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Vl . İNGİLTERE'DE
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İSLAM ARAŞTIRMALARI

_j

Resmi adı United Kingdam of Great
Britain and Northern lreland (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) olup
kısaca Büyük Britanya veya Birleşik Kral-
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de söylenir; dünya genelinde

devletin ana topraklarını meydana getiren dört milli- coğrafi bölgeden en büyüğünün adıdır (England; diğerleri iskoçya,
Wales 1 Galler, Kuzey İrlanda). Atlas Okyanusu'nda Avrupa kıtasınin kuzeybatısında
ana karadan Manş ve Kuzey denizleriyle
ayrılan adanın güneyi ve etrafındaki irili
ufaklı diğer adalar üzerinde kurulmuştur.
Yüzölçümü 130.439 km 2 olup kuzeyinde
Birleşik Krallığa dahil lskoçya (77.167 km')
ve batısında Galler'le (20. 768 km') Kuzey
İrlanda ( 14.147 km') bulunmaktadır. Nüfusu 52 milyon ( 1999 tah.) olan İngiltere'
nin başşehri Londra'dır ( 1999 tah. 7 milyon). Nüfusu 1 milyonu aşan bazı diğer
önemli şehirleri Manchester. Birmingham, Liverpool, Bristol ve Leeds'tir.
İngiltere parlamenter demokrasiyle yönetilen anayasal bir krallıktır; ancak tam
bir yazılı anayasası yoktur. Parlamentoda veraset veya tayin yoluyla belirlenen
Lordlar Karnarası ve seçimle gelen Ava m
Karnarası olmak üzere iki meclis vardır;
yürütmenin başı başbakandır. Ülke Commonwealth teşkilatı (İngiliz Uluslar Topluluğu) vasıtasıyla bazı eski sömürgelerle
birlikteliğini korumaktadır; ayrıca Cebelitarık ve Faiktand adaları gibi deniz aşırı
toprakları da bulunmaktadır.
I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA

Ülke topraklarının çoğunluğunu oluştu
ran 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
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;
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 s ı cak
lığın gün içinde nadir de olsa 300'ye çıktı
ğı olur. Hava kararsız ve değişken, genellikle bol yağışlıdır; yıllık ortalama yağış
1000 milimetrenin üzerindedir. Adanın
bitki örtüsü sanayileşme ile birlikte değişmiştir. Önceleri meşe gibi yaprak döken ağaçlardan meydana gelmiŞ ormanlarla kaplı olan alanların pek azı doğal yapısını koruyabilmiştir. Bugünkü bitki örtüsü ülke topraklarının üçte birini oluştu-

ran küçük korulu klar, s ı k çalı lıklar ve iğne
halindedir. Aynı şekil
de sanayileşmeden hayvan türleri de etkilenmiş ve günümüze tilki, porsuk, gelincik, sincap, tavşan, kirpi, köstebek ve
kızıl geyik gibi hayvanlar kalmıştır.

yaprakl ı ağaçlıklar

İngiltere yüzölçümüne oranla kalabalık
bir ülkedir; km 2 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 arasında çeşitli hıristiyan mezhep ve tarikatları gelişmişse de hakim olan inanç Protestanlığın Anglikan koludur ve kilisenin
başı kral veya kraliçedir. Ülkede az sayı
da yahudi ile Hindu ve Budist gibi farklı inanç mensupları da bulunmaktadır
(müslümanlar için aş. bk.).

Ekonomi endüstriye dayanır. İngiltere
için ham madde bakımından
zengin denilebilir; özellikle kömür ve Kuzey denizi açıklarındaki petrol - doğa l 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 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, 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 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 kilometreyi geçen demiryolu ağıyla sağlan
maktadır. Gelişmiş bir otoyol sistemine
sahip olan kara taşımacılığında toplam
yol uzunluğu 400.000 kilometreyi bulur.
Büyük şehir ler birbirlerine birkaç şeritH
otoyollarla bağlıdır. İç bölgelerde küçük
ölçüde kanal taşımacılığı da yapılmakta
dır. Britanya adalarının zengin tarihi ve
sanat potansiyeli turizmi çok canlı tutmuş ve ekonominin temel sektörlerinden
biri haline getirmiştir. Aynı şekilde bilim
ve teknolojideki pek çok yeniliğin merkezi
olan Cambridge, Oxford ve Londra üniversiteleri gibi dünyaca ünlü üniversiteler de paralı eğitim verdikleri için ülke
toprakları
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ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır
lar. İngiltere hemen her ülke ile ticari iliş
kiler içerisindedir ve ticaret hacmi itibariyle dünyada en ön sıralarda gelmektedir. Özellikle İngiliz Uluslar Topluluğu üyelerinin ekonomileri büyük oranda hala
İngiltere'ye bağlıdır.

II.

TARİH

İngiltere'nin tarihi, adanın milattan ön-

ce 6000 yılları civarında Avrupa ana küresinden kopmasıyla başlatılmaktadır. Arkeolojik bulgular daha önce burasının
buzlarlakaplı olduğunu, fakat avcılık için
gelen insanların yaşadığını göstermektedir. Milattan önce 4000 dolaylarında adaya gelen göçmenlerin güneye ve İrlanda'
ya yerleşerek ilk defa toprağı işledikleri ,
milattan önce 2500 civarında Kuzey Avrupa'dan tunç kullanan insanların gelip
madencilik yaptıkları belirtilir. Milatta n
önce 1000 yıllarında Avrupa'da yurtların 
dan çıkarılan Keltler'in adayı istila etmeleri, milattan önce SO' de Romalılar'ın buraya yönelik saldırıları ve istilaları, milattan sonra 43'te İ m paratar Claudius zamanında Roma idaresinin kurulması İn
giltere'yi tarihi bakımdan ön plana çıkar
dı. Roma döneminde eyalet statüsünde
yönetilen İngiltere'de Londra merkez oldu ve önemli Roma şehirleri kuruldu. Barış ve i stikra rın hakim olduğu adada çiftçilik ve madencilik ciddi gelişmeler kaydetti. Ancak milattan sonra V. yüzyıldan
itibaren Roma İmparatorluğu'nun çökmesiyle ekonomi canlılığını yitirdi, tarı m
ve ticaret bozuldu.
Ülkede otoriteninyok olmasıyla yeni
istilalar tehdidiyle karşılaşan Sritonlar
(Keltler). tedbir olarak Germen kabileleri
Angıllar ve Saksonlar'ı adaya getirip güvenliklerini temin etmek istediler. Adanın
doğu ve güney kısımlarına yerleşen Anglo -Sakson lar. zamanla kendi hakimiyetlerini oluşturarak İngiltere'de Angio-Sakson dönemini başlattılar. Bu arada Angıllar' ın hakim olduğu bölgeye Doğu Anglia denildiği gibi adanın tamamı da bu
isimle (Ang ıl - i ngi l ) anılmaya başlandı. Ülkede İng iliz bilincinin oluşmasında etken
olan diğer bir gelişme de milattan sonra
VII. yüzyıldan itibaren Roma'dan gelen
misyonerierin etkisiyle başlayan hıristi 
yanlaştırma faaliyetler i ve kilisenin örgütlenmesidir. Bu arada adada var olan
pek çok devlet arasında Wessex Kralı Egbert güçlenerek diğerlerini etrafında topladı. Bu süreç, Egbert'ten sonra tahta geçen Alfred'in Vikingler'i de mağiQp ederek 886'da bütün İngiltere'nin kralı olduğunun ilan edilmesiyle sonuçlandı. X. yüz-

yıldan

itibaren Norveç ve Danimarka Kral-

lığı da (Vikingler) İngiltere ile ilgilenmeye
başladı. İngilizler için bundan sonra geri-

leme süreci de böylece başlamış oldu . Bu
süreç, Vikingler'in Xl. yüzyılın başlarında
ülkenin tamamını ele geçirmesiyle neticelendi ve Danimarka Kralı Canute aynı anda İngiltere, Norveç ve Danimarka kralı
oldu. Ancak bu dönemde daha önce gelip
İrlanda'ya yerleşen Normanlar'ın istilası
başladı. Normanlar 1066'da İ ngiltere Kralı Harold'u mağiOp ederek ülkeye hakim
oldular. ingiltere toprakları Narman kökenli aristokratlara (lordlar) paylaştırıldı
ve bir çeşit feodalite dönemi başladı. İn
gilizler zamanla yönetimden tamamen
u zaklaştırıldı. İdari dil Latince oldu. Kilise ve piskoposlar da lordlarla aynı şart
larda yükümlülük karşılığında toprak sahibi olmaya başladılar. İng iltere kilisesinde bir düzenlemeye gidildi. Canterbury
merkez oldu . 113S'te Krali. Henry varis
bırakımadan ölünce yeğeni Stephen tahta el koydu.

11 S4'te tahta geçen ll. Henry, yönetim
reformu gerçekleştirerek kral lığın bütün
ülke topraklarında hakimiyetini sağladı.
1189'da ll. Henry'nin ölümü üzerine tahta 1. Richard (Ars lan Yürekli) geçti. On yıl
lık saltanatı dönemine damgasını vuran
Haçlı savaşları yüzünden Richard ülkesinde ancak altı ay kadar kalabildL Bu dönemde İngiltere Richard'ın yetki verdiği
bir kurul tarafından yönetildL Richard'ın
Fransa'da savaşırken ölmesinin ardından
yerine oğlu John geçti ( 1199). Kral John,
Canterbury başpiskoposluğunun tayini
meselesinde papa ile anlaşmazlığa düşünce Papa lll. Innocent John'u aforoz etti. An cak John, bir süre sonra ülke içinde
kendisine karşı bir ayaklanma söz konusu
olunca tahtını korumak için papanın arzularını kabul ettiğini bildirerek destek istedi. Bu sırada John'a karşı harekete geçen bazı lordlar ve piskoposlar, kendi feodal haklarını garanti altına alan bir belge hazırlayarak John'u sıkıştırdılar. Nitekim kral, 1S Haziran 121 S'te Magna Carta olarak tarihe geçen bu belgeyi imzalamak zorunda ka l dı. Fakat çok kısa bir
müddet sonra tarafların bu sözleşmeyle
ilgili sorumlu luklarını yerine getirmemesi üzerine ingiltere'de uzun süren bir kargaşa ve iç savaşlar dönemi başladı.

1. Edward'ın saltanatı boyunca ( 12721307) ülke içinde genel anlamda istikrar
tekrar sağlandı. Bunun sonucu olarak Edward döneminde yönetime toplum temsilcilerinin katılımı, müesseseleşme, sistemli vergi ve hukuk alanında ciddi me-

safeler alındı. Devletin işleyişinde bir gelenek oluşmaya başladı. Ancak krallık ile
feodallordlar arasındaki gerginlik bir türlü giderilemedi. Diğer taraftan XIV. yüzyılın ortalarında beliren veba salgını büyük bir nüfus kıyımına sebep oldu. Aynı
şekilde Avrupa'da 1337'de başlayan Yüzyıl savaşlarının getirdiği ekonomik zorluklar da söz konusu olunca ülkede işsizlik ve
fakirlik had safhaya ula ştı. 1381 'de patlak
veren büyük köylü ayaklanması zorlukla
yatıştırıldı. Bu döneme damgasını vuran
gelişmelerden biri de dini karışıklıklardır.
Oxfordlu John Wycliffe, feodal yapı ve kilise h iyerarşisine karşı çıkan siyasi görüş
leriyle ülke içinde çalkantılara yol açtı ve
reform hareketine giden süreçte önemli
rol oynadı.
ingiltere, XV. yüzyılın ortalarında otuz
yıl kadar süren taht mücadelesine sahne
oldu. 148S'te Lancaster hanedanının son
varisi Henry Tu dar'un (VI I. Henry) hakimiyetini tesis etmesiyle ingiltere'de Tudorlar dönemi başladı. Ekonomik canlanma
ve gelişen ticaret, ülkede eğitim ve kültür hamlesinin başlatılmasına katkıda bulundu. Pek çok kilise ve devlet okulu açıl 
dı. Cambridge ve Oxford üniversitelerinin kolejleri faaliyete başladı. Matbaanın
kullanı lmasıyla kitap ve okur yazar sayı
sında artışlar kaydedildi. Standart ingilizce yaygın l aştı.
İngiltere, aynı zamanda Avrupa'nın
önemli ve nüfuzlu bir devleti olarak uluslarara sı olaylara müdahale etmeye başla 
dı. Bu sırada Avrupa'da başlayan reform
hareketi bütün sarsıntılarıyla devam etmekteydi. Kral VIII. Henry'nin kendine bir
erkek varis doğurmayan Kraliçe Catherina'dan boşanarak yeniden evlenmek istemesi papalıkla arasının açılmasına sebep oldu . Papa bu boşanmayı onaylamayınca i lişki ler koptu ve Henry 1S34'te kendisini İngiltere kilisesinin başı ilan ederek
bütün kilise maliarına el koydu. Böylece
ingiltere'de Protestanlık hakimiyeti baş
lamış oldu. Henry'den sonra dokuz yaşın 
da tahta geçen VI. Edward'ın ( 1547-1553)
on altı yaşında ölmesiyle onun yerine
geçen Kraliçe 1. Mary ( ı 5 5 3-1 5 58) bir ara
tekrar Kato likliğe dönüş için baskı uyguladıysa da halkın diren işiyle karşılaştı.
1SSS'de tahta geçen 1. Elizabeth döneminde başlayan deniz aşırı sefer ve keşif
ler ingiltere'nin itibarını ve ticaret hacmini arttırdı. Uzakdoğu ve Asya ile ticaret yapmak üzere ingiliz Doğu Hindistan
Şirketi (British East lndian Company) kuruldu. ispanya'ya karşı Fransa ile anlaşma
yapılarak geleneksel düşmanlığa son ve297
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lar dönemi başladı. Demir ve buhar gücüne dayanan yeni teknolojiyle gemi ve demiryolu ulaşırnındaki gelişme sayesinde
ticaret hacmi olağan üstü büyüdü. Dünyanın hemen her ülkesine ihracat yapıl 
dığı gibi sömürgelerin dışında da özellikle Osmanlı toprakları ve Çin gibi yerlerde
baskı ile ticari imtiyazlar elde edilerek
yeni pazarlar bulundu. Kraliçe Victoria
dönemi olarakadlandırılan bu dönemde
( ı 83 7- ı 90 ı ) İngiltere hemen hemen bütün dünyada etkinliğini kabul ettirdi ve
başta Ortadoğu ' da olmak üzere milletlerarası bütün olaylara doğrudan müdahale
etmeye başladı. İçeride de toplumsal refah alanında olumlu gelişmeler yaşandı.
Eğitim devletin sorumluluğu altına girdi. Bu arada 20 milyona yaklaşan nüfu sun baskısıyla pek çok İngiliz yeni bir hayat için Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi İ ngiliz kalanilerine göç etmeye

rildi ve dünya ticaretinde Hollanda, ispanya ve Portekiz ile rekabete girişild L ı.
Elizabeth dönemi ingilteresi yetiştirdiği
Shakespeare, Spencer, Bacon. Marlowe
gibi yazar ve düşünürlerle de dikkat çekti.
ı. James ( 1603-1625) ve onu takip eden
Charles ( 1625-1649) Ava m Karnar ası ' 
nın yetkilerine müdahale edince yeniden
huzursuzluk başladı; Anglikan kilisesinin
İskoçya Presbiteryen kilisesi doğrultusun
da faaliyet göstermesi kararına karşı duyulan tepki Otuzyıl savaşlarının getirdiği
ekonomik sıkıntılarla birleşti ve 1642'de
kralcılarla parlamento destekleyicileri
arasında iç savaş başlad ı. Oliver Cromwel
liderliğindeki parlamento taraftarları bu
savaştan galip çıktılar ( 1648). Kral ı. Charles idam edildi. Protestanlık resmi mezhep olarak kabul edildi. İlk yazılı anayasa
mahiyetinde bir metin hazırlanarak "protektorluk" denilen bir idare tarzı benimsendi. "Cromwel Cumhuriyeti" olarak adlandırılan bu dönem uzun sürmedi ve tekrar krallık yönetimine geçilmesi kararlaş
t ı rıldı. Sürgünde bulunan Stuart hanedanından ll. Charles İngiltere'ye dönerek
tahta geçti ( 1660) . "Restorasyon" olarak
adlandırılan bu dönemde ll. Charles parlamento ile uyumlu çalıştı. Anglikan kilisesinde yeni bir yapı lanmaya gidildi. Parlamentonun baskısıyla Protestan l ar'ın
dışındakilerin yüksek makamlara getirilmesi yasaklandı. ll. Charles'ın yerine geçen ll. James, ülkeyi Katalikyapmak gayretiyle Protestanlar'a karşı şiddetli bir
tasfiye hareketine girişti. Oluşan tepki
üzerine ll. James Fransa'ya kaçmak zorunda kalınca damadı William 1689'da
İngiltere kralı oldu. Parlamentoda alınan
bir kararla hükümdarlık William ve karısı
ll. Mary tarafından birlikte deruhte edilecekti. Bu gelişmeler İngiltere tarihinde
bir dönüm noktası olarak değerlendirilir
ve " kansız ve şanlı devrim" adıyla anılır.
Böylece üstünlüğünü ortaya koyan parlamento, aynı zamanda hükümdan denetim altına alan "Haklar Bildirgesi" ile ülkede yeni bir idare tarzını , meşrutl mçı
narşiyi başlattı. Kralların Katalik olmaı.

ması kanun l aştı.

1702'de tahta geçen Mary'nin kardeşi
Kraliçe Anne'nin saltanatında, 1603'ten
beri aynı krala tabi olan İ skoçya ve İ ngil
tere'nin yönetimleri Birleşik Krallık adıy
la tek çatı altına alındı. Bu durum ülkenin
askeri ve ekonomik açıdan güçlenınesini
sağladı . Diğer taraftan parlamentoda bir
gelenek oluşmuş. düzenli yapılan seçimlerde tüccar ve sanayicilerin desteklediği
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Whig Partisi ile büyük toprak sahiplerinin
desteklediği Torry (Muhafazakar) Partisi en
büyük iki güç olarak ortaya çıkmıştır.
Anne'nin 1714'te ölümü üzerine yerine
geçecek Protestan varis konusunda karı
şıklık çıkınca Whig Partisi denetimindeki
parlamento, Anne'nin kuzeni olan Hannover Valisi George Louis'i (George Ludwig) I.
George adıyla tahta çıkardı. Böylece İngil
tere sarayında Hannaver hanedam dönemi başladı. İngilizce bilmeyen I. George,
ülke meseleleriyle doğrudan ilgilenemediği için yönetirnde daha çok Whig Partisi
hakim oldu. Daha sonra tahta geçen oğ
lu ll. George döneminde (ı 727-1760) ingiltere Yediyıl savaşlarında Fransa'ya karşı
büyük bir zafer kazandı . Ancak savaş sıra 
sında ll. George ölünce yerine torun u lll.
George kral oldu (ı 760- ı 820). Bu dönemde İngiltere. Kanada ve Amerika'daki kolonilerini kaybetmekle birlikte Avrupa'da
devrim sonrası Napoiyon Fransası ' na karşı verdiği mücadele ile önem kazandı. ingiltere. Kanada ve Hindistan'daki Fransız
bölgelerine hakim oldu. Aynı zamanda
İngiltere'de sanayi devrimi olarak bilinen
önemli bir değişim süreci deveım etmekteydi. Bunun neticesinde İngiltere dünyanın ilk sanayileşen ülkesi ve en güçlü
devleti haline geldi.
XIX. yüzyılın ilk yarısında sanayi devrimi hamlesi devam etti ve büyük fabrika-

başladı.

XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğin
de İ ngiltere'de parlamento ülkenin iç ve
dış siyasetine tam anlamıyla hakim oldu.
İngiltere. Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve Fransa ile birlikte Rusya'ya karşı
savaştı . İngiltere'nin gücünün doruğa
ulaştığı bu dönemde Hindistan bağımsız
lık savaşı bastırılarak ülke doğrudan Londra'ya bağlandı. 1868-1874 arasında baş
bakanlık yapan William Gladstone liberal görüşleriyle yeni bir dönem başlattı.
1874'te iş başına gelen Torry Partisi'nden Benjamin Disraeli, içeride toplumsal
reform programları uygularken dış politikada da uluslararası denge siyasetine
ağırlık verdi. 1880 seçimlerinde Disraeli'yi
devirerekyeniden başbakan olan Gladstone, 1882'de Mısır'ın işgalinin getirdiği yoğunluğun ardından Sudan o layları ve General Oordon'un burada Mehdi kuwetlerince öldürülmesiyle zor dur umda kaldı,
1886'da seçime giderek ağır bir yenilgiye
uğradı. Yüzyılın sonuna gelindiğinde İn
giltere, sömürge toprakları 6,5 milyon
km 2 bir genişliğe ulaşan ve toplam 400
milyona yakın bir nüfusa sahip elli beş sömürgeden oluşan büyük bir imparatorluk
oldu. 1901'de Kraliçe Victoria'nın ölümüyle kapanan bu dönem gerek sömürgecilik, sanayileşme ve ferdi ahlak anlayışının
ön plana çıkmasıyla oluşan yeni değerler
ve disiplinli sosyal denetim mekanizmasının şekillendirdiği İngiliz sosyal yaşantısı
özellikle biyolojik materyalizm, Marksizm,
Thomas Huxley, Bemard Shaw ve Oscar
Wilde gibi akım ve yazarların temsil ettiği eleştirel yaklaşımın da etkisiyle gelişen
değerler çatışmas ı , gerekse kültür, sa-
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nat, edebiyat ve siyasette beliren yeni bir
İngiliz anlayışı ile tarihteki yerini almış
tır.

XX. yüzyılla birlikte İngiltere. büyük bir
imparatorluk olmanın yüklediği sorumluluklarla birlikte sanayi toplumunun ortaya çıkardığı kültür ve sınıf çatışmaları
nın baskı ve sıkıntılarını yoğun olarak hissetmeye başladı. Sayıları mütemadiyen
artan işçi sınıfı daha örgütlü bir kuwet
haline geldi ve çok kısa bir zaman diliminde Marksist ve sosyalist partiler ve dernekler kurarak siyasi alanda ağırlığını koymaya başladı. İşçi Partisi ilk defa 1906
seçimlerinde yirmi dokuz milletvekili ile
parlamentoya girdi. İrlanda'da İngiliz yanlıs ı Protestanlar ile bağımsızlıkyanlısı Katolik İrlandalılar arasında yaşanan gerginlikler bir iç savaşın eşiğine geldiği zaman 1. Dünya Savaşı patlak verdi. 1815'ten beri Kırım Savaşı hariç herhangi bir
Avrupa devletiyle doğrudan savaşa girmemeye çalışan İngiltere, Almanya'nın
Belçika'yı işgal etmesi üzerine daha önce
Belçika'ya verdiği taahhüt gereği Almanya 'ya savaş ilan etti (4 Ağustos 1914).
Avusturya - Macaristan ve Osmanlı Devleti Almanya'nın; Fransa. Rusya ve İtalya
İngiltere'nin yanında yer a l dı. Savaş ingiltere öncülüğündeki İtilaf kuwetlerince kazanıldı. Ancak savaş sebebiyle tarihinin en büyük ekonomik yükü altında
kalan İngiltere diğer gelişmiş ülkeler karşısında gerilerneye başladı. ll. Dünya Savaşı'na siyasi çalkantılar içerisinde giren
İngiltere. savaşın başlarında Almanya'nın
gösterdiği başarılar ve

psikolojik üstünlük
sebebiyle büyük sarsıntı geçirdi. Milyonlarca insan Amerika'ya veya başka yerlere göç etti. Eylül 1945'te savaş bittiği zaman İngiltere asker ve sivil 400.000'e yakın insan kaybetmiş , ekonomisi tekrar tarihinin en büyükyıkımına uğramıştı. Bunda. savaş boyunca bizzat ada topraklarına
taarruzda bulunan Alman savaş uçakları
ile füze ve raketierin yaptığı tahribatın da
büyük payı vardı.
İngiltere savaş sonrasında hızlı bir toparlanma dönemi başlattı. Savaş sırasın
da desteğini istediği sömürgelerine verdiği taahhütler gereği Britanya İmpara
torluğu'ndan ayrılıklar başladı. İlk olarak
1947'de Hindistan bağımsızlığına kavuş
tu ve Pakistan kuruldu . 1948'de Burma
(Myanmar) ve Seylan (Sri Lanka) bağımsız
lığı seçti. 1950'den itibaren Asya, Afrika
ve Avrupa ile Antiller'deki diğer sömürgeler de bağımsızlık sürecini başlattılar.
Ancak bağımsızlığını kazanan ülkelerin
pek çoğu, İngiltere tahtının sembolik ön-

l!!llliJ AzMi ÜZCAN
III. İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİGİ

Thames nehri üzerindeki "Tower Bridge·- Londra 1 ingiltere

derliğindeki İngiliz Uluslar Topluluğu'nda
kalmayı

sürdürdü .

Savaştan sonraki dönemde İngiltere güvenliği

için Avrupa ile iş birliğine yöneldi.
1949'da Sovyet tehdidine karş ı oluşturu
lan North Atlantic Treaty Organisation'da (NATO) yer aldı. 1952'de Kral VI. George'un ölümü üzerine Kraliçe ll. Elizabeth
tahta çıktı. 1951 seçimlerinde iş başına
gelen muhafazakarlar arka arkaya üç seçimi de kazanarak 1963'e kadar ülkeyi yönettiler. Ülke 1960'ların sonlarında bütün
dünyayı saran sosyalist hareketler. genel
grevler, üniversite boykotları ve hippilik
akımının etkisi altında kaldı. Ocak 1973'te Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (bugünkü Avrupa Birliği) giren İngi ltere'deki
ekonomik sıkıntılar ve işsizlik problemi,
1977'de Kuzey denizinde zeng in petrol
kaynakları bulununcaya kadar devam
etti.
İngiltere'de 1980'1i yıllar Muhafazakar

Margaret Thatcher'ın baş
geçti. 1982'de Falkland adalarının hükümranlığı için Arjantin ile savaşa girildi ve adalarda İngiliz hakimiyetinin devamı sağlandı. Ancak Thatcher'ın
ekonomik politikalarına karşı duyulan genel tepki sebebiyle 1989'da istifa etmesi
üzerine aynı partiden John Major başba
kan oldu. 1997 seçimlerinde İşçi Partisi
büyük bir çoğunluk elde etti ve Tony Blair
başbakan oldu.
Parti

başkanı

bakanlığında
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"Başkalarına ait kaynakları haksız yere
kullanmak" manasında insanlık tarihiyle
başlatılan sömürgecilik modern anlamıy
la. "XV. yüzyıl sonlarından itibaren ortaya
ç ı kan ve günümüze kadar devam eden
bir süreç olarak Avrupa'nın güçlü devletlerinin dünyanın diğer ülkelerinin topraklarını ve kaynaklarını keşif , ilhak. işgal
ve istimlakederek kendi ülkeleri için kullanma olgusudur. Kronolojik olarak Avrupalılar'ın denizlere açılıp Ümitburnu
( 1488) ve Amerika'yı ( 1492) bulmaları ile
başlayan bu olguda İngiltere zaman içerisinde tartışmasız bir üstünlük elde etmiş ve yakın tarihlere kadar dünyanın en
büyük sömürge imparatorluğuna sahip

olmuştur. İngiliz sömürgeciliğini başlıca

mümkündür. 1.
1763 Paris Antiaşması'na kadar olan genişleme dönemi. 2. XIX. yüzyılın ortaları
na kadar gelen ilhak ve yerleşme süreci.
3. 1. Dünya Savaşı'na kadar olan modern
emperyalizm. 4. 1945'e kadar gelen tutunma dönemi. 5. 1945'ten sonra sömürge imparatorluğunda dağılma süreci.
beş aşamaya ayırmak

Haçlı seferlerine kadar büyük ölçüde
içine kapalı bir şekilde yaşayan Avrupa,
artan nüfus yoğunluğuna rağmen sınırlı
toprağa sahip olmanın baskısı ve Akdeniz
ile doğudaki Osmanlı hakimiyeti arasında
sıkışmasının sonucu açık denizlere yönelmişti. Portekizliler ve İspanyollar'ın öncülüğündeki bu girişim sonucu keşfedilen
yeni topraklar ve deniz yolları, 1494'te İs
panya ile Portekiz arasında varılan Tordesillas Antiaşması ile paylaşıldı. Bu iki
ülkenin yaklaşık bir asır süren rakipsiz
dönemlerinden sonra "XVII. yüzyıldan itibaren Hollanda, Fransa ve İngiltere de
sömürge arayışına çıktı. 1600 yılında ku rulan İngiliz Doğu Hindistan Şirketi İngi
liz sömürgeciliğinin ciddi anlamda ilk adı
mıdır. Doğu Hint adalarında Hollanda ile
rekabet edemeyen şirket Hindistan alt
kıtasına yönelerek önce ticaret üsleri kurmaya başladı . Daha sonra Masulipatam,
Madras ve Bombay'ı ele geçirdi. Ancak
başta Fransa olmak üzere başka Avrupa
devletlerinin de bölgeye yerleşme gayretleri üzerine fetihlere başlayarak hakimiyetini kurma sürecine girdi; bu arada Singapur, Penang ve Malaka gibi yerler de
alındı. Batıda ise aynı dönemde önce An -
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