, ölümünden sonra Parlamento kral aramaya çıkmıştır. I. Charles’ın oğlu, II. 

Charles unvanıyla tahta oturmuştur. Tahta oturur oturmaz Cromwell’in cesedi çıkarılıp 

kafası kopartılmış ve babasının intikamını almak için haftalarca kazığa asılı bırakılmıştır. 

Yeni kral zamanında savaşların izleri silinmeye çalışılmış ve parlamentoyla uyumlu 

çalışılmıştır. Bu dönemde sanayi ve bilimde önemli adımlar atılmış ve dünyanın ilk bilim 

akademisi “Royal Society” kurulmuştur. Sanayi Devrimi’ne giden yolda önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Bunların yanında I. James, İskoçya’yı ikna etmek ve İngiltere’yi 

kabullendirmek için devletin adını Büyük Britanya Birleşik Krallığı olarak değiştirmiştir.  

 

1.7. Sömürü İle Büyüyen Birleşik Krallık   

 

İspanya ve Portekiz’e göre sömürge faaliyetlerine geç başlayan İngiltere, 1500’lü 

yıllarda korsancılıkla İspanyol gemilerini ve kolonilerini yağmalayarak ve kapkaç yaparak 

sömürüye başlamıştır. Sömürüyle dünyanın kültürünü, devlet yönetimini, savaşını, 

sermaye, mal ve işgücü piyasasını değiştirecek bir küreselleşme söz konusu olmuştur. 

İspanya ve Portekiz birçok kazançlı bölgeleri ele geçirmiş, İngiltere ise 1655’te Jamaika ve 

birkaç plantasyon ile yetinmiştir. Bunun temel sebebi; Papa tarafından Avrupa’da 

ötekileştirilmesi, bir ada devleti olması ve kralın mutlak bir güce hiçbir zaman 

kavuşamamasıdır. Kralı idam eden bir parlamentonun varlığı ve sömürüyle oluşan 

aristokrat kesimin para sahibi olması kralı paralı askerlere mahkûm etmiş bu da kralı 

sermaye sahiplerine mecbur bırakmıştır. Sonuç olarak ortaya sömürü dünyasına geç çıkan 

bir İngiltere çıkmıştır. 

İmparatorluk altın çalmayla başlayıp şeker kamışı ile büyümüştür. 1770 yılında 

tütün %85, kahve %94; 1820 yılında ise şeker kamışı tüm kalemleri geride bırakan bir 

ihracat rakamına çıkmıştır. Sömürü devletlerden maliyetsiz ithal edilen mallar Avrupa’ya 
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ihraç edilmiş, seyrüsefer yasalarıyla tekelleşme oluşmuş tüm ithal ticareti İngiltere’nin 

hâkimiyeti altına girmiştir.
29

  

Sömürüde Hindistan İngiltere için önemli bir yer tutmakla birlikte İngiltere; 

Afrika, Amerika kıtası -özellikle kuzey kesimi- ve sonra da Avustralya’yı da 

sömürgeleştirmiştir. Hindistan, coğrafyası, nüfusu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle 

İngiltere için zenginliğin ve büyümenin yolunu açmıştır. 

                                                           
29

 Niall Ferguson, İmparatorluk: Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi, Çeviri: Nurettin Elhuseyni, 

YKY Yayınları, İstanbul 2019, 5. Baskı, s. 24-39. 
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Hollanda, Doğu Hint Kumpanyası’nı 1602 yılında İngiltere’den önce kurmuş ve 

iki Protestan ülke olmalarına karşın aradaki çekişmeler onları savaşa kadar götürmüştür. 

İlkin seyrüsefer yasası sonra da Hindistan gibi devasa bir kaynak paylaşılamamıştır. 1652-

1674 yılları arasında iki devlet arasında toplamda üç savaş olmuş ve bu sırada Kral Katolik 

II. James ülke içerisinde güçlenmeye ve kendi ordusunu kurmaya çalışmıştır fakat 

durumdan rahatsız olan Protestan nüfus, İngiliz prensesi olan Mary ve kocası Hollanda 

Kralı William’ı İngiltere’yi istilaya davet etmiştir. İngiltere halkının da desteği sağlanarak 

güçlü bir oligarşi kurularak darbe yapılmış ve sonra istila gerçekleşmiştir. II. James tahttan 

indirilmiş ve Hollanda kralı İngiltere’nin de kralı olmuştur. Bu durum Doğu Hint 

Şirketi’nin güçlenmesine ve tek çatı altında toplanmasına neden olmuştur. Hollandalı 

işadamları şirkette büyük pay sahibi olmuş fakat London of City sermayesi zamanla 

durumu tersine çevirmiştir. 

Doğu Hint Kumpanyası Hindistan’da güçlenmeye ve mevcut Babür 

İmparatorluğu’nun sonunu getirmeye çalışmıştır. Hanedanlık arasındaki çatlakları 

değerlendirmiş, güçleri zayıflatarak ve büyük ödünler kopararak desteklemiş ve zamanla 

tüm Babür İmparatorluğu’nun sonu getirilerek bütün hazinesi İngiltere’ye kaçırılmıştır. 

Doğu Hint Kumpanyalarının birleşmesi zamanla İngiltere’yi çok güçlendirmiştir. 1700’lü 

yıllarda Hindistan nüfusu İngiltere’nin 20 katı büyüklükte olmasına rağmen günün 

teknolojisi dengeleri değiştirmiştir. 1850’li yıllarda ilk ciddi isyan baş göstermiş, İngiltere 

askeri olarak görev yapan Hindu ve Müslüman askerler, mermilerde domuz yağı ve inek 

Şekil 10. İngiltere'nin Hindistan İşgali, Temsili Resim 
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yağı kullanmasını protesto ederek isyan çıkarmışlardır. Domuz Müslümanlar için 

yasaklandığı, inek ise Hindular için kutsal sayıldığı için her iki kesim de beraber hareket 

ederek isyana başlamışlardır. İngiltere tarafından acımasızca bastırılan ayaklanma sırasında 

ibret olması için bazı askerler topun ağzına bağlanarak bedenleri paramparça edilmiştir.
30

 

İngiltere, sömürüyü yaymak için gambot (gunboat) denilen gemilerle sahilleri top 

atışlarıyla vurup ele geçirme politikasını yürütmüştür. Buna en güzel örnek Afrika 

kıtasında Senegal’in içinde sayılan ve tüm sınırları Senegal ile olan Gambiya 

Cumhuriyeti’dir. Britanya’nın Gambiya’yı işgali Gambiya’nın sınırları içinden geçen 

nehirde yürütülen gemilerin top atış menzili ile sınırlı kalmıştır 

 

 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR2FtYml5YSdkYWtpX8WfZ

Whpcmxlcl9saXN0ZXNp  

Britanya Krallığı’nın 1713’te Cebeli Tarık Boğazı’nı ele geçirmesi Akdeniz’i 

kontrol altına alan ve Avrupa’da etkili güç teşkil eden Fransa ile karşı karşıya gelmesi 

anlamına geliyordu. Tüm Avrupa’yı saracak olan 7 yıl savaşları baş göstermiştir ki buna 

bir tür dünya savaşı demek daha yerinde bir terimdir. Sömürü devletlerin savaşa dâhil 

olması savaşı da kendi sömürü topraklarına taşıması demek oluyordu. Fransa; Hindistan, 

Qubec ve Louisiana’da kumpanyalar kurmuştu ve bu rekabet savaşa dönüşmüştü. Devletler 

olarak Britanya, Fransa, Prusya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Saksonya, Rusya ve İsveç 

savaşa dâhil olmuşlardı fakat Aborjinlerden Afrikalılara, Hindulardan Kızılderililere kadar 

tüm dünya savaştaydı. Savaşın gidişatını değiştiren İngiliz aristokratlarından olan William 

Pitt olmuştur. Parlamentoya önerdiği ve kabul ettirdiği yasa ile donanmayı güçlendirmiş, 

rakip ülkelerin bağlarını sömürü bölgeleri ile keserek onları çembere almıştır. Savaşın 

                                                           
30
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diğer taraflarına sömürülen bölgelerden kaynak gelmeyince savaşın seyri Britanya lehine 

değişmiş, plantasyonlar yavaş yavaş el değiştirmiş ve sömürü dünyasına yeni bir düzen 

getirmiştir.
31

 

 

Mavi: Büyük Britanya, Prusya, Portekiz 

Yeşil: Fransa, İspanya, Avusturya, Rusya ve İsveç 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly91cGxvYWQud2lraW1lZGlhLm9yZy93aWtpcGVkaWEvY29tbW9

ucy85LzllL1NldmVuWWVhcnNXYXIucG5n  

Avrupa’nın kuzeyi Amerika’nın kuzeyini, Avrupa’nın güneyi Amerika’nın 

güneyini sömürüyle iskân edinmişlerdi. İngiltere’nin ele geçirdiği kuzey Amerika’da 

koloniler kurulmuştu. Yeni Dünya ismini alan Amerika özgürlük ülkesi olarak Avrupa’da 

ün salmış fakat göç eden halk karın tokluğuna bir çeşit köle olarak 3-4 yıl zorunlu işçiliğe 

mecbur kalıyordu. Kıtaya göç ettikten sonra cazibesinin kalmadığı anlaşılıyordu.  

Krallık ve koloniler arasında zaman zaman karşı karşıya gelmeler söz konusu 

oluyordu. 1765 yılında her bir kaleme vergilerin getirilmesi toplumsal bir tepkiye sebep 

olmuş Doğu Hint Kumpası’ndan gelen çay boykot edilmiştir. Britanya vergileri geri almak 

zorunda kalmıştır. 1775 yılında Lexington’da 77 gönüllü askerin İngiliz askerlerine 

saldırması ve hepsinin öldürülmesi Amerika bağımsızlığı için bir meşale olmuştur. İlk 

kurşundan sonra 4 Temmuz 1776 yılında Pennsylvania’da 13 ayrılıkçı kolonilerin 

temsilcileri tarafından “Bağımsızlık Bildirgesi” kabul edildi.  
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Köleliğin tüm kıtayı sardığı bir zamanda bağımsızlık ilan edilmesi ardından güney 

kesimlerde köleliği kalıcı hale getirmek için adımlar atılmıştı. Toplamda 10 milyon köleyi 

aşan bir köle ticaretinden sonra Amerika’nın bağımsızlığından yaklaşık 30 yıl sonra 

Britanya köle ticaretini ve köleliği yasaklamış ve bunun için uluslararası yaptırımlarda 

bulunmuştur.
32

 

İspanya, Güney Amerika’yı kaybetmesiyle kendini 

toparlayamamıştır fakat Britanya bundan ders almış ve yeni 

hedef belirleyerek Avustralya’yı işgal etmiştir. Britanya’yı 

Asya’ya çeken ticaretti, Amerika’ya çeken topraktı fakat 

çorak topraklardan oluşan Avustralya doğal yapısıyla bir 

hapishaneyi andırıyordu. İngiltere’de burayı bu şartlara 

uygun olarak değerlendirmeye çalıştı.  Kendi hapishanelerini 

boşaltarak hepsini Avustralya’ya sürgün etti fakat gariptir 

gidenlerin çok azı dönmek istemiştir. 1787-1853 yılları 

arasında toplamda kadın ve erkekli 150 bin mahkûm Avustralya’ya sürülmüştür. Ülkeyi 

“arakçılar ülkesi” durumuna düşürmüştür. İngilizler, Avustralya’da yaşanan Aborjinler ve 

Yeni Zelanda’da Maoriler kendi deyimleriyle medenileşmeyince bir av hayvanı gibi 

avlanarak ve tutsak edilerek yeni bir soykırım daha yaşatmışlardır. Yerli halkın kaderi 

sadece katliamlarla yok olmak değildi beyaz adamın getirdiği hastalıklarda toplu ölümlere 

sebep oluyordu.
33

 

Afrika’da durum biraz daha farklıydı, sömürü ve katliam kölelik üzerine 

kuruluydu, merkantilizm en acımasız yüzünü göstermeye başlamıştı. Lojistik şehirler 

kurulmuş yerli işbirlikçilerle birlikte köle avı yapılıyordu. Yakalanan köleler binlerce 

kilometre uzaklara gelir kazanmak amacıyla satılmaktaydı. Afrika aynı zamanda sadece 

maddi olarak sömürülmemiş dini inançları da sömürülmüş, baskıyla Hristiyanlığa 

zorlanmışlardır. İngiltere; Hindistan, Çin ve Avustralya’da alamadığı misyonerlik verimini 

Afrika’da almış, günümüzde dahi Nijerya’da İngiltere’den daha fazla Anglikan mensubu 

vardır.
34
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1.8. Sanayi Devrimi 

 

1763 yılında James Watt’ın Buhar 

makinasını icat etmesiyle tetiklenen 

makinalaşma, ulaşımdan seri üretime kadar 

tüm alanlarda yaygınlaşmıştır. Buhar 

makinasının deniz ve demir yollarında 

kullanılmaya başlanmasıyla nakliye ve 

okyanus ötesi seferler için artık rüzgârın yönünü veya sıcak-soğuk su akıntılarını 

bekleyerek haftalarca yolculuk gerekmiyordu. Telgraf kablolarının tüm dünyayı sarmasıyla 

anlık iletişimle Kraliyetin kontrolünde bir dünya söz konusu olmaktaydı. Büyük 

makinaların icadıyla fabrikalaşma ve seri üretimle beraber  “Pazar” ihtiyacı arttı; lüks 

tüketim maddesi olan kahve ve şeker üretim fazlalığından dolayı orta sınıfın günlük 

tüketimleri arasına girmiş oldu. Merkantilizm ile ortaya çıkan aristokrat kesimin yanı sıra 

yeni terim olan ve sanayinin getirisiyle kazançları artan burjuva sınıfı oluştu, buna karşılık 

işçi sınıfı da ortaya çıktı. Sanayi devrimiyle birlikte işçi sınıfı bazı haklarda kazanmaya 

başlamış, bununla birlikte birçok ideoloji de ortaya çıkmaya başlamıştır.(Kapitalizm, 

Sosyalizm, Komünizm…). Neticede kölelik kaldırılmış fakat emek sömürüsü başlamıştır. 

Sanayi devrimi ilkin İngiltere’de meydana gelmiş daha sonra tüm Avrupa, 

Japonya ve Kuzey Amerika’yı etkileyerek hızlı bir sanayileşme yarışı başlatmıştır. 

Sanayileşmenin boyutu günbegün boyut değiştirerek acı sonuçları da beraberinde 

getirmiştir. 

Sanayileşmeyle sömürülecek toprak sıkıntısı yaşayan Batılılar mevcut iki 

imparatorluğu yıkmanın ve uçsuz bucaksız kaynaklarına ulaşmanın yollarını aradılar. Önce 

büyük bir medeniyet kurmuş Çin İmparatorluğu yıkıldı, ardından her gün yavaş yavaş 

ölüme mahkûm ettikleri Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. 

 

1.9. Yeni Sınıf: Yahudi Burjuvası 

 

İspanya’dan kaçan Yahudilerin bir kısmı Londra’ya yerleşmişlerdi. Zamanla 

ekonomide etkin olmuşlarsa da siyasete müdahaleden uzak durmuşlardır. 1509 yılına kadar 
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sıkıntı görmeyen Sefared Yahudileri VIII. Henry’nin Aragonlu Katherina ile evliliği 

Yahudileri kovma şartına bağlanır ve kral bunu kabul eder fakat bir süre Yahudilere 

dokunmaz. Ancak İspanya tarafından baskı oluşunca 1540 yılında Yahudiler kovulur. 

İngiltere devriminden sonra Olivier Cromwell, Yahudilere müsamaha gösterir ve tekrar 

Londra’ya yerleşmelerine izin verir. 

Sürekli sürgün ve toplumda dışlanmak Yahudileri gizli örgütlenmelere ve kirli 

pazarlıklara itmiştir. Tapınakçılar, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethinden sonra yüklü 

hazineleriyle Fransa’ya kaçmışlardır. İngiltere ve Fransa’nın uzun yıllar savaşması ile 

Fransa zor zamanlar yaşamış, 

durumu iyileştirmek isteyen Kral, 

Tapınakçıların hazinesine göz 

dikmiştir. Birçok Tapınakçı 

yakalanıp idam edilir bunun üzerine 

örgüt üyeleri hazineyle birlikte 

İskoçya’ya yerleşmişlerdir. Örgütün 

kanlı tarihini bilen Yahudiler, Tapınakçılarla birlikte Kral’a karşı toprak sahibi olan 

Aristokratlarla ortaklığa girişmişlerdir. Bu birlikteliğin merkezi Londra (London of City) 

olmuş, ortaklıkla ilerleyen ekonomik ilişkiler Sanayi Devrimi’nin temellerini atmıştır. 

Yahudiler Farmason bir örgütlenmeye gitmişlerdir.
 35

 1738 tarihinde Papa XII. Clements, 

Masonluğu yasaklamış ve masonluğu kabul eden Katoliklerin aforoz edileceğini 

belirtmiştir.
36

 

Yahudiler, II. James zamanında III. William’ı desteklemişlerdir. II. James’ın 

tahttan indirilmesiyle Yahudilerin de önü açılır fakat bu sefer sadece finans ile 

yetinmeyeceklerdir.
37

  City of London’un kontrolü Sefared Yahudilerinin eline geçmiştir. 

Bu esnada, 1800’ün başlarında, Britanya ve Yeni Dünya Düzenin de ezoterik örgütler 

olarak büyük bir değişikliğe ve yönlendirmeye sebep olacak Alman kökenli Yahudi bir 

aileden Rothschild Ailesi’nden Nathan Rothschild Londra’ya yerleşmişti. Sefared 

Yahudileriyle temasa geçerek nüfusunu güçlendirmiş ve bir Sefared Yahudisiyle 

evlenmiştir. Nathan Rothschild beraberinde Doğu Hint Kumpanyası’nda satın aldığı 450 
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ton altını da getirmiştir. Napolyon tehlikesinin söz konusu olduğu bir dönemde Waterloo 

Savaşında Britanya’ya borç vermiş ve artık Londra’da imtiyaz sahibi olmuştur. Savaşın 

gidişatını Londra Borsası’nda büyük bir spekülasyon konusu yapar ve zenginliğini 

katlayarak büyük bir güç haline getirir. Hükümete verdiği 35 ton altın geri ödenmeyince 

“Bank Of England” kontrolü ve Sterlin basımı ailenin eline geçer. Bu hata Britanya’ya 

pahalıya mal olur. Rothschild Hanedanı, Amerika’yı elinden çıkaracak olan Amerika 

devrimini, kurulacak olan merkez bankasının para basımını alma şartıyla finanse 

etmişlerdir. Rothschild Hanedanı’yla birlikte hareket eden Yahudiler tekelcilikten, 

mafyadan, istihbarattan her taraftan bağlantılarıyla önemli kurumları ellerinde tutmuş ve 

13 ailenin içinde bulunduğu İlluminate denen üst aklı oluşturmuşlardır.
38

 

Rothschildler meclise girmeye başlamış, baronluk ve lord unvanını almışlardır. 

Sefared Yahudilerini organize ederek İngilizlerin fakir aristokratlarını zengin Yahudi 

kızlarıyla evlendirerek melez Yahudi nüfus oluşturmuşlardır. Bu durum aynı zamanda 

aristokratların asilliklerini de bozmuştur.
39

  Yahudiler, melez Yahudilerle birlikte 

parlamentoda etkinliklerini arttırmış ve zaman zaman hükümeti hatta başbakanlığa kadar 

yükselerek kraliyeti kontrol altına almışlardır. 

Birleşik Krallığın, Çin ile yaptığı afyon savaşlarını Hong Kong’u kontrolünü alma 

şartıyla finanse etmişlerdir. İstihbarata özel bir önem veren, aile içi evlilikle dışarıya kapalı 

olan aile kendi içinde katı kurallarla, sıkı ve kontrollü bir şekilde tüm Avrupa 

başkentlerinin finans merkezlerini ele geçirmeye çalışmışlardır. 

 

1.10. Kraliçe Victoria Devri 

 

1714 yılında kral olmak için varis bulunamayınca Almanya’dan annesi İngiliz 

Kraliyet Ailesi’nin yeğeni olan Hanover Elektörü I. George İngiltere ve İrlanda’ya kral 

olmuştur. İngilizce bilmeyen I. George, Hanover Hanedanlığı’nın ilk kralıdır.
40

 

Britanya’nın en görkemli zamanı Kraliçe Victoria zamanıydı. 
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Sanayi Devrimi’nin oluşturduğu işçi sınıfı ve Fransız İhtilali’nin sonuçları bazı 

reformları kaçınılmaz kılmaktaydı ancak demokratikleşme ağır aksak işliyordu. Toplumsal, 

siyasi ve ekonomik reformlar birbirini takip etti. 1832 yılında burjuva lehine ve 1867-1885 

yılları arasında işçi sınıfı yararına oy verme hakkı veren seçim reformları yapıldı. Genel oy 

hakkının olmaması ve parlamentonun yarı aristokrat yarı burjuva olmasından dolayı 

oligarşik bir yapı ülkeyi yönetmeye devam etmişti,
41

 Muhafazakâr ve Liberaller sırayla 

ülkeyi kendi aralarında yönetiyorlardı. 1900 yılında İşçi Partisi’nin kurulmasıyla 

parlamentoya üçüncü bir parti girmiş oldu. İngiltere’yi yönetenler teamüllerden oluşan şu 

doktrine bağlıydılar “Akıllıca verilmiş tavizler, onları verenlere zarar vermez tam tersine 

çoğu zaman fayda sağlar.” 

 

18 yaşında kraliçe olan Victoria 81 yaşına kadar 

ülkenin kraliçesiydi. İngiltere için üzerinde güneş batmayan 

ülke tabiri kullanılmaya başlanmıştı. Büyüdükçe sorunlar 

artmaktaydı; Çin ile afyon savaşları, Hindistan’da 

ayaklanma, İran ile savaş, Rusya ile Kırım savaşı birbirini 

takip eden olaylardı. Hindistan’da ayaklanmaların ardından 

da Doğu Hindistan Şirketi kapatılmıştı. Hindistan vali ile 

idare ediliyordu fakat demokrasi ve serbest ticaretin yabancı olduğu bölgelerin başında 

geliyordu. Çin’de ise durum biraz daha farklıydı, kibirli bir kraliyet ülkeyi yönetiyordu ve 

İngilizleri muhatap almıyordu. Bununla birlikte Hindistan üzerinden yapılan afyon 

ticaretiyle yaklaşık 300 milyon Çinli afyon bağımlısı olmuştu, Çin Krallığı’nın bunu 

önlemek amacıyla afyonu yasaklaması Britanya’nın kendisine savaş açmasına sebep 

olmuştur.
42

  

Britanya ekonomik gücünü pekiştirdikten ve tüm sömürgelerle önemli yolları 

kontrol altına aldıktan sonra Liberalizm ile serbest ticarete geçiş yapmıştır. Serbest ticaret 
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zamanla rakipleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayide yeni bir devrim yaşatan 

Almanya ve ABD, Britanya’ya rakip olmaya başlamışlardı.
43

 

Britanya, teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü tüm dünyaya göstermek için 

Londra’da Victoria devrinin en göz alıcı eseri olan Kristal Sarayını yapmıştır. Devasa 

büyüklükte olan saray teknolojik yeniliklere de ev sahipliği yapmıştır. Bununla birlikte 

devrin önemli düşünürlerinin de toplumsal ve siyasal hayata küresel etkileri olmuştur. 

Bunlardan bazıları; Charles Darwin, Karl Marx, Friedrich Engels gibi düşünürlerdir.
44

  

 

https://www.thehistoryofenglish.com/history_late_modern.html  

 

1.11. Yirminci Yüzyıl Britanyası 

 

Sömürgecilik sonrası emperyalizm düşüncesi Batıyı gözü doymaz aç kurda 

çevirmiş ve artık her bölgede çatışan menfaatler baş göstermeye başlamış, her sömürü 

devleti rakibini ve sömürgesini acımasız oyunlarla ele geçirmeye ve diz çöktürmeye 

çalışmıştır. 20. yüzyılın başlarında güçlü devletlerin bloklaşması baş göstermiş ve 

bloklaşmalar kaygan bir zeminde oluşmuştur. Osmanlı ve Çin’in çöküş sürecine girmesi 
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sonucu büyük bir bölgede oluşan boşluğu doldurmak için Britanya ve Rusya acımasız bir 

mücadeleye girmişlerdir. Sadece Osmanlı topraklarında oluşan güç mücadelesi: 

- Boğazlar üzerinde İngiliz-Rus mücadelesi, 

- Balkanlar üzerinde Avusturya-Rusya mücadelesi, 

- Mısır üzerinde İngiliz-Fransız mücadelesi, 

- Osmanlının Ortadoğu topraklarında İngiliz-Alman mücadelesi 

Şeklinde her bölgede vardı. Boğazlar üzerindeki ve uzak Asya topraklarında oluşan İngiliz- 

Rus mücadelesi savaşa sebebiyet vermiş İngilizlerin Kırım’ı işgaline neden olmuştur. 

İngiltere, Rusya’nın önünü boğazlardan ve Kafkasya üzerinden kesmek istemiş bunun için 

Afganistan’ı işgal etmiştir. 1907 tarihinde Rus-İngiliz anlaşmasıyla boğazların Rusya’ya 

verilmesi kabul edilmiş fakat Bolşevik Devrimi’yle anlaşma geçersiz olmuştur.
 45

 

 

Masonlukla mayalanmış; korsanlık, hırsızlık, köle ve 

uyuşturucu ticaretiyle zenginleşmiş düzenbaz İngiliz politikası tüm 

sömürü bölgelerini kontrol etmekte zorlandığını fark etmiş ve 

teknolojide ilerleyen Almanya’ya karşı Japonya, Fransa ve Rusya 

ile ittifaklar kurmuştur. Eski düşmanlarını tüm dünyada tek egemen 

olan şanına gölge düşürme pahasına kendi yanına çekerek 

sömürgeleri garanti altına almaya çalışmıştır. Sömürgelerin 

bağımsızlıklarını yavaş yavaş kazanması kaçınılmaz olmuştur fakat bu arada kökü 15. 

yüzyıla dayanan Yahudi dostluğu ve İngiliz politikasının üzerindeki etkisi, meyvesini 

vermeye başlamıştır. Zamanın Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un adını alacak ve 

Filistin’de Yahudi devletini vadedecek, sınırları Basra’dan Şam ve Mısır sınırına kadar 

haritası belirlenen Balfour Deklarasyonu yayınlamıştır. Deklarasyon parlamentodan 

geçmeyince Dışişleri Bakanı tarafından yapılan görüşmeler neticesinde Siyonist hareketin 

ileri gelen ismi Lord Rothschild’e Balfour Deklarasyonu olarak anılacak mektup 

göndermiştir: “Majestelerinin hükümeti Filistin’de Yahudiler için ulusal bir vatan 

oluşturulmasını olumlu görmekte olup,  bu amacın gerçekleşmesi için elindeki tüm 
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imkânları kullanacaktır; Ancak Filistin’de mevcut, Yahudi olmayan toplumların ya da 

herhangi bir başka ülkedeki Yahudilerin medeni ve dini haklarına halel getirebilecek 

hiçbir girişimde bulunulmayacağı açıkça anlaşılmalıdır.” uyarı ve müjdesinde 

bulunmuştur.
46

 İngilizler, 1948 tarihine kadar Filistin’i elinde bulundurmaya devam etmiş, 

daha sonrasında ise Filistin, İsrail’e bırakılmıştır. Deklarasyon neticesinde sömürgelerini 

elinde tutmak için Yahudi zenginliğinden İmparatorluğun I. Dünya savaşı masrafları 

karşılanması istenmiştir. 

İttifakların neticesi tüm dünyayı kavuracak olan I. Dünya Savaşına sebep 

olmuştur. Savaşa tüm dünyada sömürü bölgelerinden askerler taşınmış, itilaf devletlerini 

zorlayacak alanlarda cepheler açılmış ve büyük katliamlar gerçekleştirilerek galibiyet 

kazanılmıştır. Sömürü, adını manda ve himayeye bırakmış; bağımsızlık talep eden 

devletler, manda ile güçlü devletlere bağlı bir şekilde yönetilmeye ve sömürülmeye devam 

edilmiştir.  

Yeni Dünya Düzeni’nin 

getirdiği sıkıntılar tüm dünyanın 

dengesini bozduğu gibi Avrupa’da da 

yeni sorunların doğmasına sebebiyet 

vermiştir. Yaşanan küresel ekonomik 

bunalım tüm dünyayı sarmış, dünyanın 

yeni efendisi ABD her tarafa yetişmekte 

zorlanmıştır. Yeni fikirsel akımların 

arasında olan faşizm Avrupa ülkeleri 

arasında ciddi hareketliliklere ve neticesi endişelere sebep olmuş, kutuplaşan faşizme karşı 

sosyalistler, işçi sınıfları, liberaller, dini azınlıklar tek çatı altında toplanmaya 

başlamışlardır. Kutuplaşmalar, iç çatışmaya ve sonrasında II. Dünya Savaşı’na neden 

olmuştur.
47

  

1939 yılında I. Dünya Savaşı’nın acısını atamayan Nazi Almanya’sı savaş ilan etmiş ve 

tüm Avrupa’yı işgale başlamıştı. Daha sonra Rusya’nın ve ABD’nin savaşa katılmasıyla 
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savaş tüm dünyayı sarstı. Atom bombasının ilk defa kullanıldığı savaş I. Dünya Savaşı’nı 

aratmayacak boyutta yıkıcı olmuştu. Savaşın yenilen tarafı faşist devletler olsa da tüm 

Avrupa ağır bir darbe almıştır. İngiltere’de bunlar arasındadır ve sömürgeleri bir bir 

ayrılmaya devam etmiştir. “İmparatorluğun incisi” olarak bilinen Hindistan’da II. Dünya 

Savaşı esnasında 1941 yılında çatışmalar başlamıştı. Bengal’de başlayan kıtlıktan dolayı üç 

milyon insan açlıktan ölmüştür. Dönemin Başbakanı Churchill ve İngiliz Hükümeti 

bölgeden gıda ithalatı yapmış ve bütün gıdayı savaş için depolamıştır, Hindistan 

vatandaşları için Hitler’i aratacak asgari kalori hesabıyla yardım etmiş, kıtlığa karşı yardım 

teklif eden Avustralya’yı ise durdurmuştur.
48

 Olayların devamı ve tüm Hindistan’a 

yayılmasıyla 1947 yılında Hindistan ve Pakistan bağımsızlığını ilan etmiştir. 

İmparatorluğun sonu yaklaşmıştı. 1964 yılında Süveyş kanalı krizinden faydalanarak 

Mısır’ı ele geçirmeye çalıştı ve 1957-1964 yılları arasında elde tutulmaya çalışılan Afrika 

sömürgeleri tek tek bağımsızlıklarını ilan edip bunu İngiltere ve diğer sömürge devletlerine 

kabullendirmişlerdi.
49

 

Savaşlardan yorgun düşen Avrupa, savaşların önüne geçmek ve bölgesel bir birlik 

kurmak amacıyla Fransa ve Almanya’nın öncülüğünde 1951 tarihinde Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğunu kurdular. Bu kurum diğer Avrupa ülkelerine açık bir kuruluş olacaktı. 

Kuruluş, 1957 yılında Roma Antlaşmasıyla “Avrupa Ekonomik Topluluğu” adını aldı. 

Daha sonra Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi kuruldu(EFTA). Kuruluşun ekonomik 

yapısıyla yakından ilgilenen İngiltere üye olmak için 1961 ve 1967 yıllarında başvuru yaptı 

fakat iki başvuruda Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’un vetosuna takılmıştır. 

1973 yılında Fransa Cumhurbaşkanı istifa edince başvurusunu tekrar etmiş ve üyeliği 

kabul edilmiştir.
50

  

Avrupa Birliğine girişinden itibaren İngiltere muhalif 

bir çizgi izlemiştir. Fransa ve Almanya’nın ortak hakaret 

etmesi İngiltere’yi hep temkinli davranmaya itmiştir. Avrupa 

Birliği ilişkilerinde kendinden söz ettiren dönemin Başbakanı 

Margeret Thatcher’tir.  “Demir Leydi” lakabını alan Thatcher, 

kendine has politikasından dolayı “Thatcherizm” olarak 
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bilinen politikasını; düşük enflasyon, devleti iktisadi alanda küçültmeyi ve serbest pazar 

ekonomisini geliştirmeyi savunan bir siyaset üslubu olarak tanımlamak mümkündür. Yine 

AB’ye karşı ulusal birliği savunmuştur. Thatcher’dan sonra başbakan olan John Major 

daha yumuşak bir politika izlemiştir.  

1997 yılında 18 yıllık muhafazakâr parti dönemi 13 yıllığına İşçi Partisine 

geçmiştir ve Başbakan Tony Blair ekonomik ve parasal konularda taviz vermeyerek AB ile 

birleşmeye yanaşmamıştır.
51

 

İngiltere AB üyeliğinde imtiyazlara sahiptir. Ticari alanda diğer üyelerin AB’ye 

karşı sorumlulukları varken İngiltere AB’den bağımsız kendi ticaretini İngiliz Milletler 

Topluluğuyla gerçekleştirmektedir. İngiltere’nin AB para birimine dahil olmaması da bu 

minvalde düşünülebilir. Brexit referandumuyla üyeliği çıkmaza giren İngiltere AB ile 

anlaşmalı bir şekilde ayrılmaya çalışmaktadır. 

 

https://opencube.ro/viata-in-uk-part-xxv-romania-si-brexit/  
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1.12. İngiliz Milletler Topluluğu 

 

Merkantilizm sonrası Pax Britanica olarak ortaya atılan ve İngiliz Milletler 

Topluluğu olarak olgunlaşan bir süreç yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya 

çıkan milliyetçilik ve antiemperyalist siyasal düşüncelerle bağımsızlık talepleri ve 

direnişler başlamıştır. İngiltere sömürdüğü devletleri kaybetmeye başladığını fark edince 

İngiliz oyunlarıyla eski sömürgelerini türlü hilelerle kendi kraliyet çatısı altında tutmaya 

çalışmıştır. Kısmi özerklik vererek ellerinde tutmaya başlamış fakat bağımsızlık 

kaçınılmaz bir durum almıştır. Kuruluş, 1931 yılında üyelerin büyük çoğunluğu İngiltere 

sömürüsü ya da eyaleti konumunda olan bağımsız devletlerden oluşmuştur. Fakat üye olan 

devletler sembolik de olsa Birleşik Krallık hükümdarını en üst yönetici olarak kabul eder.
52

 

Ortak dil, tarih ve kültür ile küresel bir birlik oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Kraliçe topluluğun yöneticisidir ve tüm devletlere devlet başkanı sıfatıyla genel 

vali atamaktadır. Valiler genellikle eski parlamenter ve bürokratlardan oluşmaktadır. 

Kuruluş, ekonomiye önem vermiştir. Kuruluşun,  ham madde üretimi İngiltere’nin elinde 

olduğundan kendi doğal pazarı oluşmuştur.
53

 

 

1946 yılında İngiliz kelimesi çıkartılarak 

Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations) 

olarak değiştirilmiştir. 54 üyesi olan organizasyonun 

resmi bir anayasası olmadığı gibi üyelerin 

birbirlerine karşı yasal bir sorumlulukları da 

yoktur.
54

 Milletler Topluluğu demokrasi ve insan 

haklarını amaçladığını söyleyen bir kuruluştur, 

politik ve ekonomik bir gücü yoktur, uluslararası 

toplumda üyelerin sesinin duyulmasına katkıda bulunmaktadır.
55

 

                                                           
52

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBuZ2lsaX

pfTWlsbGV0bGVyX1RvcGx1bHXEn3U ET: 17.06.2019. 

53
https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/62526/dalrev_vol27_iss3_pp281_293.pdf?sequence=

1&isAllowed=y ET: 17.06.2019. 

54
 http://www.commonwealthofnations.org/commonwealth/history/ ET: 17.06.2019.  

55
 https://www.makaleler.com/commonwealth-milletler-toplulugu-nedir ET: 17.06.2019. 

Şekil 16. Milletler Topluluğu Bayrağı 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBuZ2lsaXpfTWlsbGV0bGVyX1RvcGx1bHXEn3U
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBuZ2lsaXpfTWlsbGV0bGVyX1RvcGx1bHXEn3U
https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/62526/dalrev_vol27_iss3_pp281_293.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/62526/dalrev_vol27_iss3_pp281_293.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.commonwealthofnations.org/commonwealth/history/
https://www.makaleler.com/commonwealth-milletler-toplulugu-nedir


38 
 

2. İNGİLTERE’DE İSLAM 

 

İngiltere’nin İslam’dan haberdar olması, Müslümanların Endülüs’ü fethinden çok 

sonra gerçekleşmiştir. 732’de bir grup Müslüman tüccar ve gazi, Fransa’nın Poitiers 

şehrine kadar gelmiş, böylece İngilizler, İslam’ın nefeslerini yakınlarında hissetmişlerdir. 

İngilizlerin Hristiyanlaşmasından sonra Britanya, I. Haçlı Seferi’nden başlamak üzere haçlı 

seferlerine önemli katkı sağlamış, nihayetinde III. Haçlı Seferi’nin en önemli siması olarak 

Norman asıllı İngiliz Kralı I. Richard olmuştur.  

Bu süreçle birlikte İngilizler, İslam’ı hep İslam karşıtlarının dilinden 

duymuşlardır. I. Elizabeth döneminde (1558-1603) Katolik Avrupa’dan iyice dışlanan 

İngiltere, ticari faaliyetlerini İslam dünyası ile geliştirmiş; İran Şahı Tahmasb ile işbirliğine 

giderek Savefi Devleti’ni Osmanlılara karşı desteklemiş, bazı İngiliz subayları Safevi 

ordusunun yetiştirilmesinde görev almışlardır. Dünyaya açılmak için çok yönlü bir siyaset 

izleyen I. Elizabeth, Anglikanların lideri olarak Katolik İspanya karşısında güç durumda 

kalınca Osmanlı Sultanı III. Murat’tan da yardım istemiştir. Elizabeth, 1588 yılında 

Sultan’a “Tek tanrıya inanan bir dost” olarak putperest İspanya kralının tahttan indirilmesi 

için teklifte bulunmuştur.
 56

  

İspanya’dan çıkarılan bazı Müslümanlar,  İngiltere’ye ulaşmış ancak akıbetleri 

bilinmemektedir. 1586’da İspanyol korsanlarca Akdeniz’de yakalanıp İngilizlere satılan 

300’ye yakın Müslüman’dan birinin Protestanlığı kabul edip Chinano adını alarak 

İngiltere’deki sosyal yaşama karıştığı iddia edilmiştir. Buna karşı Elizabeth dönemi 

boyunca çok sayıda İngiliz, İslam dünyasındaki zengin yaşama kast ederek İngiltere’den 

göç etmiş ve çoğu Müslüman olmuştur. 1577’de Osmanlı’nın Cezayir donanmasınca ele 

geçirilen bir İngiliz gemisindeki tüccar Samson Rowlie, Müslüman olmuş ve Hasan Ağa 

adını alarak Cezayir hazinesinin emiri konumuna kadar yükselmiştir. Yine de 17. yüzyıla 

kadar İngiltere’de “İslam” ve “Müslüman” kavramı bilinmiyordu. İngilizler de diğer 

Avrupalılar gibi Müslümanları Hz. İbrahim’in hanımı Sara’nın torunları zannederek 

Müslümanlar için “Saracens (Saracens)” adını kullanıyorlardı. 1649 yılında Kur’an’ın ilk 

                                                           
56

 Aydın Bayram, “Büyük Britanya’daki İslamî Akımlar”, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, (İMAD), 

Cilt: 1, Sayı: 3, Aralık 2015, s. 390-415; http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/uk_1.shtml 

ET: 17.06.2019. 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/uk_1.shtml
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İngilizce meal çalışması yapılmıştır.
 57

 18 ve 19. yüzyıl İngiltere’sinden çok sayıda 

Hıristiyan İslam’a geçmiştir. Onların bilinenlerinden biri ise İngiltere’nin İstanbul 

büyükelçisinin oğlu ve annesi de ünlü bir İngiliz ressam olan Edward Montago’dur.
58

 18. 

yüzyılın başında gerçekleşen bu vaka, İngilizleri sarsmış olmalıdır.  

İngiltere’ye ilk büyük grup Müslüman’ın taşınması ise İngilizlerin Hindistan 

işgalinden sonra, 1700’lü yılların başlarında gerçekleşmiştir. O tarihlerde Doğu Hindistan 

Şirketi (East India Company) için çalışan bir grup Müslüman, İngiltere’ye yerleşmiştir. 

Onları çok sonra 1873’te Bangladeşli bir grup Müslüman ve 1869’da Süveyş Kanalı için 

çalışan başka bir grup Müslüman izlemiş, böylece İngiltere’de ilk Müslüman cemaat 

oluşmaya başlamıştır.
59

 Aynı şekilde 19. yüzyılda İslam ülkelerinden öğrenim ve iş için 

Müslümanlar İngiltere’ye göç etmişlerdir. Günümüzde etnik olarak en yoğun Müslüman 

kesim Pakistanlılardır, sonrasında Hindistanlı Müslümanlar gelmektedir.
60

  

20. yüzyılın başında aralarında William Quilliam (1856), Lady Evelyn Cobbold 

(1867-1963), Rowland Allanson-Winn, 5th Baron Headley (1855-1935),  Marmaduke 

Pickthall (1875-1936) gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda İngiliz İslam’la şereflendi. 

Victoria döneminin (1831-1901) bu değerli şahsiyetlerinden William Quilliam, İngilizlere 

İslam’ı anlatmak için bir kitap kaleme aldı, Rowland Allanson ise ilk Müslüman lord 

olarak tarihe geçti.
61

  Yakın dönemde ise ünlü müzisyen Yusuf İslam ve eski 

başbakanlardan Tony Blair’in baldızı Lauren Booth İslam’a giren en önemli İngilizler 

arasında yer almaktadır. 
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 https://www.bbc.com/news/magazine-35843991 ET: 17.06.2019.  

58
 Salim Aydüz, “Lady Montago”; TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 2005, cilt: 30, s. 273-

274.  

59
 https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/uk_1.shtml ET: 17.06.2019.  

60
 Şükrü Selim Has, “İngiltere (Ülkede İslamiyet)”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 

2000, Cilt: 22, s. 307-308. 
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Yusuf İslam, şarkıları ve Yusuf İslam Vakfı kapsamında eğitim ve yardım 

çalışmaları ile İslam’a davet çalışmaları yürütürken
62

 Booth, Filistin davasının 

anlatılmasında önemli bir rol almıştır.
63

  

Günümüzde Müslüman nüfus 4 milyonu çoktan geçmiş, bu nüfusun 2050 yılında 

13 milyonu geçeceği düşünülmektedir. Bunda göçlerin büyük etkisi vardır. Nitekim 2010-

2016 yılları arasında İngiltere’ye göç edenlerin yüzde 43’ü Müslüman’dır. Bununla birlikte 

Müslümanların doğurganlık oranı, kadın başına 2,9 çocuğun düşmesi ile oldukça yüksektir. 

Çünkü bu oran Müslüman olmayan kadınlarda yalnız 1,8’dir. Buna rağmen, İngiliz halkı 

diğer Avrupalılara göre Müslüman nüfusla daha barışıktır. Fransızların yüzde 39’u, 

İspanyalıların yüzde 42’si, Polonyalıların yüzde 60’ı Müslüman göçmenleri tehdit olarak 

görürken 2017 verilerine göre İngilizlerin yüzde 33’ü Müslüman göçmenleri tehdit olarak 

görmektedir.
64

 

Ülkede ilkokul ve ortaokul olmak üzere temel eğitim zorunludur ve Müslüman 

çocuklarının büyük bir kısmı eğitimlerini normal İngiliz okullarında almaktadır.  Okul 

müfredatı temelde dinî geleneklerin Hristiyanlıktan kaynaklandığının yansıtılması 

prensibine dayanmaktadır. İngiliz eğitim sisteminin standartlarına uygun kendi değerlerini 
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 https://catstevens.com/  ; https://catstevens.com/foundation/ ET: 17.06.2019.  
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 https://twitter.com/laurenboothuk ; http://laurenbooth.co.uk/ ET: 17.06.2019. 
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 https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/29/muslim-population-uk-could-triple-13m-following-record-
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Şekil 17. Yusuf İslam 
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kapsayan dini eğitimde verilmektedir. 1998’de Müslümanların yaşadığı bölgelerde sayıları 

elliye ulaşan, The Association of Muslim Schools’un koordinasyonundaki bu okulların 

çoğu kanunda ifade edilmesine rağmen İngiliz hükümetinden malî yardım 

alamamaktadır.
65

 

 

2.1. İngiltere’de Müslüman Kurumsallaşma 

  

İngiltere’de kayıtlara geçmeyen mescitler dışında inşa edilen ilk kurum 1889’da 

inşa edilen Abdullah Quilliam tarafından açılan The Liverpool Muslim Institute (Liverpool 

İslam Enstitüsü)dür. Aynı yıl Şah Cihan Camisi de inşa edilmiştir.
66

  

Günümüzde İngiltere’de 1500 civarında caminin bulunduğu düşünülmektedir. 

Camiler, aynı zamanda bir İslam Merkezi gibi işlev görmekte; Müslüman toplumun 

buluşma alanı olarak hizmet yaparken aynı zamanda Kur’an-ı Kerim kursu, medrese, 

kütüphane ve diğer sosyal hizmetler alanlarını da barındırmaktadır. Bu camilerde 16 

yaşından küçük yaklaşık 2500 Müslüman her yıl eğitim almaktadır. Çocuklara, temel 

İslami ilimler, hafızlık ve 6 yıl süren mollalık (full âlim course) evrelerinde eğitim 

verilmekte, mezun olanlar İslam merkezlerinde imamlık yapabilmektedir.  

 

3. İNGİLTERE’DE İSLAMÎ CEMAATLER 

İngiltere’de başta Hint-Pakistan havzası olmak üzere İslam dünyasındaki bütün 

büyük cemaatler faaliyet göstermektedir.  

 

3.1. Deobandi (Diyobendi) ve Tebliğ Cemaati 

 

Hindistan ve Pakistan’ın 1926’da Mevlana Muhammed İlyas (ö.1944) tarafından 

kurulan Tebliğ Cemaati Diyobendi ilim geleneğinin en önemli yansımalarından biridir. 
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 Has, s. 310. 
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Genellikle siyasetten uzak duran ve İslam’ı tebliğ ana esas edinen Cemaat, henüz 1967’de 

Diyobendi Ulema Birleşik Krallık Âlimler Meclisi (Majlis Ulama UK)’ni kurmuş ve 

İngiltere tarafından desteklenen Ahmediye tarikatına karşı mücadeleye başlamıştır. 

Günümüzde cemaatin çok sayıda İslam merkezi vardır.  

 

3.2. Barelvî Hareketi 

 

Ahmed Rıza Han (1856-1921) tarafından kurulan ve ismini de onun yaşadığı 

Uttar Pradeş bölgesinde yer alan Bareilly kasabasından alan cemaat, Ehl-i Sünnet ve’l 

Cemaat vurgusu yapan Kadirî ama diğer tarikatlarla da ilgisi bulunan bir tasavvuf 

yapılanmasıdır. İngiltere’deki en aktif hareketlerden biri olan cemaatin Dünya İslami 

Misyonu (the World Islamic Mission) diye bir yayın organı vardır. Uluslararası Müslüman 

Organizasyonu (the International Muslim Organisation), daha kapsamlı 2005 yılında 

kurulan Britanya Müslüman Forum (British Muslim Forum) ve 2006 yılında kurulan Sufi 

Müslüman Konseyi (Sufi Muslim Council) cemaatin önemli kurumlarıdır.  

 

3.3. Cemaati İslamî 

 

1941’de Mevdudî tarafından kurulan Cemaat, 1962’de “Birleşik Krallık İslam 

Misyonu” (United Kingdom Islamic Mission, UKIM) merkezini açarak İngiltere’deki 

resmi faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra İslami Müessese (Islamic Foundation, IF), 

Birleşik Krallık Genç Müslümanlar (United Kingdom Young Muslims, UKYM) ve 

Müslüman Eğitim Vakfı (Muslim Educational Foundation, MEF)” olmak üzere toplam 

dört büyük kurum açmıştır. Yusuf İslam da IF’ın faaliyetlerinden genişçe etkilendiğini 

ifade etmiştir.  

Bu hareketlerin yanında İhvan-ı Müslimin ve Suudi Vehhabiliği, İngiltere’de aktif 

olarak çalışan yapılardandır.
67

 İngiltere’de ayrıca Ahmediyye Cemaati olarak bilinen 

Kadıyanilik de oldukça aktiftir.  
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4. İNGİLTERE’DE İSLAM ARAŞTIRMALARI 

 

İngiltere, şarkiyatçılığın öncü ülkelerindendir. Bilindiği kadarıyla İngiliz 

araştırmacıların İslâm müktesebatıyla tanışmaları, İbrâhim b. Azrâ adlı bir filozofun 

Endülüs’ün Toledo şehrinden Londra’ya gelip orada ders vermesiyle (1158-1159) 

başlamıştır. Bunun ardından bazı İngiliz seyyahları Endülüs ve Sicilya’ya giderek İslam 

araştırmaları yaptılar. Londra’da 1581’de ticarî amaçlı Levant Company’nin ve 1600’de 

Doğu Hindistan Şirketi’nin kurulması İngilizler arasında Doğu’ya karşı duyulan ilgiyi 

arttırdı. 1632’de Cambridge ve 1636’da Oxford üniversitelerinde Arapça kürsüleri açıldı 

ve ilk akademik çalışmalar yapılmaya başlandı. Arapça, Farsça öğrenen İngiliz 

araştırmacılar, Osmanlı, İran ve Babür sahasıyla ilgili önemli çalışmalar yaptı.  

İngiliz üniversitelerinde, geleceğe yönelik büyük bir hazırlık planlamasıyla önce 

gramer, sözlük ve yazmalar üzerinde çalışıldı. Bu çerçevede John Graves ile (ö. 1652) 

rahip Edward Pococke (ö. 1691) ilk Farsça sözlüğü yayımladılar. Pococke, Arapça’yı beş 

yıl yaşadığı Halep’te öğrenmiş, dönüşünde Oxford’da hocalık yapmış ve bu seyahatinde 

topladığı 400 kadar nâdir yazmayı Bodleian Library’ye vermiştir. Üniversitelerde Arapça 

okutulmasına başlanmadan önce İngiltere’de ilk defa bu dil üzerine çalışmalar yapan, 

dokuz ciltlik bir Arapça-Latince sözlük hazırlayan ve Cambridge ile Oxford’da Arapça 

kürsüleri kurulmasını öneren rahip William Bedwell(ö. 1632)’dir. Söz konusu rahip, ilk 

İngiliz şarkiyatçısı olarak da bilinir. Bu alanda ilk ilmî çalışmaları başlatan Bedwell ve 

Pococke’nin rahip olmaları İngiliz Şarkiyatçılığı’nda din etkenini öne çıkarmıştır.  

18. yüzyılın başlarındaki şarkiyat çalışmalarında Thomas Hyde, Simon Ockley ve 

Kur’an’ın ciddi anlamda ilk İngilizce mealini hazırlayan George Sale öne çıkmışlardır. Bu 

yüzyılın İngiliz şarkiyatçılığı açısından en önemli olayı, Sir William Jones’un 1784’te 

çeşitli araştırmalara destek olan The Asiatic Society of Bengal cemiyetini kurmasıdır. 

Arapça ve Farsça bilen Jones, ayrıca meşhur Farsça gramerini kaleme almasının yanında 

birçok çeviri yaptı. Doğu Hindistan Şirketi de yaptırdığı Arapça, Farsça, Türkçe ve Hintçe 

çalışmalarıyla İslâm araştırmalarında büyük pay sahibi oldu.  

İngiltere’nin 19. yüzyılda Arap Yarımadası’na yönelmesi çalışmaların yönünü bu 

tarafa çevirdi. 1823’te şarkiyat araştırmalarını destekleyen The Royal Asiatic Society 

kuruldu. 1836’da Londra Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı Kürsüsü açıldı. Arapça 
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sahasındaki çalışmalarıyla Edward William Lane, Cambridge’in Arapça hocası Edward 

Henry Palmer, Hindistan’da İngiliz ordusunda subay olan William Wright, yine 

Hindistan’da ve Mısır’da subay olarak bulunan Richard Francis Burton bu dönemin önde 

gelen Arap kültürü araştırmacılarıdır. Bu yüzyılda Türk edebiyatı ve kültürü ile ilgili 

çalışmalar da yapıldı. 
68

 

20. yüzyılda İngiltere`nin siyasetteki rolünü ABD’ye devretmesi, kültürel alandaki 

rolünün de çoğu zaman göz ardı edilmesine yol açmıştır. Oysa İngiltere’nin İslam dünyası 

ile ilgili üretimleri, hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 

İslam dünyasındaki modernist kültürel dönüşüm, genellikle iki güzergâh 

üzerinden açıklanmaktadır:   

Birincisinde, ilk etkiyi Fransızlar oluşturmuş, İngilizler onun maddi getirisini 

almış, Amerika o getiriyi miras almıştır. 

İkincisinde, yine ilk etkiyi Fransızlar oluşturmuş, Sovyetler Birliği getirisini 

almış, bugün onu kısmen Rusya miras almıştır. 

Bu iki ana sınıflandırma doğru olmakla birlikte İngiltere’nin saklı, kendisi 

açısından az sorunlu ve istikrarlı etkisinin arada kalmasına yol açmış, yeterince 

irdelenmemesine sebep olmuştur.   

Diğer yandan İngiltere’nin, İslam âleminde siyasi olarak yol açtığı sorunlar, 

dikkatlerin o yön üzerinde odaklanmasına ve kültürel etkilerinin ihmal edilmesine yol 

açmıştır. Başka bir ifadeyle İngiliz sömürgeciliğinin görünen yıkımı, sömürgeleştirmede 

tarihsel bilgiden, sosyolojiden, kültürel birikimden yararlanma maharetlerinin yeteri kadar 

gündemde kalmasının önüne geçmiştir. 

İngilizlerin, İslam dünyasını istila etmek, zayıf bırakmak ve ellerinde tutmak için 

20. yüzyılda yaptıkları İslam dünyası araştırmalarını beş isim üzerinden anlatmak 

mümkündür: 
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4.1. Sir Thomas Arnold 

 

1864 doğumlu Arnold, ilk eğitiminin ardından Hindistan`daki Aligarh Koleji`nde 

felsefe öğretmenliği yapmıştır. Sir Ahmet Han`ın Aligarh Koleji ise İslam dünyasında 

pozitivist, mealci ve nihayetinde tarihselci akımın çekirdeğini oluşturmuştur. 

Arnold, 1909-1920 yılları arasında İngiltere`de Hindistan’dan gelen öğrencilere 

öğretim danışmanı olarak çalışır. İslam Ansiklopedisi`nin ilk İngiliz editörü olur, 1921`de 

Londra Üniversitesi`nde Arap ve İslâm araştırmaları dalında öğretim görevlisi olarak 

atanır, aynı yıl o güne kadar Hindistan`da verdiği felsefe eğitimi ve İslam dünyasından 

öğrencilere yaptığı “danışmanlık”, İngiltere açısından büyük bir hizmet olarak görülür ve 

kendisine “Sir” unvanı verilir. Acaba Arnold, Müslüman öğrencilere nasıl bir danışmanlık 

hizmeti yaptı ki onunla “Sir” unvanını kazandı.   

1930`da ölünceye kadar Londra Üniversitesi`ndeki 

görevine devam eden Arnold`ın dikkati İslam`ın yayılışı 

üzerindedir. En önemli eseri iki ciltlik “İslam`ın Yayılış 

Tarihi”dir. İslam dünyasının 20. yüzyıldaki büyük düşünürlerini 

de etkileyen bu eserde Arnold, İslam`ın yayılışı altındaki etkenleri 

tarihsel olarak anlatmaya çalışır, gerçekte İslam`ın insanı 

etkileme gücünü keşfetmek ister. Ona “Sir” unvanını kazandıran; 

bu etkiyi kıracak, anlamsızlaştıracak yeni bir anlayışın, 

Müslümanlar arasında yayılmasına yaptığı katkıdır. 

Aligarh okulunda yetişince, insanlık aklını Batı`da gören bir İslam daveti Batı`da 

ne işe yarar, kendisi Batılılaşan, Batılıyı nasıl Müslüman yapar? 

Aligarh okulu, eğitim sisteminde pozitivistçe bir inanışla İslam`ın mana yönünü 

öldürüyor, İslam`ı sıradan bir ideoloji hâline getiriyor ve dolayısıyla etkisizleştiriyordu. Bu 

okulun etkileri mealcilik boyutuna geldiğinde ise artık Müslüman, tabii olarak deistleşiyor 

ve İngilizlerin tam da istedikleri gibi:   

Bu tür bir “Müslüman”, dine inanıyor ama din onun yaşamında görünmüyor. 

Allah`a inanıyor, bunun için sosyalist olmuyor ama Allah`a inanması, onun İngiliz 

sömürgeciliğine karşı bir medeniyet arayışına da sevk etmiyor. 

Şekil 18. Sir Thomas Arnold 
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Arnold, Pakistanlı Fazlurrahman`ın hocası değildir. Ama Fazlurrahman, 

İngiltere`de okumuş, dolayısıyla Arnold`ın öncülüğünü yaptığı İngiliz öğrenci 

danışmanlığıyla yetişmiş bir teologdur (ilahiyatçı). Fazlurrahman`ın din anlayışında da 

aslında din, bir pratik olarak yoktur, sadece teoloji (ilahiyat tartışmaları) olarak vardır, 

dolayısıyla sünnet değildir, sadece zihinsel bir çalışmadır ve neticede o tür bir Müslüman, 

sadece “küresel bir beşer”dir, onun kendine has bazı inanışları varsa da bir yaşam tarzı, 

dolayısıyla bir tepkisi ve Batı uygarlığı karşıtlığı söz konusu değildir. Dolayısıyla onun bir 

davası olamaz, olsa bile o dava Batılıları etkileyip Müslümanlaştırmaz. Sonuçta böyle bir 

anlayışla İslam daveti diye bir şey de Batı`da sorun olmaz. 

Arnold, bu sonucu doğuracak çalışmalar yaptığı hâlde onun İslam`la ilgili 

anlatımları Müslümanlar tarafından İslam`a hayranlığı gibi yorumlanmıştır. 

 

4.2. Arnold J. Toynbee 

 

1889 doğumlu Toynbee, İngilizlerin İslam üzerinde 

uzmanlaşma döneminin en önemli isimlerindendir.  O, aynı 

zamanda dikkatini Hindistan’dan Türkiye ve Arap İslam 

dünyasına çeviren Birleşik Krallığın bu yeni sahasına uygun 

ilk çalışmalar üretenlerdendir. 

Konuyu Arnold`ın kaldığı yerden almış, İslam`ın 

yayılışı üzerinde değil, medeniyet kurma kabiliyeti üzerinde 

odaklanmıştır. 

Toynbee, I. Dünya Savaşı yıllarında İngiliz Dışişleri Bakanlığı`na bağlı Savaş ve 

Propaganda Bürosu`nda çalışmış. Sonraki süreçte de Batı medeniyetinin nasıl kalıcı 

olabileceği üzerinde ısrarla durmuştur. Onun 1975`te ölünceye kadar İslam`la ilgili 

anlatımları hep bu odakta kaldığı hâlde İslam`ın meydan okuma kabiliyeti ile ilgili 

görüşleri adeta İslam dostluğuna yorumlanmıştır. Türkiye`de de büyük ilgi görmüştür. 

 

 

Şekil 19. Arnold J. Toynbee 
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4.3. W. B. Stevenson ve Steven Runciman 

 

Hakkında çok şey bilinmeyen İngiliz tarihçi W. B. Stevenson, 1907`de 

yayımladığı kitabının daha ilk satırlarında Haçlıların Kudüs`ü istilasının altındaki etkenin 

Hristiyanların gücü değil, Müslümanların parçalı olması olduğunu ifade etmiştir.  “Böl-

Parçala-Yut” diye özetlenen İngiliz stratejisinin Müslümanlara bakan yönü, onun bu 

görüşüyle pekişmiş olmalıdır. 

Stevenson`ın kısıtlı haçlı seferleri araştırmaları 1903 doğumlu Runciman 

tarafından geliştirilmiş, aynı zamanda diplomat olan Runciman, Stevenson`ın görüşünü 

aynı ifadelerle tekrarlamıştır ve Kudüs`ün Selâhaddîn tarafından fethini Müslümanların 

kısmen de olsa parçalılıktan kurtulmalarına, ittifak yapmalarına bağlamıştır.   

Runciman`ın çalışmaları, Toynbee`nin İslamın medeniyet yanıyla ilgili 

araştırmalarıyla hemen hemen aynı süreçte yapılmış ve onun açık bıraktığı savaş tarihi 

sahasının önemli bir boşluğunu doldurmuştur. 

Meseleye diplomat ve tarihçi Runciman`ın penceresinden bakıldığında İngilizlerin 

İslam dünyası ile ilgili en büyük stratejisi Müslümanların parçalı olmasıdır. İngilizlerin 

hiçbir çabası, bu stratejinin dışında değildir ve hiçbir İngiliz siyasetçi, bu stratejiyi göz ardı 

etmemiştir. 

 

4.4.  Bernard Lewis 

 

1916 doğumlu Yahudi Lewis ise II. Dünya Savaşı`nda İngiliz istihbaratının 

propaganda biriminde beş yıl boyunca çalışmış; İngilizlerin İslam`la ilgili araştırmalarını 

Toynbee`nin bıraktığı yerden alarak ve Stevenson –Runciman ikilisinin de araştırmalarını 

ona katıp değerlendirerek Müslümanların zayıf noktaları üzerinde odaklanmıştır. 

Lewis, Müslümanların zayıf noktalarının İslam`ın zayıflatılmasında işlev 

göreceğine inanmış, nihayetinde Batı`ya karşı İslam direnişinin bu zayıf noktalar üzerinden 

kırılmasını tasarlamıştır. Bunun için Suriye-Lübnan merkezli mezhep azınlıkları üzerinde 

çalışmış ama Yahudi yanı, dikkatini Filistin üzerinde tutmuş ve İsrail`in kuruluşuna 

katkıda bulunmuştur. 
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               Avrupa Şarkiyatçılığını, ABD`nin İngiltere`nin 

mirasını devralmasını dikkate alarak ABD çıkarları 

doğrultusunda eviren isimlerin başında yer alan Lewis, 

şuuraltında Batı uygarlığının geleceğiyle İsrail`in geleceğini 

özdeşleştirmiş, İsrail`in genişleyip yaşamasını sağlayacak 

formülleri üretmeye ve 2018`de ölünceye kadar bu formülleri 

geliştirecek öğrenciler yetiştirmeye kendini adamıştır. Körfez 

Savaşı`nın da mimarı olan Lewis, her nedense Türkiye`de yine 

sıradan bir İslam tarihi araştırmacısı gibi tanıtılmış ve Osmanlı Arşivinde yıllarca 

çalışmasına izin verilmiştir. 

İngilizlerin İslam`la ilgili çalışmaları bu beş isim üzerinden değerlendirildiğinde 

şu sonuçlara ulaşabiliyoruz: 

1. Arnold, İslam`ın yayılma gücü üzerinde çalışmış, İslam`ı bir din olarak güçlü 

kılan unsurları tespit ve diskalifiye etmeye odaklanmıştır. 

Toynbee, tarihsel sıralamayı takip ederek İslam`ın medeniyet gücünü anlamaya ve 

diskalifiye etmeye çalışmıştır. 

Stevenson ve Runciman, Haçlı Seferleri süreciyle ilgili boşluğu doldurup 

Müslümanların ihtilaf ve ittifakının Batılılar açısından nasıl sonuçlar doğurduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Lewis, İslam dünyasının zayıf noktalarını bulup bu noktalar üzerinden İslam`ın 

Batıya meydan okuyuşunu sonlandırmanın yolunu aramıştır. 

Dolayısıyla İngilizlerin İslam karşıtı araştırmaları süreçsel, kişisel ve gelişigüzel 

değil, planlı ve süreklilik arz eden bir projedir; büyük bir stratejinin karşılığıdır. 

2. Biz Müslümanlar genel anlamda, Fransız Şarkiyatçılığına nefretle bakmışız, 

Rus-Sovyet Şarkiyatçılarını görmeye bile tahammül etmemişiz. Ama sıra İngiliz 

Şarkiyatçılarına geldiğinde onları kucaklamış, neredeyse kendimizden bilmişiz ve 

kendimize “üstad” yapmışız. 

Şekil 20. Bernard Lewis 
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Zira İngiliz şarkiyatçılığı sinsidir ve düşmanın en kötüsü, içeriye sinsice sirayet 

etme kabiliyetine sahip olanıdır. 

3. İngilizlerin Şarkiyatçılığı, Müslümanları bölmeye odaklıdır ve bu amacına 

Müslümanlar arasındaki renkleri tespit edip onlara Müslümanları bölecek gücü vermekle 

ulaşır. Bu hususta hiçbir şekilde söz konusu rengin fikrine, yapısına bakmaz, sadece onu 

coşturmanın Müslümanları bölme stratejisine hizmet edip etmeyeceğine bakar. Buna 

hizmet ediyorsa, onu tanıtır, ona imkân oluşturur, en tehlikeli düşmanı gibi sunarak 

Müslümanları oraya sevk eder, bir kurtarıcı gibi öne sürer ve nihayetinde onu sadece 

Müslümanları bölme noktasında tutmak için atağa geçer, önünü keser, bunalımın bir 

parçası hâline getirip bırakır. 

Müslümanların son yüz yıldır boğuştuğu sorunların önemli bir kısmı bu stratejinin 

eseridir. 

4. İngiliz Şarkiyatçılığı, tarihte olup bitmiş bir araştırmacılık değildir, günümüzde 

kısmen İngiltere ama daha çok ABD ve Kanada`da sürmektedir. İslam dünyasındaki 

mealcilik, tarihselcilik gibi akımlar bunun ürünüdür. Bu akımları, bir iki ilahiyatçının 

aklına esen fikirlerin karşılığı olarak görmek yanlıştır.
69

 

 

5. İNGİLTERE’NİN İSLAM SİYASETİ 

 

İngiltere, İslam siyasetini Endülüs’ten kendisine sığınan Yahudilerin 

Müslümanların zafiyeti hakkında geniş bilgilendirmeleri üzerine bina etmiş olabilir. 

Müslümanlar, yüzyıllar boyu Endülüs’te Yahudileri korudular, onları vezirlik gibi dünya 

tarihinde o güne kadar kendi kadim krallıkları dışında çıkmadıkları görevlerle taltif ettiler. 

Ama Yahudiler, bu uzun süreli beraberlikle Müslümanların zayıf noktalarını da öğrendiler. 

Müslümanlar, İslam’ın verdiği hürriyet ortamı içinde hiyerarşiyi tanımıyor, eşitçilik ve 

idarecilerini sınırsız eleştiri hastalığına duçar olarak ihtilafa yol açabiliyor, daha fazla 

özgürlük ve adalet isterken parçalanarak ellerindeki bütün imkanları düşmanlarına 

kaptırabiliyorlardı.  

                                                           
69
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İngiltere, 17. yüzyıldan itibaren bir dünya gücü olarak İslam âlemine hep bu 

anlayış içinde yaklaştı. Müslümanları bölerek güçsüzleştirmeyi, güçsüzleşen Müslümanları 

hâkimiyeti altına almayı siyaset hâline getirdi.  

Hindistan sahasının büyük aktörü olmak İngiltere’ye bu yönde büyük bir imkân 

tanıdı. İngiltere, Hindistan’ın Müslüman kesimine açılır açılmaz bu yönde adımlar attı. 

İngiltere’nin bu yöndeki faaliyetleri İslam’dan yeni dinler devşirmek, İslamiyet içindeki 

siyasi etkinliğini yitirmiş mezheplerin dini veya siyasi temsilcilerini desteklemek, 

Müslümanlar içinde İslam’ın temel kaynaklarına güveni azaltıcı modernist gruplar 

oluşturmak, hilafetin kaldırılmasını destekleyerek ve bir daha kurulmasını engelleyerek 

bölünmeyi kalıcılaştırmak, emirlik ve krallıklar oluşturarak Müslümanları birbirine 

düşürmek, nihayetinde İslam âleminin kalbine İsrail’i yerleştirerek İslam dünyasının Haçlı 

Seferlerinden bu yana görülmemiş bir parçalanmışlığa sürüklemek başlıkları altında 

sınıflandırılabilir.  

Çalışmamızın boyutunu düşünerek bu hususları kısaca ifade edeceğiz:  

 

5.1. İslamiyet İçinde Yeni Dinler Devşirmek 

 

Müslümanları, İslam tarihinde hiç olmadığı kadar mezhepleri ile kategorize eden 

İngiltere, Sünni Müslümanlar içinde Kadıyanilik; Şiî Müslümanlar içinde ise Bahailik 

olarak bilinen mezhep görünümlü iki din üretti. 

 

5.1.1. Kadıyanilik 

 

Kurucusu Gülâm Mirza Ahmed Han’a nispetle, Mirzaiye gibi adlarla, kurulduğu 

Kadıyan kabasına nispetle de Kadıyanilik diye adlandırılmıştır. Ancak Ahmed Han, 3 

Kasım 1900 tarihinde Hz. Peygamber’e olan bağlılık iddiasıyla grubunu Ahmediye diye 

adlandırmıştır. Müslümanlar, Mirza Ahmed Han’ın kendi adına nispet yaptığı düşüncesiyle 

bu adlandırmayı yaparken İngiltere adlandırmayı kabul etmiştir.  

Gulâm Ahmed, Hindistan’da Pencap eyaletinin Gurdâspûr bölgesinde küçük bir 

kasaba olan Kādiyân’da kendi ifadesiyle 1839 yılında dünyaya geldi. Çocukluğunda İslamî 
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eğitim alan Ahmed, 1868’da Kadıyan kasabasına dönerek inziva hayatı yaşamaya başladı, 

1876’dan itibaren ise Hristiyan ve Hindular aleyhinde yazdığı yazılarla Müslümanların 

dikkatlerini üzerine çekti. Bu konuda Berâhîn-i Aḥmediyye adı altında elli ciltlik bir 

reddiye yazacağını ilan eden Ahmed’in kitabının ilk cildi Müslümanlar arasında heyecanla 

karşılandı (1880). Ancak kitabın 1884’te üçüncü ve dördüncü ciltleri yayımlandığında 

Ahmed, vahyin kesilmediğini ve kesilmemesi gerektiğini, Hz. Peygamber’e tam anlamıyla 

uyan bir kişinin peygambere verilen zâhirî ve bâtınî bilgilerle donatılacağını öne sürdü. 

Ahmed, 1905’te kitabın beşinci cildini yayımlamakla kaldı. Ahmed, bu arada İngiliz 

hükümetini övdü ve silâhla cihadın caiz olmadığını öne sürdü.  

Kendisini önce müceddid, ardından Mesih ve Mehdi olarak da ilan eden Ahmed, 

Hz. İsa’nın Keşmir taraflarına sığınıp oralarda öldüğünü, Müslümanların beklediği 

Mesih’in onun dirilmesi şeklinde vücut bulacağını, onun da kendisi olduğunu iddia etti. 

Ahmed’e göre, o kişi kılıç kullanmayacak, sadece tebliğ edecek ve ona iman etmek 

zorunlu olacaktır.  

Hindistan’daki İngiliz idaresi tarafından Müslümanlarla ilgili düzenlenen 

çalışmalara saygın bir kişi gibi çağrılan Ahmed, İngiliz hükümetine bağlılığını dile getirdi, 

İngiliz Kraliçesi’ni adalet ve iyilik yıldızı ilan etti ve bu görüşlerini Tuḥfe-i Ḳayṣeriyye ile 

(Lahor 1899) Sitâre-i Ḳayṣere’yi (Lahor 1899) adları altında kitaplaştırdı.  

İngilizlerin desteğini yeteri kadar alan Ahmed, kendisi için “nebi”, “resul” 

sıfatlarının kullanılmasını, mecazi olduğu gerekçesiyle olumlu karşıladı. Kasım 1904’te 

Siyâlkût’ta, kendisinin Müslüman ve Hristiyanlar için Mehdî ve Mesîh olduğu gibi 

Hindular için de Vedalar döneminde tanrı Vişnu’nun iki şahsiyetinden biri ve insanın 

tanrıyı tanımanın aracı olarak tarif edilen Krişna-Avatar diye ilan etti. 29 Mayıs 1908’de 

Lahor’da ölen Ahmed’in yerine yardımcısı Hakîm Nûreddin, Mesîh’in birinci halifesi 

sıfatıyla grubun başına geçti. Grup zamanla kendi içinde Kadıyan ve Lahor Ahmedileri 

olmak üzere ikiye ayrıldı. Kadıyan Ahmedileri radikal görüşlü iken, Lahor Ahmedileri 

İslam’a daha yakın bulunmuştur.  

Kadıyaniler, Pakistan’ın kuruluşu ile birlikte, İngilizlerle yakınlıkları dikkate 

alınarak önemli görevler aldılar. Onların bu yükselişleri Pakistan’da huzursuzluk ve 

ayaklanmalara yol açtı.  Bunun üzerine Kādiyânîliğin her iki kolu da Pakistan 

Parlamentosu’nun 7 Eylül 1974 tarihinde aldığı kararla “İslâm dışı azınlık” olarak kabul 
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edilmiş ve Pakistan anayasasının 260. maddesine eklenen bir fıkra ile, “Hz. Muhammed’in 

nübüvvetinin mutlak sonluğuna inanmayan, Muhammed’den sonra peygamberliğini iddia 

eden veya böyle bir iddiada bulunanı peygamber ya da dinî bir müceddid olarak tanıyan 

kişi anayasanın ve hukukun hedeflerine göre Müslüman değildir” hükmü getirilerek 

Pakistan’da yaşayan Kādiyânîler faaliyetleri açısından ciddi biçimde kısıtlanmıştır.
70

 

Günümüzde Kadıyaniliğin en büyük merkezi İngiltere’dir. Kadıyaniler, 

İngiltere’de büyük bir sermayeye hükmederek inançlarını kendilerine ait yayın 

organlarından dünyaya yayıyorlar.  

 

5.1.2. Bahailik 

 

Şia’nın İsnâaşeriyye fırkasının Şeyhiyye tarikatının içinde oluşturulan bir dindir. 

Kurucusu Mirza Ali Muhammed, 20 Ekim 1819’da İran’ın Şiraz kentinde doğdu. 

Küçüklüğünden itibaren Hurufiliğe merak saldı, hâli hastalık boyutuna varınca Kerbala’ya 

gönderildi. Orada Mehdi’nin zuhuru ile ilgili kendine has görüşleri bulunan Şeyhilik 

tarikatı mensupları ile tanıştı. Şeyhilik tarikatının Mehdi’yi bulma arayışı doğrultusunda 

yollara çıkan Mirza, 23 Mayıs 1844 tarihinde, önce kendisinin beklenen mehdîye açılan 

bab, hemen arkasından, aynı senenin sonbaharında hac için gittiği Mekke’de veya 

Maskat’ta sadece bab değil bizzat “beklenen mehdî” (el-mehdiyyü’l-muntazar) olduğunu 

ilân etti. Onun bu iddiası ilk anda Şeyhîler’den on sekiz kişi tarafından kabul edilmiş ve 

bunlara, ebced hesabından hareketle, “hurûfâtü’l-hay” (8+10= حي) denilmiştir.   

Mirza, 1845’ten itibaren görüşlerini Tahran ve çevresinde yaydı ancak görüşleri 

İsnâaşeriyye imamları tarafından tehlikeli bulununca 1850’de Tebriz’de kurşuna dizildi. 

Yapı, 1852’de Nasirüddin Şah’a yönelik bir suikast girişiminde bulununca mensupları 

hakkında idam kararları alındı ama İngiltere ve Rusya’nın araya girmesiyle üst düzey 

yöneticileri ve daha sonra Bahâullah adıyla anılacak olan Mirza Hüseyin Ali en-Nûrî ile 

baba bir kardeşi Subh-i Ezel Mirza Yahyâ en-Nûrî, infaz edilmek yerine 1853’te Bağdat’a 

sürgüne gönderildi. O günlere değin, Babîlik olarak adlandırılan yapı, ondan sonra Mirza 

Hüseyin’e nispetle Bahailik diye adlandırıldı.  
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1817’de doğan Mirza Hüseyin Bahaullah’ın babası, Mirza Abbas Büzürg, Şah’ın 

maliye işlerinden sorumlu üst düzey bir saray görevlisiydi. Mirza Hüseyin de iyi bir eğitim 

almıştı ama mensupları tarafından ümmi diye anlatılmaktadır. Mirza Hüseyin, 20’li 

yaşlarda dini konulara merak salmış ve 1844’te, hiç görmediği Bâb Mirza Ali 

Muhammed’e intisap etti.  

Bahailiğin üst düzey yöneticileri daha sonra İstanbul ve Edirne’ye getirildi, 

oradan Sultan Abdülaziz’in emriyle Kıbrıs ve Akka’ya sürüldüler. Kıbrıs’a yerleştirilen 

Yahya en-Nurî ölümünden sonra etkisini yitirdi. Ama Akka’da tutulan Mirza Hüseyin, kale 

dışına çıkarak kendisine taraftar buldu. Mirza Hüseyin, ölümünden önce yerine oğlu 

Abdülbaha’yı halef tayin etti.  

I. Dünya Savaşı sırasında Filistin’in Hayfa şehri Bahailiğin merkezi hâline geldi. 

Savaş sırasında İngilizlere verdiği destekten dolayı Abdülbaha, Hayfa’da 27 Nisan 1920’de 

İngiliz hükümeti tarafından “şövalyelik” rütbesiyle ödüllendirildi. 28 Kasım 1921’de ölen 

Abdülbahâ, cenazesi Hayfa’da Kermil dağına nakledilen Bâb Mirza’nın yanına gömüldü. 

Abdülbaha’nın yerini Oxford mezunu oğlu Şevki Bey aldı, Şevki Bey babasından sonra 

Londra’ya yerleşti. 1957’de ölünceye kadar Amerikalı karısı ile birlikte Bahailiği dünyaya 

yaymaya çalıştı. Günümüzde çoğu İran’da olmak üzere dünyada beş milyon civarında 

Bahai vardır.
71

  

 

5.2. İslamiyet İçindeki Siyasi Etkinliğini Yitirmiş Mezheplerin Dini veya 

Siyasi Temsilcilerini Desteklemek 

 

İngiltere, henüz 16. yüzyılda, Batı’ya karşı Avrupa içinde ilerleyen Osmanlı 

Devleti’ne karşı Safevi Şahlığını destekledi. Safevileri Osmanlı’ya karşı güçlendirmek için 

İran’a askeri uzmanlar gönderdi. Müslümanları bölmek için, Safevi Şahlığı güçlendirildi.
72
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Hindistan’daki hakimiyetlerinden sonra 

Arabistan Yarımadası’nda faaliyette bulunan 

İngilizlerin Vehhabiliğin kurucusu Muhammed b. 

Abdülvahhab’la ilişkisi,karşıtlarının iddiaları dışında 

bilinmemektedir. Ancak İngilizlerin İslam dünyasında 

azınlık bir Sünni mezhebi olan Hanbeliliğin 

Abdülvehhab tarafından yorumlanış ve yayılışından 

memnun kaldıkları, Abdülvehhab’ın ortağı ve hamisi 

İbn Suud’a verdikleri destekten anlaşılmaktadır. 

İngiltere İbn Suud ailesinin Mekke ve Medine’ye hakim olmasını sağlamakla kalmamış, 

Suudi Arabistan’ın kuruluşundan sonra Vehhabiliğin gelenekçiler ve modernistler diye iki 

gruba bölünüp etkisizleşmesini engellemiş, modernistleri destekleyerek Suudi Arabistan’ı 

bir bölge gücü haline getirmiştir. Vehhabilikle İngiltere arasındaki en gizemli ilişki ise 

mevcut İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth, Suudi Kralı Faysal ve Nijeryalı Prens Ahmet b. 

Bello arasındaki yakınlıktır. Üçlünün faaliyetleriyle Vehhabilik, yayılma açısından yeni bir 

boyut kazanmış ve İhvan-ı Müslimin’in faaliyetlerini saptırma yoluyla önemli ölçüde 

etkisizleştirmiştir.  

Vehhabiliğin oluşum sürecindeki en önemli fonksiyonu, İslam dünyasının başta 

İngilizler olmak üzere istila tehdidi altında olduğu, dolayısıyla dikkatinin dışarıya 

yöneldiği 18. ve 19. yüzyıllarda Müslümanlar arasındaki ihtilafı canlandırması ve 

Müslümanların dikkatini iç düşmanlıklara yönelterek istilayı kolaylaştırmasıdır. Kral 

Faysal döneminden sonra Vehhabilik, emperyalizm karşıtı mutedil hareketleri etkileyerek 

iç ihtilaflara sürükleme işlevi görmüştür. Grup, Faysal’ın ölümünden sonra ise Suudi 

Arabistan İçişleri Bakanı Nayıf’ın faaliyetleri ile İslam dünyasında tekfirci grupların 

yayılmasına katkı vermiştir.   

İngiltere’nin desteklediği diğer bir yapı ise Vehhabilikle tam zıt kutuptaki Şii grup 

Şirazî hareketidir. İran’ın “İngiliz Şiası” olarak adlandırdığı Şiraziler, İngiltere’deki 

televizyon kanallarından Sünni Müslümanlara yönelik sürekli hakarette bulunmakta, 

Sünnileri Müslüman kabul eden bütün Şiîleri kâfir ilan etmektedir.  
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Başlangıçta İslam devrimcisi bir grup gibi ortaya çıkan ve Ayetullah Humeyni’yi 

özellikle Irak sürgünü sırasında destekleyen Şirazi Hareketi, zamanla İran devriminin 

muhalifleri arasında yer aldı. Hareketin lideri, İran’da 2001 yılında 73 yaşında ölünceye 

kadar sekiz yıl ev hapsinde tutuldu. Muhammed eş-Şirazî’nin ölümünün ardından yerini 

Ayetullah el-Uzmâ Seyyid Sadık eş-Şirazî’ye bıraktı. 1942 Kerbala doğumlu, Seyyid 

Sadık, İran devrimine olduğu kadar Sünni Müslümanlara karşı da Vehhabiler’in Şiîlerle 

ilgili yaklaşımıyla yaklaştı. Vehhabi kökenli gruplarla söz konusu grubun ithamları 

özellikle Arap Yarımadası’nda Sünni Müslümanlarla Şiîlerin arasındaki ilişkileri ABD’nin 

bölge politikalarına hizmet edecek şekilde işlev gördü. Gurup, 2009’daki İran’daki muhalif 

Yeşil Hareket’e destek verdi. Bunun üzerine grupla ilgili bizzat Ali Hamaney, Ağustos 

2013’te “Londra ve Amerika’dan yayılan Şiîlik, Şiîlerin işine yaramaz” ifadelerini 

kullandı. Grubun genç simalarından Yasir Habib, İngiltere’den yayın yapan kanallar 

üzerinden günlük olarak Sünni Müslümanlar ve temel değerlerine ağır hakaretler 

yapmakta, İslam dünyasında bir mezhep çatışması çıkarmak için uğraş vermektedir.
73

  

İngiltere’nin desteklediği diğer bir Şiî grup da İngilizlerin Hindistan işgali 

öncesinde tükenmek üzere olan İsmailîliğin Nizarî grubudur. Daha önce İran’da yerleşik 

grup, 19. yüzyılın başında İmamîye grubu ile çatışınca İngilizlerin hâkimiyetindeki 

Hindistan’a taşındı. Grup, İngilizlerin Afganistan ve Belucistan faaliyetleri başta olmak 

üzere işgal güçleri ile çalıştı. Bu çalışmalarına karşılık İngilizlerin desteğini alan grup, 

hızla zenginleşti. Hâlen Kerim Ağa Han tarafından yönetilen grup, günümüzde dünyanın 

en varlıklı toplulukları arasında yer almaktadır.
74
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5.3. Modernist Dinî Grupları Oluşturmak ve Desteklemek 

 

İngiltere, İslam dünyasında dinî modernizmin hem oluşturucusu hem 

finansörüdür. Bu yöndeki ilk ve sonrakileri de etkilediği için en önemli çalışmaları 

Hindistan’dan Seyyid Ahmed Han’ı desteklemeleridir.  

1817 Delhi doğumlu Seyyid Ahmed Han, eğitiminin ardından hakim sıfatıyla 

İngilizlerin hizmetine girdi. 1855’te daha yüksek bir hâkimlik derecesi olan “sadr-ı emîn” 

unvanı ile Bicnor’a tayin edildi.1857’de İngilizlere karşı başlatılan ve Hint tarihine “sipahi 

ayaklanması” olarak geçen hareketta Bicnor’da bulunan Ahmed Han, İngilizlerin tarafında 

yer aldı. Bicnor’daki birçok kadın ve erkek İngilizi Meerut’a göndermek suretiyle ölümden 

kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Star of India” (Hint 

yıldızı) nişanının Companion rütbesi verildi. Ahmed Han, 

1869’da oğulları Hâmid ve Mahmud’la birlikte 

İngiltere’ye gitti. On yedi yıl boyunca İngiliz üniversite 

teşkilâtını da inceledi. Kraliçe Victoria’dan ve İngiliz 

devlet adamlarından büyük ilgi gördü. Hindistan’a 

dönüşünde Tehẕîbü’l-aḫlâḳ adıyla aylık bir gazete 

çıkararak Müslümanları Batı kültürüne ve İngiliz 

hükümetine ısındırmak için çalıştı, laikliği açıkça 

savundu. 24 Mayıs 1875’te, Kraliçe Victoria’nın doğum 

yıldönümünde, en büyük eseri sayılan Aligarh’daki Mohammadan Anglo-Oriental 

College’ı kurdu. 1876’da mesaisini tamamen okula vermek istediği için hâkimlik görevini 

bıraktı ve Aligarh’a yerleşti. 1877’de kraliyet nâibi Lord Lytton yeni kolej binasının 

temelini attı; 1878’de Cambridge ve Oxford örnek alınarak yükseköğretim sınıfları açıldı. 

Bu kolej Ahmed Han’ın ölümünden sonra 1920 yılında üniversite haline getirildi. 

Hindistan’daki günümüz Müslüman aydınlarının birçoğu Aligarh Koleji veya 

üniversitesinde yetişmiştir. 

Ahmet Han, Kur’an-ı Kerim’i pozitivist bir mantıkla ele aldı; mücizeleri, Mirac’ı 

inkâr etti. Kolejinde de bu tür modernist fikirli öğrenciler yetiştirdi. “Kur’an’ın bütün 

muhtevası dinle ilgili değildir. Kuran’da bulunan dinî mahiyetteki emirler (ahkâm âyetleri) 

beş yüz civarındadır. Kur’an’da dünyevî konuların zikredilmesi, onların dinin bir bölümü 

Şekil 22. Sir Ahmed Han 
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olduğunu göstermez.” sözleriyle sadece modernist yaklaşımın değil, tarihselci yaklaşımın 

da temelini attı. Ahmed Han, hadisin kaynak olarak otoritesine de karşı çıktı. 

Müslümanlara “Şekilci olmayın” dedi ama Batı medeniyetini taklit etmelerini de önerdi. 
75

 

1898’de ölen Ahmed Han, bu görüşleriyle 19. yüzyılda İslam’a karşı en büyük 

saldırılardan birinin temelini attı, görüşleri daha sonra yine İngiliz hakimiyetindeki 

Mısır’da etkili oldu, günümüzde hâlâ seküler ülkelerin ilahiyat fakültelerinde geniş ilgi 

görmekte ve dış destek almaktadır.  

 

5.4. Hilafetin Kaldırılmasını Desteklemek ve Yeniden Kurulmasını 

Engellemek 

 

İngiltere, dünya üzerindeki hâkimiyetini genel anlamda, dünyanın neredeyse 

tümüne dağılmış Yahudi cemaati ve tüccarlarının verdiği bilgilerle sağladı; yayılma 

aşamasında mümkün oldukça büyük güçlerle karşılaşmamak için, dünyanın verimli ama 

birliği olmayan ve savunması zayıf noktalarına yöneldi. Deniz ulaşımının kendisine 

sağladığı olanaklarla o noktalara ulaşıp yerel güçler kurarak oralarda kolayca hakimiyet 

sağladı. Bu çerçevede İngiltere, ilk dönemde Osmanlı hakimiyetindeki topraklardan uzak 

durdu, Hindistan’a ulaştığı yerlerde karşılaştığı ilk Müslüman topluluklarla sorun 

yaşamamak için Osmanlı idaresini araya koydu.  

Nitekim İngiltere, Hindistan’ın güneybatısında Meysur Sultanı Tipu Sultan’la 

sorun yaşadığında III. Selim’e başvurmuş; III. Selim de 1798’de Tipu Sultan’a 

İngiltere’nin isteklerine uygun bir şekilde arabulucu olma teklifinde bulunmuştur. 

İngiltere’nin Müslüman Hindistan’a açılması ve bunun 1857’de yol açtığı büyük 

ayaklanmada da Osmanlı Padişahına “Müslümanların lideri” olarak “teskinleştirme” 

başvurusunda bulunmuştur. 1860’lardan sonra Rusya’nın Orta Asya’ya açılması ve 

Hindistan’a doğru açılma tehdidi karşısında İngilizler yine Osmanlı hilafetini kullanarak 

Rusya’ya karşı bir duyarlılık oluşturma çabası içinde bulunmuşlardır. Ancak İngiltere, 

Hindistan hâkimiyetini tamamladığında ve kısmen Afrika’da koloniler oluşturduğunda 

Osmanlı hâkimiyetindeki Arap coğrafyasına, devletinin hâkimiyetini bölen topraklar 

olarak baktı. Fransa ile çatışmamak için Cezayir, Libya ile çatışmamak için Libya 

sahasından uzak durduysa da batıda Mısır’dan doğuda Körfez emirliklerinden, güneyde de 
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Yemen’in Aden çevresinden başlayarak Arap Yarımadası’nı ablukaya aldı. Bu sırada 

Dışişleri Bakanı danışmanı müsteşrik Georg Percy Badger’in de danışmanlığında halifenin 

Kureyşi olma koşulunu gündeme getirdi, bu konudaki tartışmalara malzeme verdi ve 

tartışmaları canlandırdı.  İngiltere’nin amacı, Arap Müslümanların Osmanlı’ya duydukları 

saygıyı kırmak ve oluşan ortamı Yarımadanın işgali yönünde değerlendirmekti.  

İngiltere, sadece bunda başarılı olmadı. Hindistan’da İslam toprakları işgal 

edildikçe Müslümanlar, muhasebelerini yapmış; yenilgilerinin altında birlik olamamayı 

görmüşler, buna karşı çözüm olarak ise niteliği ne olursa olsun bir halifenin etrafında 

buluşmanın önemine inanmışlardı. Bunun için Hindistan camilerinde ilk kez hutbe 

Osmanlı adına okunmaya başlamış ve bu Hindistan’da geniş bir yankı uyandırmıştı.
76

  

İngiltere’nin başlattığı tartışmalar Hindistan’daki bu hareketliliğe zarar verdiği 

gibi seküler Osmanlı elitinin, din karşıtı tutumlarından karşı oldukları halifelik kurumu 

karşıtlığına dini bir kılıf imkânı vermişti. Bu imkân, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra 

hilafetin kaldırılması için açıkça kullanılmış, hilafeti kaldıranlar bizzat bu tezlerden 

yararlanmıştır. Seküler kesim için hilafet, seküler dönüşümün önündeki en büyük 

engeldi.
77

 İngiltere için ise hilafet, Müslümanların eksik de olsa birliğinin korunması 

anlamına gelirdi ki bu da onun İslam dünyası hakimiyeti için tehditti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 Mart 1924’te, Osmanlı Hilafetini lağvetmesi 

kararından sonra İslam dünyasında hilafetin yeniden inşası için çalışmalar olmuş ancak 

İngiltere, İslam dünyası üzerindeki hegemonyasını kullanarak bunu engellemiştir. 

İngiltere’nin zaman zaman bu çalışmaların yanındaymış gibi görünerek bu çalışmaları 

sabote etmesi, İngiltere siyasetinin karakteri açısından üzerinde durulmaya değer bir 

vakadır. 
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5.5. Emirlik ve Krallıklar Oluşturup Müslümanları Birbirine Düşürmek 

 

Arap Yarımadası’nın bölüştürülmesi 1916’da İngiltere ve Fransa arasında yapılan 

Sykes-Picot Anlaşması ile gerçekleşmişti. İngiltere, hilafetin kaldırılmasından önce, o 

anlaşma kendisine bırakılan Arap Yarımadası kesiminin tamamına yakınını Hicaz’ı 

yöneten Seyyid kökenli Şerif ailesine vermişti. Ancak bu ailenin her ne kadar kendi 

hizmetlerine girmişse de Müslümanları toparlamasından endişe etti. Aileyi Ürdün ve 

Filistin sahasına sürdü. Vehhabî İbn Suud ailesinin Yarımada’nın büyük kısmıyla birlikte 

Hicaz’ı da verdi. Körfez kıyısında ise şehir devletleri konumunda emirlikler oluşturdu. 

Böylece Müslümanların büyük zenginlik kaynağı petrolün bir bütünlük içinde 

değerlendirilmesini engellediği gibi İslam aleminin kadim coğrafyasını parçalamayı 

başarmıştır.  

 

5.6. İsrail’i İslam Âleminin Kalbine Saplamak 

  

İngiltere, Siyonizmin amaçlarına ulaşması konusunda, en önemli unsurlardan 

biridir. Bu unsur dikkate alınmadan Yahudi göçünün Filistin’e yönlendirilmesini 

açıklamak mümkün değildir. 1 Kasım 1290’da İngiltere Kralı I. Edward, ülkesinde yaşayan 

tüm Yahudilerin ya Hristiyan olmasını ya da derhal ülkeyi terk etmesini emretmiştir. 

Ancak yaklaşık 350 yıl sonra, 1650’li yılların başında Yahudiler, yeniden İngiltere’ye 

davet edilmiş ve İngiliz ticaretinin önemli bir ayağı haline gelmişlerdir. Zamanla ticaretteki 

etkinliklerini siyasete taşıyan Yahudiler, Büyük Britanya’nın kurucuları arasında yer 

almışlardır. Nihayetinde İngiltere tarihinde bir Yahudi, ilk kez Siyonizmin doğduğu 

ülkenin başbakanı olmuştur. Benjamin Disraeli adlı Yahudi, 1870 ve 1880 yılları 

arasındaki başbakanlığı döneminde Britanyalı aristokratları da arkasına alarak Büyük 

Britanya siyasetini kontrolü altına almış, bu konumuyla bütün Avrupa siyasetinin 

belirleyicileri arasına girmiştir. Siyonizm ile Disraeli’nin başbakanlığını ve Avrupa’daki 

etkinliğini birbirinden bağımsız düşünmek doğru değildir. Doğu Avrupa’daki Yahudi 

göçünün İngiltere’ye değil de Filistin’e yönelmesinde İngiltere’yi yöneten bu Yahudi’nin 

ve Mısır’dan Hindistan’a uzanan İslâm coğrafyasındaki etkinliğini güçlendirmek isteyen 

İngiltere’nin katkıları büyüktür. Filistin’de kurulacak bir Yahudi Devleti İngiltere için 

stratejik bir adım olarak ortaya çıkmış ve İsrail’in kurulması İngiltere’nin hedefleri arasına 
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girmiştir. Doğu Avrupa’da itilen Yahudi nüfusu İngiltere desteğiyle Filistin’e yöneltilmiş; 

Siyonizm, İngiltere himayesinde büyümüştür. 

Bu ahdin somut karşılığını “Balfour Deklarasyonu” denen ve İsrail’in 

kuruluşunun önünü açan ilk resmi belge olarak kabul edilen mektup oluşturmuştur. Belge 

adını dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’dan almaktadır. Balfour, 2 

Kasım 1917’de Filistin’deki Yahudi yerleşimini ve kolonileşmesini finanse eden Siyonist 

Baron, Walter Rothschild’e 67 kelimelik bir mektup göndererek hükümetinin Filistin’deki 

Siyonist amaçları desteklediğini duyurmuştur. Osmanlı orduları Filistin’den çekildiklerinde 

9 Aralık 1917’de Kudüs’e Edmund Allenby komutasındaki İngiliz birlikleri girmiş, Kudüs, 

İngiliz işgaline geçmiştir. 

Siyonistler, bu deklarasyonla diğer Batı devletlerine başvurmuş ve taleplerini 

onlara kabul ettirmişlerdir. Deklarasyon, 10 Ağustos 1920’de Fransa’nın başkenti Paris’in 

3 km batısındaki Sevr banliyösünde bulunan Seramik Müzesi’nde imzalanan ve Osmanlı-

İstanbul hükümetinin de kabul ettiği Sevr Anlaşması’na da konmuş, böylece I. Dünya 

Savaşı’nın sonuç belgelerinden biri hâline gelerek İsrail’in temelini atan metin olmuştur. 

Sonraki süreçte, İngiltere, İsrail’in kuruluşunun tamamlanmasında iki yönlü bir 

rol oynamıştır. Bu rolün bir yönü, İsrail’in kuruluşunu bir strateji olarak desteklemek, buna 

karşılık Araplara Filistin’deki haklarını kendisinin koruyacağına dair umut vermek. Bu 

siyasetiyle İngiltere, sadece İsrail’i kurmamış, aynı zamanda ona karşı gelişecek bir 

hareketi de kontrol altına alarak etkisizleştirmiştir. Filistin mücadelesinin yoluna girip 

somut sonuçlar alması ancak İngiltere’nin bu siyasetinin aşılması ile mümkün olmuştur.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Avrupa dışında bir ada olması ülkeyi güvenli hale getirdiği gibi savunmanın zayıf 

olduğu dönemlerde saldırılar yıkımla sonuçlanmıştır. Uzun yıllar Roma İmparatorluğunun 

işgalinde olunması ve sonrasında kuzey Avrupalıların istilaları adada demografik 

değişikliklere, yeni göçlere ve yeni oluşumlara neden olmuştur. Dejenere bir ırk oluşarak 

Anglosakson millet oluşmuştur. Ada devleti olması sürekli bir şekilde Avrupa’da 

ötekileşmesine ve kendisini Avrupalı görmemesine sebep olmuştur. 

Roma Kilisesi aracılığıyla Hristiyanlıkla tanışan İngiliz toplumu kraliyet ve papa 

arasındaki rekabetten ve Katolik Avrupa’nın dışlamasından dolayı Protestanlığa bağlılık 

mezhepsel bir İngiliz milliyetçiliğine yol açmıştır. Bu durum kendi kilisesini oluşturmasına 

ve Anglikan Kilisesi’nin doğmasına neden olmuştur. Kilise, İrlanda ve Galler dışında 

hiçbir zaman devletten ayrılmamış bununla birlikte diğer mezheplere dini hoşgörü İngiliz 

toplumunu uzun yıllar germiştir.  

Magna Carta’nın (Büyük Anlaşma) ilan edilmesiyle monarşinin gücü olan mutlak 

yönetim yetkileri sınırlandırılarak kral, anayasaya uymaya mecbur bırakılmıştır. İlk 

anayasal belge olma özelliğini taşıyan Magna Carta iç savaşlara sebep olmuş ayrıca 

parlamento düşüncesinin adaya yerleşmesi uzun yıllar almış olsa da bir parlamento kültürü 

oluşmuştur. Bu durum parlamento ve kraliyet arasında uzun süre çatışmalar çıkmasına da 

neden olmuştur. Magna Carta aynı zamanda Hristiyanlık kanunlarına tabi olmayan 

Yahudilerin önünü açmıştır. Magna Carta ile yasaklanan, faizle borç para verme yasası 

Yahudileri kapsamamış ve bunun sonucu olarak faizle para veren tek topluluk Yahudiler 

olmuş, uzun yıllar tefecilik yapmışlardır, bu durumu düzeltmek yüzyılları bulmuştur. 

Yüzyıl Savaşları’nın sonuçları olarak Avrupa’nın iki büyük devleti düzenli orduya 

geçmiş, ilk defa bu savaşta top kullanılmış ve Avrupa’nın iki büyük devletinin uzun süre 

mücadelesi Fetret Devri’yle bocalayan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının önüne 

geçmiştir. İngilizlerin sürekli saldırısı ve Fransa’nın İngiltere üzerindeki yaptırımlarının 

sonucunda ulus kimliği ön plana çıkmış, milliyetçilik akımı toplumda yer edinmeye 

başlamıştır. Yüzyıl Savaşları, İngiltere'de Çifte Gül adı verilen iç savaşlara neden olmuştur 

(1455-1485).  
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Adaya sıkışan krallık, Papalık ile mezhepsel farklılığı onu Avrupa dışına itmiş ve 

batıdan gelen bir ötekileştirme ile karşı karşıya kalmıştır. Topraklarını genişletmenin 

önünde iki engel bulunuyordu, ilki Osmanlı’nın yükseliş devrine denk gelmesi Akdeniz’de 

Birleşik Krallığın önünü kesiyordu ikincisi ise Fransa’nın hemen yanı başında komşu 

olması Avrupa’ya açılmasını imkânsız hale getiriyordu. Fransa tarafından 

genişlemeyeceğini kabullendiğinde okyanusları aşarak zayıf krallıkları ve bölgeleri işgale 

ve sömürmeye başlamıştır. Kolay ve sorunsuz kazanılan altın ve gümüş zenginlik 

hayallerinin yanı sıra güçlü bir kraliyet düşüncesini perçinlemekteydi. Sömürüye korsan ve 

hırsızları gizli bir teşvik ile destekleyerek başlayan İngiltere menfaatlerin çatışmasıyla 

Katolik olan İspanya’nın güçlü armadasıyla karşı karşıya gelmiş papalık tarafından aforoz 

edilen kraliçe zafer kazanınca mezhepsel bir meşruiyet kazanarak papalığı zor durumda 

bırakmıştır. Denizlerde güçlü olmaya başlayan İngiltere mahkûmlarla, insan ve uyuşturucu 

tacirleriyle büyük bir güç haline gelmiştir. 

Magna Carta ile başlayan ve Avrupa tarihinde ilk olan parlamento kültürü, oluşan 

yeni hayat anlayışıyla kısıtlamalara tahammülü olmayan ve özgürlük, adalet gibi o devirde 

marjinal sayılabilecek söylemleri iyi okuyamayan İngiltere Kralı toplumsal ve ekonomik 

kısıtlamalara gitmişti. Sömürü ile oluşan ve ekonomik etkinliği had safhalarda olan 

burjuvanın desteğiyle parlamento üyeleri tarafından krala karşı ayaklanma sonuç vermiş ve 

tarihe ‘Devrim’ olarak geçen bir süreç yaşanmıştır. İlk defa kutsallığıyla İngiliz tarihinde 

yer edinen kral, idam edilmiştir. 

Sömürgeyle ve yasal olmayan, toplumda ötekileştirilen kesim; çoğunluğu tüccar 

olan Endülüs’ten kaçan Yahudilerden oluşturmaktaydı. Endülüs Devleti’nin yıkılması ve 

Yahudilerin, Katolikler tarafından hedef haline gelmeleri ve kendi kavimleri için büyük 

amaçlarını sürekli canlı tutmaları Yahudileri ezoterik örgütlenmelere yöneltmiştir. 

Kurulmasında etkisi büyük olan Anglikan ve Prüten mezheplerin kuruluşları tapınakçı ve 

masonik bir yapı özelliği taşımaktadır. İngiltere’nin tüm finans kaynaklarını ele 

geçirmeleri zenginliklerini katlamış aristokratları ve kraliyeti kendilerine mahkûm ederek 

borçlandırmışlardır. Zamanın burjuvası London City’de yer edinen ve finansın merkezi 

durumuna gelen Yahudiler halende önemli yer tutmaktadırlar ayrıca savaş taraftarlarına 

sponsor olabilecek güce ulaşarak kendi haklarını garanti altına almışlardır. Yahudiler, 

hedeflerini gerçekleştirmek için Yahudi kimliklerinin bozulmasını göze alarak fakir 

burjuva ile evlenmeye yönlendirilmiş ve melez bir aristokrat toplum oluşmuş zamanla 
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parlamento kapıları açılmıştır. Parlamento içinde de hükümetlerde etkin olmuş ve uzun 

yıllar Filistin topraklarında Yahudi devletinin temellerini atmak için çabalamışlardır. 

Kurdukları istihbarat organizasyonu ile ulaşabildikleri tüm devletleri kendi etkisi altında 

bırakmaya çalışmışlardır ve bunun için İngiliz devleti siyasetini kendi menfaatleri için 

sürekli bir şekilde kullanmışlardır. Bu uğurda gerekirse Britanya’yı feda etmekten 

kaçınmamışlardır; ABD’yi koloni savaşlarında İngiltere’ye karşı ABD’de kurulacak olan 

FED’e (Merkez Bankaları Sistemi) karşılık savaşta finanse etmişlerdir. 

Cromwell’in devrimle başa geçmesi ve yeni bir monarşi oluşturması kendisiyle 

birlikte yeni düzenlemeler getirmiştir; seyru-sefer yasasıyla uzun yıllar ekonomik ilişkiler 

dış ticarette tekelci bir zihniyetin oluşmasına sebep olmuştur. Günümüz ticaret savaşlarını 

anımsatan yasa, sömürüyü ve ham maddeye ulaşımı alevlendiren büyük savaşlara neden 

olmuştur. 

Hindistan, Birleşik Krallığın uzun yıllar incisi olarak anılmıştır, devasa 

potansiyeli ve kaynağı ile Britanya’yı dünya liderliğine çıkarmıştır. İlk başlarda özel ilgi 

ile East India Company (Doğu Hint Şirketi) yarı özel sektör olarak kurulmuştu. Kendi 

askeri gücüne sahip olan şirket, Hindistan’ı adım adım işgal etmiş ve mevcut Babür 

İmparatorluğu’nu yıkmıştır. Hindistan politikasında kendini bariz bir şekilde ortaya çıkaran 

“İngiliz aklı” Hindistan’ın feodal yapısını profesyonelce bölerek yönetmiş, kendi 

hizmetinde kullanmış ve I. Dünya Savaşı’nda insan kaynağını askeri güç olarak kendi 

cephelerinde kullanmıştır. Yerel feodal yapıları çarpıştırarak kendine sürekli alan açmıştır. 

Hiçbir yerel yapının büyümesine ve güçlenmesine kesinlikle müsaade etmemiştir aksi 

olması durumunda karşı gurubu askeri alanda destekleyerek denge sağlanmıştır. Şirketin 

politikaları çıkmaza girip Hindistan’da isyanlar baş göstermeye başlayınca Hindistan 

kraliçeye bağlı hale getirilerek vali atanmış ve yeni bir politika üretilmeye çalışılmış fakat 

sömürge politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 1947 yılına kadar devam eden 

esaret bağımsızlıkla sonuçlanmış geriye tarihi bir derinliğe sahip olan bir medeniyetten 

insanlığı yok edilmiş, insanı öldürülmüş, şehirleri yıkılmış, viran olmuş, dilleri bozulmuş, 

kültürü harap olmuş, tarihi çalınmış bir toplum kalmıştır. Sömürge tarihi boyunca 45 

trilyon dolar değerinde maddi bir kaynak Britanya’ya akıtıldığı iddia edilmektedir, bu 

rakam bugünkü İngiltere’nin GSMH’nin 17 katına denk gelmektedir.
79

 İngiltere’nin bugün 

                                                           
79

 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/britain-stole-45-trillion-india-181206124830851.html ET: 

17.06.2019.  

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/britain-stole-45-trillion-india-181206124830851.html


64 
 

bu zenginliğe sahip olmadığı görüldüğünde bu kadar servetin hangi karanlık örgütleri 

finanse ettiği ve büyüttüğü merak konusu olmuştur.  

Korsanlık, sömürge, güç, iskan, işgal, ticaret amacıyla her bir bölgeye ısrarla 

farklı özelliklerle gidilen, toplumun sinir damarlarını keşfederek ve kırılma noktalarını göz 

önünde bulundurarak yeni bölgeler sömürge ediliyordu ya da kaos ortamı oluşturularak 

tüm kaynakları gasp edilerek tüketiliyordu. Korsancılıkla zenginleşen İngilizler, Yahudi 

ezoterik ve ticaret zekasıyla yeni bir İngiliz anlayışı geliştirmişlerdir. Avrupa’nın kuzey ve 

güney çekişmesi Amerika kıtasında da kendini göstermiş masonik ve tapınakçı bir yapıyla 

hareket eden Britanya’dan bağımsızlık kazanan fakat tüm tecrübesini Britanya sömürü 

kültürü üzerine kuran ABD devleti dünyanın başına gelen yeni bir bela olmuştur.  

Yayılmasını sömürge ve sonucu olarak büyük medeniyetleri yıkma üzerine kuran 

Britanya haçlı seferlerinin sonuçlarına benzer farklı bir yaklaşımla yüzyıllardır ayakta 

duran medeniyetleri yıkmışlardır. I. Dünya Savaşı’yla yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve 

büyük karışıklık yaşayan Çin gibi medeniyetler son bulmuş, bunların yanında sadece 

kazanç üzerine kurulan İngiliz hegemonyası ise yerine herhangi bir medeniyet inşa 

edemediği gibi toplumları; eğitimden uzak, çökmüş bir toplum yapısı ve çöküntüyü 

perçinleyecek uyuşturucu gibi toplumun yapısına dinamitler yerleştirmiştir. 

Teamüller geleneğiyle yaşayan İngiliz kurum kültürünün radikal reform 

gerçekleştirmesi oldukça direnç göstermiştir. Reformcuların reform istekleri uzun zamana 

yayılmıştır. 1832’de “Reform Act”
80

 ye kadar reformdan ciddi anlamda bahsetmek oldukça 

güçtür. “Reform Act” ile Burjuvanın parlamentoya girmeleri aristokratlara karşı ilk ciddi 

kazanımı olmuştur. Daha sonra parlamentoya iki parti olarak giren parlamenterlerin 

kuracağı ve nöbetleşe devredecekleri yönetim ile Liberal ve Muhafazakâr Parti ile sistemi 

sürdürmüşlerdir. Seçim reformlarına rağmen uzun yıllar aristokrat ve burjuvanın sıkı bir 

şekilde gruplaştığı oligarşi tarafından yönetilmekteydi. Sistemin reform olarak 

gelişmesinde bu iki parti uzun yıllar engel teşkil etmişlerdir. İki partili sistem, güçlü bir 

sosyalist hareketin ve toplumsal yaşamın gelişimini geciktiriyordu ancak 1900 yılında İşçi 

Partisi’nin parlamentoya girmesiyle bu psikolojik engel kırılmıştır. Lordlar 

Kamarası’ndaki feodal ayrıcalıklar bile 1911’e kadar azalmamıştır.  
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Parlamentonun tarihinin eski olması, Krala karşı aristokrat gelenekten gelen 

reform istekleri demokrat bir yönetimin oluşmasında beşik görevi görmüş olsa da zamanla 

parlamentonun dış tehditlere açık olmasına sebebiyet vermiş ve burjuva tarafından istenen 

reformlar netice vermiş parlamentoya ve hükümete ezoterik örgütlerin sızmasına ve 

guruplar oluşturması sonucunu doğurmuştur. Buna örnek olabilecek Victoria zamanında 

birçok kez başbakanlık yapmış Benjamin Disraeli’dir. Disraeli, İspanyadan göç etmiş bir 

Yahudi asıllıydı. Bu sızmalara karşı hanedanlık olarak korunan kraliyet ailesi ise kendini 

korumuştur. Victoria döneminin önemli başbakanlarından olan ve Liberal Partinin de lideri 

olan W. Gladstone İngiltere’de “laissez-faire” düşüncesi olan liberal düzeni yerleştirmeyi 

başaran liderdir. 

Brexit sonrası kendi içinde ayrılık tedirginliğini yaşayan İngiltere ve yeni çözülmelere 

sebep olabilecek düşüncesi altında olan Avrupa’da tartışmalar devam etmektedir. 

İngiltere’nin birleşik krallıklardan oluşması asırlardır Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve 

sonradan finansal gücüyle kendini hissettiren London City gibi kısmi özerk bölgelerin 

Brexit sonucunda bağımsızlık talep etmeleri ihtimalinin yüksek olduğu görülmektedir. 

İskoçya’da yapılan referandum şimdilik “hayır” olarak çıkmış olsa da AB’den ayrılık 

sonrası yapılacak olan kısıtlamalar “evet”i tetikleyebilecek niteliktedir. AB içinde 

varlığıyla muhalif bir siyaset güden İngiltere Fransa-Almanya birlikteliğine hep karşı tavır 

almıştır; sanki tarihi hesaplaşmalar AB nezdinde de kendini göstermektedir. Brexit’in 

onaylanması veya reddedilmesi durumunda AB’de denge durumu artık İngiltere lehine 

sonuçlanacaktır. Birliğin içerisindeki nüfusu referandum sonrası Almanya lehine 

kaybetmiştir. Avrupa’da ise durum yine aynı minvalde devam etmektedir. İngiltere’nin bir 

domino etkisinin oluşturacağı korkusu kıtayı zaten ABD güvenlik(!) endişesiyle 

sarmalamışken daha küçük devletlerin kendi ayakları üzerinde durması zorlaşacağından 

özellikle güvenlik konusunda Rusya ve Çin tehdidine karşı tekrar ABD hegemonyasına 

mecbur bırakacağı ve kıtanın her kararına ABD’nin müdahil olma ihtimali doğacaktır. 

Soğuk savaştan bu yana oluşan iki bloklu bir yapı halen psikolojik üstünlük olarak devam 

etmekte özellikle Baltık ülkeleri ve Balkan ülkeleri üzerinde Rusya baskısıyla kendini 

göstermektedir. Bölgede NATO’nun Rusya’yı çevreleme politikası halen devam ederken 

AB’nin dağılması durumunda ABD önderliğinde çaresiz bir kıta ülkeleri söz konusu 

olacaktır. Yeni İpek Yolu politikası ile tüm dünyaya yayılmaya çalışan Çin, Avrupa’ya da 

aynı amaçla ekonomik yönden hakim olmaya çalışmakta ve büyük şirketlerin üzerinde 

satın alma veya ortaklıklar ve lojistik bölgeleri ipotek etme gibi politikaların yanı sıra 
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özellikle Balkan ülkeleri üzerinde son zamanlarda “borç tuzağı” olarak ifade edilen 

koşulsuz kredi ile devletleri ödemeyecek duruma getirip lojistik liman ve bölgelerin 

denetimini alma söz konusu olmaktadır. Bu durum Almanya ve Fransa’yı tedirgin etmekte 

ve önlem almaya zorlamaktadır. Brexit ile AB’nin dağılması söz konusu olması 

durumunda ABD, Rusya ve Çin tehditleri ortaya çıkmaktadır. 

Dünya savaşlarından sonra kendi alanına çekilmeye başlayan İngiltere dünya 

liderliğinin ABD’ye ait olduğunu kabullenmekle birlikte karar alıcı gücün içerisinde 

olmaya da dikkat etmiştir. BM daimi 5 üye içerisinde olması, İngiliz Topluluklarında, 

Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde kendine bağlı topluluklarla irtibatı hiçbir zaman 

kesmemiştir. Özellikle Ortadoğu politikası Körfez Savaşlarına kadar ABD ile ortak hareket 

üzerine kuruluydu fakat son zamanlarda İngiltere’nin ABD politikasıyla eşgüdümlü 

olmadığı görülmektedir. Aksine kendi politikasını geliştirmeye çalışmaktadır. Uzun bir 

aradan sonra Bahreyn’de askeri üs kurdu. Katar ve Lübnan linç girişimlerinde her iki 

ülkeye de askeri destekte bulunmuştur. İngiltere’nin Kıbrıs Rum kesiminde askeri üssünün 

bulunması ve Türkiye’nin de Türk tarafında belirgin bir askeri gücü olması tarafları, Doğu 

Akdeniz petrol tartışmalarında ittifak veya karşı karşıya getirebilecek bir durumdadır. 

Doğu Akdeniz’de karbonhidrat aramaların hızlanmasıyla İngiltere, GKRY tarafında 

bulunan üslerini aktif hale getirmeye çalışmakta 5. Nesil olarak bilinen F35 savaş 

uçaklarını Kıbrıs’ta ki üslerine yerleştireceğini duyurmuştur. Yine adaya Fransa’nın üs 

kurma çabaları AB’nin Kıbrıs’a ve bölgeye müdahalesini kolaylaştıracağı için İngiltere’yi 

rahatsız etmektedir. Brexit ile ittifak arayışında olması ve Yeni İpek Yolu’nda etkin olması 

buna karşın ABD’nin Yeni İpek Yolu’na karşı olması İngiltere’yi Çin ile birlikte Doğu 

Akdeniz’de Türkiye’ye yanaşmasını sağlayabilir. 

İngiltere- Türkiye ilişkileri AB üyeliği yanı sıra ekonomik ve politik olarak yakın 

bir ilişki içindedir. AB üyeliğinde İngiltere, Türkiye üyeliğine destek çıkmaktadır. Brexit 

ile birlikte Türkiye birlik içerisinde desteğini kaybedecektir. İki ülke arasındaki ticaret 

hacmi Türkiye Dışişleri Bakanlığı verisine göre 2017 yılı için 16 milyar dolara ulaşmıştı 

yine Brexit sonrası oluşacak belirsizlik bu rakamları olumsuz etkileyebilir. İngiltere’nin en 

büyük 19’uncu ticaret ortağı Türkiye’de 3000 dolayında İngiliz şirketi faaliyet 

göstermektedir. Türkiye altın rezervinin büyük bir kısmını yaklaşık 450 tonluk altını 

İngiltere Merkez Bankası kasalarında muhafaza etmektedir fakat son zamanlarda altınlar 

yavaş yavaş ülkeye getirilmektedir. Türkiye FED’in kasasında muhafaza ettiği altınları 
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İstanbul’da toplamıştır. Ülkelerin altına hücumu göz önünde bulundurulacak olursa başka 

bir ülkenin elinde olan rezervlerin güvenliği tehdit altında olduğu aşikârdır. Bu durum 

bazen ikili ilişkilerde yaptırım konusu ve tehdit olarak kullanılmaktadır. Son olaylarla 

Venezüella’nın İngiltere’deki altın rezervine el konulmuştur. FETÖ darbesi sonrası FETÖ 

firarilerinin bir kısmı özellikle işadamlarının İngiltere’yi tercih etmesi iki ülke arasında 

soğukluğa sebebiyet vermiş olsa da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış ve Türkiye bu 

durumu göz ardı edebilmektedir.  

Ortadoğu’da yapılan vekalet savaşlarında kendi içindeki marjinal kesimleri 

minimize etmeyi kendisine yakışan profesyonelce siyasetle başarmıştır. Irak ve Suriye’de 

baş gösteren DAİŞ yapılanmasına kendi topraklarında radikal olarak isimlendirdiği 

marjinal yapıları Ortadoğu’ya doğru kanalize ederek kendi içindeki tehditleri bertaraf 

etmiştir. Aynı politikayı sol marjinal yapılar içinde gerçekleştirmiştir. Rojava bölgesini ele 

geçiren sol kaynaklı PYD ile özgürlük savaşı heyecanı oluşturulmuş ve yine sol marjinal 

örgütler Suriye’ye yönlendirilmiştir. Her tür olayı kendi lehine çevirme gayretini bir siyasi 

deha olarak tüm kurnazlıkları ileri sürerek gerçekleştirmişlerdir. Savaşın içinde aktif 

olmasalar da kendi içindeki tehditleri dahil olmadıkları savaşı kendileri için zafer haline 

getirmişlerdir.  

İngiltere, Haçlı Seferleri’nde İslam’la mücadeleyi kaybetmiş güçlerdendir. 

Endülüs’teki Yahudilerden İslam’ı öğrendiğinde ise elde ettiği birikimi İslam’ı tanımak 

için değil, İslam’ı yenmek için kullanmış, hiçbir zaman İslam dünyası ile sağlıklı bir 

iletişim kurmamıştır.  

İngiltere’nin henüz 17. yüzyılda Osmanlı’ya karşı Safevileri desteklemesi bu 

ülkenin İslam siyasetinin esaslarına dair güçlü bir öncüldür.  

İngiltere’ye İslam’ı anlatan Yahudiler, muhtemelen Müslümanların Endülüs 

yenilgisini hep ihtilafa düşmeleri üzerinden anlatmışlar ki İngiltere, İslam’ı yenme 

siyasetini tamamen Müslümanları bölme üzerine inşa etmiştir.  

İngiltere, Müslümanlara yönelik iletişimini hep onları ayrıştırarak birbirine 

düşürme üzerine kurmuştur. Bu ayrışmanın güçsüzlüğe, güçsüzlüğün ise istilayı 

kolaylaştırmaya yarayacağına inanmış ve bu inancında sağlamca sebat etmiştir.  

Safevilerin Osmanlılar karşısındaki varlığının İslam dünyası açısından neticelerini 

gören İngiltere sonraki süreçte,  
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-İslam’dan yeni dinler devşirme, 

-Müslümanların azınlık gruplarını güçlü tutarak İslam dünyasında etkili bir ittifakın 

oluşmasını engelleme, 

-Müslümanlar ile Kur’an arasında yanlış bilgi perdeleri oluşturma, 

-Müslümanlarla Sünnet arasında yanlış bilgi perdeleri oluşturma, 

-İslam dünyasında bütünlüğe zarar verecek mezheplerin oluşmasına ve büyümesine katkı 

sağlama, 

-Kendi desteğiyle büyüyen grupları çatıştırarak İslam dünyasında kaosa yol açma gibi 

yöntemleri başarıyla uygulamıştır.  

İngiltere, bu tür faaliyetleri çoğu zaman fikir özgürlüğünü destekleme gibi bir kisve 

altında saklamış; İslam dünyasında iç çatışmayı sağlamak için Batı’ya en karşıt görünen 

grupları ihtilaf için rol alma gücüne ulaşıncaya kadar desteklemekte sakınca görmemiştir.  

Sürece bakıldığında İngiltere’nin İslam politikasının renkli olsa da istikrarlı 

olduğunu ve uzun sürede İslam dünyasını etkisizleştirme stratejisine dayandığını söylemek 

gerekir.  

Çalışmamızda bu hususlar imkânlar doğrultusunda mümkün oldukça detaylı ele 

alınmıştır.  

İngiltere’nin bu stratejiye ulaşmakta son dönemde güçten düşmesine rağmen rol 

sahibi olmasını sağlayan etkenlerden biri de İslam dünyasındaki formal ve informal eğitim 

kurumları üzerindeki etkisidir. 

İngiltere, Lions, Rotary kulüpleri ve Mason Locaları gibi kuruluşlar üzerinden 

İslam dünyasındaki pek çok eğitim kurumlarının akademik kadroları üzerinde tahmin 

edilenden daha büyük bir etkiye sahiptir.  

Bu akademik kadrolar, Oryantalistlerin yarım bıraktığı işi birer gönüllü gibi 

tamamlamaya çalışıyorlar. Ancak İngiltere, akademi dışında kalan informal bazı yapılar 

üzerinde de ciddi bir etkiye sahiptir. İslam dünyasında “İngiliz Şiası” denen gruplar gibi 

Sünnilik adına da mezhepçilik yapan kimi yapıların merkezinin Londra olması, işin 

ciddiyetini ortaya koyuyor.   
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Raporumuzda başka bir çalışmaya bırakılan bu hususlar kanaatimizce ele alınma 

acilliği arz ediyor.  
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