
konuma yükseldi. 1740'larda Fransızlar'ın 
Hindistan'a girme çabaları üzerine mal 
varlığını ve imtiyazlarını korumak ama
cıyla mahalli taht kavgalarına karıştı ve 
askeri hareketlere girişti. Bölgedeki bir
liklerini takviye ederek 1757'de Plassey 
zaferiyle fiilen Bengal'e hakim olan şirket 
176S'ten itibaren de burayı kendi adına 
yönetmeye başladı. Ancak Bengal'deki bu 
tecrübenin çok külfetli olması sebebiyle 
zarar etmeye başladı ve ingiliz hüküme
tinden yardım istedi. 1773'te Londra'da 
çıkarılan Hindistan kanunu ile şirketin 
Hindistan'daki statüsü bir esasa bağlandı 
ve bir genel vali gönderilerek bütün sö
mürge topraklarıyl a birlikte şi rket de de
netim altına alındı; 1784 yılında kabul 
edilen yeni bir kanunla da uygulamada 
karşılaşılan bazı aksaklıklar giderildi. Böy
lece şirket ve Hindistan siyaseti tamamen 
ingiliz hükümetinin kontrolüne girdi. Bu 
tarihten sonra giderek ağırlığını kaybet
meye başlayan şirketin ticaret tekeli im
tiyazı da 1813 ve 1833'te çıkarılan iki ka
nunla ortadan kaldırıldı. Bu dönemde şir
ket bir ticaret kurumu olmaktan ziyade 
idari kurum hüviyetine dönüşmüştür. 

Nitekim 18SO'lere gelindiğinde Delh i ve 
Pencap bölgesi de şirketin kontrolüne 
geçmiş ve Hindistan'daki İngiliz hakimi
yetinin nihai sınırları neredeyse bell i ol
muştur. Aynı şekilde Burma, Singapur ve 
Hong Kong'la beraber o zamanki dünya 
nüfusunun yaklaşık beşte biri şirketin ha
kimiyeti altına girmiş. böylece şirket dün
yanın en büyük ticaret organizasyonu ol
duğu gibi yönetimindeki bölgelerde kur
duğu idari. mali ve hukuki yapı ile de dev
let fonksiyonu icra eder hale gelmiştir. 

Bu durum. özellikle Hindistan'da yüz
yıllardır hüküm süren islam ' ın aleyhine 
gelişmiş ve şirketin genişleme süreciyle 
birlikte müslümanların siyasi, ekonomik 
ve kültürel durumları kötüleşmiştir. Zira 
ekonomik alanda tarıma dayalı gelenek
sel yapı İn g ili z l e r'in para merkezli t icari 
faaliyetlere yönelmesiyle bozulunca top
rakların satılmasına mecbur kalınmış. si
yasi hakimiyetin elden gitmesiyle de psi
kolojik çöküş içerisinde, azınlıkta bulunu
lan toplumda güven duygusu kaybedil
mişti. Kültürel alanda ise kaynak ve hi
maye desteklerinin yitirilmesi ilim ve sa
nat erbabının ilerlemelerini durdurmuş
tu. Diğer taraftan XIX. yüzyı lla beraber 
eğitim dilinin ingilizce'ye dönüşmesi, Ur
du ca ve Farsça'da yetişmiş müslüman 
potansiyelin bir anda işsiz kalmasına yol 
açmış . bu durumun doğurduğu zarar lar 
uzun vadede hissedilmiştir. Artan mis
yonerlik faaliyetleri de daha çok belli bir 

kültür düzeyinde oldukları için müslü
manları hedef almaktaydı. Gittikçe gü
cünü kaybeden Babürlü Devleti ise şirke
tin genişlemesini engelleyemediği gibi 
İngilizler. müslüman hakimiyetinin güçlü 
olduğu bölgelerde de Babürlü Devleti adı
na idari faaliyette bulundukları imajıyla 
kendilerini kabul ettiriyorlardı. Bu süreç
te şirketin varlığına karşı çıkan en önemli 
müslüman güç güneydeki Meysür Sultan
lığı olmuştur. Fakat XVIII. yüzyılın sonların
da Osmanlı, İran . Afganistan ve hatta Av
rupa devletlerinden destek arayarak in
gilizler'i topraklarından çıkarmak isteyen 
Meysür Hükümdan TipG Sultan umduğu 
desteği bulamamış ve yetersiz kuwetle
riyle onlara karşı savaşırken 4 Mayıs 1 799 
tarihinde şehid düşmüştür (TipG Sultan'ın 
Osmanlı padişahları I. Abdülhamid ile lll. 
Selim' e yazdığı mektuplar ve aldığı cevap
lar için bk. BA, Name Defteri, nr. 9, s. 178-

211; Bayur, Xll/47 [ 19481. s. 619-652) . 

ingilizler'in ağır vergi politikaları . şirket 
çalışanlarının yerli halkı küçümsemesi. 
gittikçe kötüleşen ekonomik durum. mis
yonerierin rencide edici faaliyetleri . hu
kuki prosedürün karmaşık bir hal alması 
ve siyasi manada hakimiyetin yitirilmek
te olması müslümanların tepki göster- . 
melerine yol açtı ve 1857'de ingilizler'i 
ülkeden çıkarmak için bir askeri hareket 
başlatıldı . Ancak şirket İngiltere hüküme
tinin desteğiyle bu hareketi kanlı bir şe
kilde bastırdı. Ülkede hakimiyetin tekrar 
kurulmasından sonra İngiliz hükümeti 
şirketin Hindistan'daki statüsünü iptal 
ederek ülkeyi doğrudan yönetim altına 
aldı ve kolonileştirdi (1858); şirketin hu
kuki varlığı ise 1873'e kadar sürdü. Gü
nümüzde eski ingiliz sömürgesi ülkelerin 
ve özellikle Hindistan'ın tarih araştırmala
rında vazgeçilmez bir konumu olan Lond
ra'daki lndia Office Library and Records 
1801 yılında Doğu Hindistan Şirketi tara
fından kurulmuştu r. 
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(ö. 1303/1886) 

ingiliz diline ve kültürüne vakıf 
ilk Osmanlı alimlerinden biri. 

_j 

Amasya'nın Akdağ n ahiyesine bağlı Ak
vi ran köyünde doğdu . As ı l adı Abdü lke
rim, babasının adı Hüseyin'dir. Akdağlı 
alim Şeyh Mustafa Efendi'nin torunların
dan olup (Hüseyin Hüsameddin, I, 280) ilk 
gençlik yılları hakkında bilgi yoktur. Eği
timini istanbul'da tamamladı; imamza
de Esad Efendi'nin meşhur talebelerin
dendi (Cevdet, IV, 10). Sadrazam Mustafa 
Reşid Paşa tarafından Londra 'ya tahsi
le gönderilen Kerim Efendi, Avrupa'
dan dönünce istanbul'da bir yandan eği
tim ve öğretimle meşgul olurken bir yan
dan da eserlerini kaleme ald ı. Reşid Pa
şa'n ın vefatından ( 1858) sonra Subhi Pa
şa'nın Horhor'daki konağında öğretim fa
aliyetini sürdürdü. 1847- 1867 yılları ara
sında huzur derslerinde m uhataplık yap
tı . Bu görevinden sonra Yenişehir mollası, 
ardından Meclis-i Maarif üyesi oldu . Ule
ma için önemli bir mevki olan istanbul pa
yesine yükseltildi. 20 Reblülahir 1303 (26 
Ocak 1886) t arihinde vef at etti ve Fatih 
Camii haziresine gömü.ldü. 

Kerim Efendi'nin ilmi şahsiyetinin ol uş

masında Mustafa Reşid Paşa ve Su b hi Pa
şa gibi devlet adamlarının rolü büyüktür. 
Özellikle onun Avrupa seyahati, Osmanlı 
ulemasının Batı ile kültürel temasının ilk 
örneklerinden birini teşkil etmesi bakı
mından önemlidi r. İyi ingilizce bilen bir 
Osmanlı alimi olarak çağdaş ilimler konu
sunda belli bir f ikir kazanmış ve ömrü
nün sonlarına doğru Beyzavl'nin Enva
r ü't-tenzil adlı tefsirini bu fikrin ışığında 
okutmuştur. Bununla birlikte eserleri da
ha çok İslam kültürünün damgasını taşır ; 
nitekim geleneksel çizg iyi takip ederek 
mantık. felsefe ve kelama dair klasikiere 
şerh ve haşiyeler yazmıştır. Özellikle İbn 
Sina' nın eş-Şifa' adlı eseri için kaleme al
maya başladığı. fakat bitiremediği şerh 
onun İs lam felsefesine duyduğu ilg iyi 
göstermektedir. Kerim Efendi'nin koz
moloji ve coğrafya konularıyla da ilgilen
diğ i görülmektedir. Ancak arzın hareket i 
meselesini ele aldığı kısa bir risalesinde 
Avrupa'daki ilmi ortamla temasa geçişi
nin doğrudan bir yansıması görülmemek
t e, bir ülkeler coğrafyası olan Te?;kiretü'l
e~iilim 'inin ise Batı lı ilim adamlarının ki
taplarından derlendiği anlaşılmaktadır. 

Müellif eserinin gir işinde akli ilimlerin , 
bilhassa matematiğin çok ihmal edildiği

ni, coğrafyaya da gerekli önemin verilme-
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diğini belirtmektedir. Katib Çelebi'nin 
Mizfınü'l-hak adlı eserinde medreseye 
yönelttiği eleştiriterin uzun yıllar sonra 
tekran mahiyetinde olan bu tesbitler, son 
devir Osmanlı alimlerinin akli ilimler ala
nındaki ihmallerini bir defa daha ortaya 
koymaktadır. 

Eserler i. Türkçe. Zübde ii ilmi's-sarf 
(İstanbul 1292); Risfıle-i Kaza ve Kader 
(İstanbul 1293); Risfıle-i Ruh-ı İnsfıniy
ye (İstanbul 1293); Kıssa -i Selaman 
ve Ebsal (İstanbul I 299); Risale ii tah
kiki'l-hareketi'J-hQtıza Ii'z-zaman (İs
tanbul 1297, muhtemelen müellif hattı 
olan bir nüshası Risale {f tahkiki'l-hare
keti'l-ha{tza başlığıyla Millet Ktp., Ali Emi
ri Efendi, nr. 7'de kayıtlıdır). Arapça. Mi
zanü'l-'adi ti'I-mantılf (istanbul 1275); 
If aşiye 'ale 's-Siyalku ti 'ale 't-taşav
vurfıt (l-ll, istanbul I 305); Cami'u'l
]Ja]fii'i]f (Kadi Mir Meybüdl'nin Şerl:ıu Hi
dayeti'l-/:ıikme'si üzerine yazılmış bir ha
şiyedir, baskı yeri ve tarihi yok); Te~kire
tü'l-e]fiilim (İstanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, Muallim Cevdet. nr. K 316, mü
ellif hattı; geleneksel Osmanlı coğrafya li
teratürünün son örneğidir; müellif. 12 Re
blülevvel 1267'de 115 Ocak 18511 tamam
layıp Sultan Abdülmecid'e ithaf ettiği 
eserde kendisini İngiltere'ye tahsil e gön
deren Sadrazam Reşid Paşa'ya şükranla
rını dile getirmektedir); Şer]Ju'ş-Şifa' (İbn 
Sina'nın eserinin yarım kalmış şerhid ir) . 
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Avrupa'nın kuzeybatısında 

bir ada devleti. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 

III. İNGiLiZ SÖMÜRGECiLidi 

IV. OSMANLI-İNGİLTERE 

MÜNASEBETLERi 

\1. ÜLKEDE İSLAMiYET 

Vl. İNGİLTERE'DE 

İSLAM ARAŞTIRMALARI 
_j 

Resmi adı United Kingdam of Great 
Britain and Northern lreland (Büyük Bri
tanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) olup 
kısaca Büyük Britanya veya Birleşik Kral-
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lık şeklinde de söylenir; dünya genelinde 
yaygınlıkla kullanılan İngiltere ise aslında 
devletin ana topraklarını meydana geti
ren dört milli- coğrafi bölgeden en büyü
ğünün adıdır (England; diğerleri iskoçya, 
Wales 1 Galler, Kuzey İrlanda). Atlas Okya
nusu'nda Avrupa kıtasınin 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 dahil lskoçya (77.167 km') 
ve batısında Galler'le (20. 768 km') Kuzey 
İrlanda ( 14.147 km') bulunmaktadır. Nü
fusu 52 milyon ( 1999 tah.) olan İngiltere' 
nin başşehri Londra'dır ( 1999 tah. 7 mil
yon). Nüfusu 1 milyonu aşan bazı diğer 

önemli şehirleri Manchester. Birming
ham, Liverpool, Bristol ve Leeds'tir. 

İngiltere parlamenter demokrasiyle yö
netilen anayasal bir krallıktır; ancak tam 
bir yazılı anayasası yoktur. Parlamento
da veraset veya tayin yoluyla belirlenen 
Lordlar Karnarası ve seçimle gelen Ava m 
Karnarası olmak üzere iki meclis vardır; 
yürütmenin başı başbakandır. Ülke Com
monwealth teşkilatı (İngiliz Uluslar Toplu
luğu) vasıtasıyla bazı eski sömürgelerle 
birlikteliğini korumaktadır; ayrıca Cebe
litarık ve Faiktand adaları gibi deniz aşırı 
toprakları da bulunmaktadır. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Ülke topraklarının çoğunluğunu oluştu
ran Büyük Britanya adası kuzeyden gü
neye 950 km. uzunluğunda ve doğudan 
batıya 450 km. genişliğindedir. Genellikle 
monoton bir doğal yapısı olan İngiltere'
nin en yüksek noktası Göller bölgesinde 
978 m. civarındaki Scafell Pike tepesidir. 
Bütün adanın en yüksek noktası ise ku
zeydeki dağlık İskoçya'da Ben Nevis zirve
sidir ( 1343 m.). En uzun akarsu, Galler'de 
Cambrian dağlarından doğup güneyba
tıda Bristol Kanalı'na dökülen Severn'dir; 
Londra'dan geçen Thames ile Trent ve 
Ouse de diğer önemli akarsulardır. İklim 
genelde ılıman, kuzeyde biraz daha sert, 
güneyde ise yumuşaktır. Ortalama sıcak
lık kışın 4°-6°, yazın 12°-22° arasındadır. 
Bununla birlikte özellikle güneyde sıcak

lığın gün içinde nadir de olsa 300'ye çıktı
ğı olur. Hava kararsız ve değişken, genel
likle bol yağışlıdır; yıllık ortalama yağış 
1 000 milimetrenin üzerindedir. Adanın 
bitki örtüsü sanayileşme ile birlikte de
ğişmiştir. Önceleri meşe gibi yaprak dö
ken ağaçlardan meydana gelmiŞ orman
larla kaplı olan alanların pek azı doğal ya
pısını koruyabilmiştir. Bugünkü bitki ör
tüsü ülke topraklarının üçte birini oluştu-

ran küçük korulu klar, sık çalılıklar ve iğne 
yapraklı ağaçlıklar halindedir. Aynı şekil
de sanayileşmeden hayvan türleri de et
kilenmiş ve günümüze tilki, porsuk, ge
lincik, sincap, tavşan, kirpi, köstebek ve 
kızıl geyik gibi hayvanlar kalmıştır. 

İngiltere yüzölçümüne oranla kalabalık 
bir ülkedir; km2 başına düşen insan sayı
sı 350'yi geçer. Nüfusun dağılımı çeşitli
lik gösterir; çoğunluk(% 92 civa rı), başta 
Londra olmak üzere daha çok güney ve 
batıdaki sanayi şehirlerinde yaşamakta

dır. Genellikle çeşitli İslam ülkelerinden 
gelen göçmenlerin sayısı % 8'e yaklaşır. 

İngiltere tarihinde görülen din anlaşmaz
lıkları ve bölünmeler yüzünden halk ara
sında çeşitli hıristiyan mezhep ve tarikat
ları gelişmişse de hakim olan inanç Pro
testanlığın Anglikan koludur ve kilisenin 
başı kral veya kraliçedir. Ülkede az sayı
da yahudi ile Hindu ve Budist gibi fark
lı inanç mensupları da bulunmaktadır 
(müslümanlar için aş. bk.). 

Ekonomi endüstriye dayanır. İngiltere 
toprakları için ham madde bakımından 
zengin denilebilir; özellikle kömür ve Ku
zey denizi açıklarındaki petrol -doğal gaz 
yatakları çok önemlidir. Başlıca sanayi 
kolları metalürji, makine, gemicilik, kim
ya, kömür, petrol, demir çelik, tekstil , 
elektrik, elektronik, uçak ve uzay sektör
leri üzerinedir. Tamamı makine kullanı
larak yapılan tarım verimli ise de üretim 
miktarı ve çeşit bakımından yeterli değil

dir. İklim ve toprakyapısına uygun olarak 
daha çok hububat, şeker pancarı, pata
tes gibi ürünler yetiştirilir; diğer ürünler 
ithal edilir. Tarımla uğraşanların sayısı 
nüfusun% 2'si kadardır. Hayvancılık ve 
balıkçılık ise ülke ihtiyacını fazlasıyla kar
şılayabilecek düzeydedir. Özellikle balıkçı
lık alanında yıllık 1 milyon tona yaklaşan 
çeşitli deniz ürünleri avı aynı zamanda 
zengin bir ihracat potansiyeline sahiptir. 
Ulaşım daha çok uzunluğu 16.000 kilo
metreyi geçen demiryolu ağıyla sağlan
maktadır. Gelişmiş bir otoyol sistemine 
sahip olan kara taşımacılığında toplam 
yol uzunluğu 400.000 kilometreyi bulur. 
Büyük şehirler birbirlerine birkaç şeritH 
otoyollarla bağlıdır. İç bölgelerde küçük 
ölçüde kanal taşımacılığı da yapılmakta
dır. Britanya adalarının zengin tarihi ve 
sanat potansiyeli turizmi çok canlı tut
muş ve ekonominin temel sektörlerinden 
biri haline getirmiştir. Aynı şekilde bilim 
ve teknolojideki pek çok yeniliğin merkezi 
olan Cambridge, Oxford ve Londra üni
versiteleri gibi dünyaca ünlü üniversite
ler de paralı eğitim verdikleri için ülke 


