
 

 
M: ugsambilgi@gmail.com 
W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 
Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

DOSYA NO : 45 

Abdurrahman GENÇLER | UGSAM Araştırmacısı  | EKİM 2019 

 

İNGİLTERE ÜLKE RAPORU 

Coğrafi Konumu 

Resmi adı United Kingdom of Great Britain andNorthernIreland (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı) olup kısaca Büyük Britanya veya Birleşik Krallık şeklinde de söylenir; dünya 

genelinde yaygınlıkla kullanılan İngiltere ise aslında devletin ana topraklarını meydana getiren 

dört millî-coğrafî bölgeden en büyüğünün adıdır1. 

Kıta Avrupa’sının kuzeybatısında yer alan Britanya Adaları 244.100 km2’lik bir yüzölçümüne 

sahip bulunmaktadır. Bu adaların en büyüğü Büyük Britanya, ikinci en büyüğü ise Büyük Britanya 

adasının batısında bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin yer aldığı 

adadır.  

Ana adanın kuzeyinde bulunan İskoçya’nın batısında Hebrides takımada topluluğu yer alırken 

İskoçya’nın kuzeydoğusunda Orkney ve Shetland adaları sıralanmaktadır. Bütün bu adalar 

İngiltere’ye bağlıdır. Ancak, İngiltere ile Fransa arasında yer alan Channel Adaları ile İrlanda 

                                                             
1 Azmi Özcan, “İngiltere Tarihi” TDV İslam Ansiklobedisi Cilt No:22 s. 239, İsam Yayınları,2000, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1


 

 
M: ugsambilgi@gmail.com 
W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 
Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Denizindeki Isle of Man adası, uluslararası ilişkiler ve güvenlik bakımından Birleşik Krallığa bağlı 

bulunmaktadır.  

Birleşik Krallık’ın 244.100 kilometrekarelik yüzölçümünün 130.400 kilometrekarelik kısmı 

İngiltere’ye aitken, İskoçya 78.800, Galler 20.800 ve Kuzey İrlanda 14.100 kilometrekarelik alanı 

kapsamaktadır.  

Başkenti Londra olan ülkenin diğer önemli şehirleri Birmingham, Leeds, Glasgow ve 

Sheffield’dır. Ülke topraklarının yaklaşık % 71’lik kısmı ekilmeye müsait alan ve çayırlardan, % 

10’luk kısmı ormanlık alanlardan % 19’luk kısmı ise şehirlerden oluşmaktadır2.Yüz ölçümü 

büyüklüğü bakımından dünyada 78. Avrupa’da 11. sırada yer almaktadır.  

Demografik Yapısı 

Nüfusu 66.619.916 olanİngiltere, popülasyon bakımından ise dünyada 21. sıradadır. Nüfusun 

%81,2’sinin şehirlerde yaşamaktadır3. BK Resmi İstatistik Kurumu’na göre 2018 yılında nüfus 

artış hızı % 0,6’dır. Nüfusun yaklaşık % 84,3’ü İngiltere (56 milyon), % 4,7’si Galler (3,14 milyon), 

% 8,2’si İskoçya (5,44 milyon), % 2,8’i Kuzey İrlanda’da (1,9 milyon) yerleşiktir4. Birleşik 

Krallıktaki etnik unsurlar; beyazlar, siyahiler, Pakistanlılar, siyah Karayipliler, siyah Afrikalılar, 

Çinliler ve diğer siyahlar olarak sıralanmaktadır. Müslümanların etnik dağılımı ise; beyaz 

İngilizler, diğer beyazlar, karma ırk, Pakistan asıllılar, Hint kökenliler, Bangladeş asıllılar, diğer 

Asyalılar, Karayip kökenliler, Afrika kökenliler, Araplar, Türkler ve İranlılar şeklindedir.  

Genel olarak İngilizcenin kullanıldığı ülkede, İskoç İngilizcesi, İskoçça, Galce, İrlandaca, 

Kernevekçeresmi olarak tanınan yerel dillerdendir. Muhtelif dinî gruplara ev sahipliği yapan 

Birleşik Krallık’ta %59,5 Hristiyan (Anglikan, Roman Katolik, Presbiteryen, Metodist), %4,4 

Müslüman, %1,3 Hindu ve %2 diğer dinlere mensup bireyler mevcuttur. Nüfusun %7,2’si inandığı 

dini açıkça tanımlamazken, %25,7’si ise kendisini ateist olarak tanımlamaktadır5. 

Siyasi ve İdari Yapısı 

İngiltere; Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, Meşruti Monarşi ve 

Parlamenter Demokrasi ile yönetilen bir ülke olup, anayasa adı altında düzenlenmiş tek bir 

anayasa metni bulunmamaktadır. Bunun yerine ülke, anayasa gücündeki yazılı mevzuat, yıllar 

itibariyle oluşan içtihatlarla örf ve adet hukuku ile uluslararası sözleşme hükümlerine dayalı 

olarak yönetilmektedir.  

Anayasa niteliğindeki anılan mevzuat Meclis tarafından çıkarılan yeni kanunlar ve anlaşmalarla 

değiştirilebilmektedir. Devlet Başkanı Kraliçe II.Elizabeth’dir. Başbakanlık görevi 24 Temmuz 

2019 tarihinde TheresaMay’denBoris Johnson’a geçmiştir.  

                                                             
2 Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf 
(Erişim Tarihi:16.10.2019) s 2 
3Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html 
4 Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf 
(Erişim Tarihi:16.10.2019) s 3 
5Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html 

http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html
http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html
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İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan oluşmaktadır. Toplam 645 

üyesi bulunan Avam Kamarası’nın üyeleri beş yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir. İşçi 

Partisi çoğunluk hükümeti tarafından gerçekleştirilen reformlarla soydan geçme asilzadelerin 

Lordlar Kamarasına katılma hakları sona erdirilmiş, vasiyet yoluyla devredilen Lordluk unvanı 

(hereditarypeer) feshedilmiştir.  

Diğer taraftan, Blair hükümeti tarafından hayata geçirilen ayrı bir reformla, Galler, İskoçya ve 

Kuzey İrlanda’ya merkezden bir dizi yetki devri anlamı taşıyan değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda 1997 yılında Galler ve İskoçya’da yapılan referandumla, Merkezi Hükümetin 

ekonomi ve para politikası, dış politika, savunma ve ulusal güvenlik dışında kalan, eğitimden 

sağlığa, adalet hizmetlerinden ulaşım ve tarım politikalarına kadar bir dizi yetki 6 Mayıs 1999 

tarihinde İskoçya Parlamentosu ve Galler Assamblesine aktarılmıştır.  

1998 yılında imzalanan ‘TheGoodFridayAgreement’ adıyla bilinen anlaşmanın Kuzey İrlanda’da 

yapılan referandum sonucunda onaylanması ile yapılan seçimler sonucunda oluşturulan Kuzey 

İrlanda Assamblesi ise Aralık 1999 itibarı ile çalışmalarına başlamıştır.İngiltere’nin 31 Ekim 

2019 tarihi itibarı ile anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Avrupa Birliği’nden ayrılışının (Brexit) 

gerçekleşmesi beklenmektedir6. 

Tarihi 

İngiltere’nin tarihi, adanın milâttan önce 6000 yılları civarında Avrupa ana küresinden 

kopmasıyla başlatılmaktadır. Arkeolojik bulgular daha önce burasının buzlarla kaplı 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.  

Milattan önce 1000 yıllarında Avrupa’da yurtlarından çıkarılan Keltler’in adayı istilâ etmeleri, 

milattan önce 50’de Romalılar’ın buraya yönelik saldırıları ve istilâları, milâttan sonra 43’te 

İmparator Claudius zamanında Roma idaresinin kurulması İngiltere’yi tarihî bakımdan ön plana 

çıkardı. Roma döneminde eyalet statüsünde yönetilen İngiltere’de Londra merkez oldu ve önemli 

Roma şehirleri kurulmuştur7.  

Galler ve Güney İskoçya’ya egemen olan Roma’nın Britanya üzerindeki hâkimiyeti MS 406-10 

döneminde sona ermiş; bu dönemde Britanya gelişmiş ticari bağlantılar kurmuş, Londra ise 

bölgenin denizaşırı ticaret merkezi haline dönüşmüştür. Roma’nın yıkılışıyla birlikte Britanya 

geçimlik ekonomiye geri dönmüş, ülkede şiddetin egemen olduğu bir toplum ortaya çıkmıştır. 

Roma’nın egemenliğini yitirmesiyle istilaya açık hale gelen bölgeye Kavimler Göçü’nün de 

etkisiyle Germenlerin iki kolu olan Angllar ve Saksonlar yerleşmiş, böylelikle Britanya’da Anglo-

Sakson dönemi başlamıştır. 1066 yılında ise İskandinavya’dan yola çıkarak Fransa’nın kuzey 

                                                             
6 Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf 
(Erişim Tarihi:16.10.2019) s 3 
7 Azmi Özcan, “İngiltere Tarihi” TDV İslam Ansiklobedisi Cilt No:22 s. 240, İsam Yayınları,2000, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1 

http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1
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kıyılarına yerleşen Normanlar İngiltere’yi işgal etmiş, Fatih William olarak adlandırılan 

Normandiya Dükü, Anglo-Saksonları hezimete uğratınca, bölgede Norman hâkimiyeti 

başlamıştır. Zaman içerisinde Normanlar ve Anglo-Sakson unsurların karışması, bugünkü 

İngiltere’nin etnik yapısını oluşturmuştur. 

14 ve 15. yüzyıllarda Fransa ile girdiği savaşlarda siyasi, sosyal ve dinî karışıklıklar yaşayan 

İngiltere’nin birliği VII. ve VIII. Henry dönemlerinde tekrar sağlanmıştır. İngiltere’de 18. yüzyılda 

insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makineye dayalı üretim tarzına geçiş 

yaşanmıştır. Sanayi Devrimi adı verilen bu değişikliğin bir başka Avrupa ülkesinde değil de 

İngiltere’de ortaya çıkmış olması, İngilizlerin donanmalarının gücü sayesinde Fransa, İspanya ve 

Hollanda’yı geride bırakarak geniş bir sömürge imparatorluğu kurmalarından kaynaklanmıştır.  

Bununla birlikte feodal toplum yapısından ticari toplum yapısına, yöneticilerin piyasadan yana 

taraf tutmaları neticesinde başarılı bir geçiş yapılması; coğrafi keşiflerin, köle ticaretinin ve o 

dönemde meydana gelen savaşların İngiltere’yi zenginleştirmesi; icat edilen teknolojilerin 

korunması adına millî bir patent sisteminin oluşturulması; hızlı nüfus artışı; fikirsel anlamda bir 

dönüşümün yaşanması; İngiliz yönetiminin kapitalizme sempatiyle yaklaşması; özel mülkiyetin 

yaygınlaştırılması gibi unsurlar, Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de ortaya çıkmasının sebepleri 

arasındadır. 

 

1750-1900 yılları arasında hem toprak bakımından hem de ekonomik bakımdan dünyadaki en 

büyük güçlerden biri haline gelen İngiltere’de üretimin yanı sıra tüketim de bir hayli artmış, 

köyden kente yaşanan göçler, ülkede toplumsal anlamda birtakım değişimlere yol açmıştır. 

  

19. yüzyılın başlarında Avustralya, Kanada, Hindistan, Afrika, Karayip Adaları ve Hong Kong gibi 

dünyanın büyük bir kısmına yayılan ve emperyalist bir imparatorluk kuran İngiltere’nin 

sömürgelerinin bazıları 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında bağımsızlıklarını ilan 

etmiştir. 1. Dünya Savaşı sonrasında imparatorluğunun en geniş sınırlarına ulaşan İngiltere, 2. 

Dünya Savaşı akabinde süper güç olma özelliğini yitirmiştir8. 

 

Doğal Kaynakları 

 

Ilımlı bir deniz iklimine sahip olan Birleşik Krallık ’ta, Kuzey İskoçya’nın dağlık alanları, Galler ve 

İngiltere’nin bazı kuzey bölgeleri dışında kalan tüm bölge toprakları, tarım ve hayvancılık için 

elverişlidir.  

 

                                                             
8Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html 

https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html
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Bununla beraber, Doğu Anglia haricindeki arazilerin engebeli olması, büyük ölçekli geniş 

tarımsal üretime izin vermemektedir. Geçtiğimiz yüzyıllar içinde ülkede tarımsal üretim 

yaygınlaştıkça, yaprak döken ağaçlardan oluşan ormanlık araziler giderek azalmıştır.  

 

Birleşik Krallık, zengin petrol, doğal gaz ve kömür kaynakları ile AB içinde en fazla enerji 

kaynağına sahip ülke konumundadır. Ancak üretim, 1990’lardan itibaren giderek azalmıştır, yerel 

talebi karşılayamamaktadır. Ülke giderek artan oranda ithalata bağımlı hale geldiği için yükselen 

global enerji fiyatları ekonomi için risk oluşturmaktadır.  

 

1980’li yıllar boyunca enerji bakımından kendi kendine yeterli olan ülke günümüzde net enerji 

ithalatçısı haline gelmiştir. Ülkenin diğer mineral kaynakları ise son derece sınırlıdır. Ülkede 

enerji ve temel kimyasalların üretimi için kullanılan doğal kaynaklar, kömür, petrol ve 

doğalgazdır.  

 

18. yüzyıldan bu yana tam kapasitede üretim yapılmasına rağmen ülkede halen çok zengin 

kömür rezervleri bulunmaktadır. Ülkede üretilen elektriğin üçte ikisi kömür ve doğal gazdan 

sağlanmaktadır. Bununla beraber, İngiltere’de yenilenebilir enerji kullanımı konusuna giderek 

artan bir önem verilmekte olup, hükümet, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji oranını 

artırmak yönünde politikalar geliştirmektedir.  

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan enerji talebini karşılaması henüz mümkün görünmemekle 

birlikte kullanım oranı giderek artmaktadır. Özellikle rüzgar enerjisi kapasitesi hızla artmıştır. 

İngiltere dünya kıyı rüzgar enerjisi kapasitesi açısından birinci sırada yer almaktadır9. 
 

Ekonomik Yapısı 

İngiltere 2,8 trilyon dolarlık GSYİH’sı ve yaklaşık 40.000’lık kişi başına düşen milli geliri ile 

dünyanın 5. Büyük ekonomisidir. Hane halkı tüketimi 2017 yılı itibarı ile 1,7 trilyon dolar olan 

ülkede kişi başına hane halkı tüketimi ise 26.090 $’dır. 

1992’den beri sürekli büyüyen İngiliz ekonomisinde 1997-2004 yılları arasında özel tüketim, 

GSYİH’da yaşanan büyümeden daha yüksek oranda artmıştır. Bu da hane halkı borçlarının 

artmasına neden olmuştur. Borç/gelir oranı 2007 yılında 1980’lerden beri en yüksek seviyesine 

ulaşmıştır, bu durum da piyasanın faizlerdeki değişikliklere daha hassas hale gelmesine yol 

açmıştır.  

Bunlara ek olarak dünyada genelinde yaşanan ekonomik kriz, İngiltere’nin ekonomisini oldukça 

olumsuz yönde etkilemiştir.  

                                                             
9Birleşik Krallık Ülke Bülteni, Eskişehir Ticaret Odası, http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf 
(Erişim Tarihi:16.10.2019) s 3 

http://www.etonet.org.tr/uploads/birlesikkrallik.pdf
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2009 yılında GSYİH % 4,9 oranında daralmıştır, söz konusu oran II.Dünya Savaşı’ndan beri ülke 

ekonomisinde yaşanan en büyük gerilemedir. 2010 yılında ülke ekonomisi % 1,3 oranında 

büyüyerek resesyondan çıkmıştır. 2016’da 1,9 olan büyüme oranı 2017’de % 1,8 olarak 

gerçekleşmiştir. 

İngiltere ekonomisi özellikle 2014 yılı ortalarından itibaren petrol fiyatlarındaki gerileme 

nedeniyle iyileşme sürecine girmiş olsa da ülke ekonomisindeki yapısal sorunlar nedeniyle orta 

vadede ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirmektedir.  

İngiltere’de son yıllardaki temel ekonomi politikaları bütçe açığını azaltmak üzere hazırlanan 

mali sıkılaştırma programlarına dayanmaktadır. Bütçe açığı konusunda beklenenden daha yavaş 

bir şekilde azalma yaşanmıştır. 
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Eğitim Yapısı 

Birleşik Krallık’ta okullar, dolayısıyla eğitim, 1833 yılından itibaren devletin eline geçene kadar, 

kilisenin denetimi altındaydı. Eğitim müfredatı içerisinde okuma, yazma ve matematiğin baskın 

bir şekilde yer alması gerektiği fikri de 1862 yılında ortaya çıkmıştır. 

1870 yılında yürürlüğe giren Eğitim Yasası ile de ekonomik anlamda dezavantajlı konumda 

bulunan bölgelere devlet desteğiyle okul açılması öngörülmüştür. Söz konusu okullarda 

Hristiyanlık eğitimi ve öğretimi yapılması şartı bulunmaktadır. İngiltere’de ilköğretim ilk kez 

1880 yılında zorunlu hale getirilmiştir. 1890 senesine gelindiğinde öğrencilerin eğitim hakkından 

daha geniş ölçüde yararlanabilmeleri adına okullar büyük oranda ücretsiz hale getirilmiştir. 

İngiltere’de birincil, ikincil ve ileri eğitim olmak üzere günümüzde de halen geçerli olan üç 

aşamalı eğitim modeline 1944 yılında geçilmiştir. Bu tarihten itibaren ortaokullar yaş, yetenek ve 

beceri gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak düzenlenmiş ve ücretsiz hale getirilmiştir. 1947 

senesinde eğitim 15 yaşına kadar zorunlu tutulmuş, 1960’lı yıllarda eğitimde öğrenci merkezli 

yaklaşım modeli uygulanmıştır. İlerleyen zamanlarda zorunlu eğitimin yaşı 16’ya çıkarılmıştır.  

1980 yılında İngiliz hükümeti yerel otoritelerin sorumluluğunu azaltarak eğitim alanındaki 

ağırlığını arttırmıştır. 1988 senesinde ulusal müfredat oluşturulmuş, ebeveynlerin çocuklarını 

gönderecekleri okulları seçmelerini sağlayacak bir kayıt sistemi düzenlenmiştir. 2007 yılına 

gelindiğindeyse resmî sorumluluk yerel otoritelerde olmak üzere, isteyen ailelerin çocuklarına 

evde eğitim verebilmelerinin önü açılmıştır10. 

İngiltere’de Din Eğitimi 

İngiltere’de din dersleri temel ders olarak sayıldığından, bütün okullar din eğitimi vermek 

durumundadır. Bu eğitimin, ulusal müfredat kapsamında okutulan derslerin %5’i oranında olması 

gerekmektedir. İngiltere’de dinî eğitim çok dinli ve çok kültürlü bir toplum perspektifinden ele 

alınmakta, din eğitimi verilirken bütün inanç grupları göz önünde bulundurulmaktadır. 

 Müfredattaki dinler arasında Hristiyanlık, Hinduizm, Yahudilik, İslam ve Budizm yer almaktadır. 

Ne var ki okullarda okutulan din derslerinin %50’sinde Hristiyanlık konusu ele alındığından, 

ülkede dinî eğitim noktasında adaletsizlik olduğuna dair birtakım tartışmalar gündeme 

gelmektedir. 

2000 yılından bu yana muayyen bir dinî inancı öğretmek amacıyla ortaya çıkan bu okulların 

sayısında artış yaşanmıştır. 2017 yılında yapılan bir çalışmada bu artışın oranı ilkokullarda %35, 

ortaokullarda %16 olarak kaydedilmiştir. Bugün İngiltere’de 6.177’si ilkokul, 637’si ortaokul 

olmak üzere toplam 6.814 belirli bir dinî inancı öğretmek için hizmet veren okul bulunmaktadır. 

İlkokul seviyesindeki bahse konu dinî temelli okulların en yaygın olanları %26 gibi bir oranla 

İngiliz kilisesine aittir. Ortaokul düzeyinde en çok okula sahip olanlarsa %9 oranla Roma 

Katolikleridir. Hristiyan olmayan okullar, İngiltere’deki bu okullar arasında azınlık konumunda yer 

almaktadır.  

                                                             
10Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html 
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2007 yılından bu yana Hristiyan okullarının sayısında çok az da olsa bir düşüş yaşanırken, 

azınlık dinlerine ait olan okulların sayısı artmıştır. Söz konusu bu artışa rağmen, Ocak 2017’den 

itibaren ülke içerisinde azınlık dinlerine ait yalnızca Yahudilerin 48, Müslümanların 27, Sihlerin 

11, Hinduların 5 okulu olduğu bilinmektedir. Birleşik Krallık’taSihler 1999, Hindular 2008 yılından 

itibaren okul açmaya hak kazanırken Yahudi okulları, İngiltere’de modern ilköğretim ve 

ortaöğretim kurumlarının açılmasından bu yana, yani 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren 

kurulmuştur. 

İngiltere’de İslamiyet 

İngilizler’in İslâmiyet’le temaslarının daha önceki yüzyıllarda başlamasına ve Britanya adalarında 

XVII. yüzyıldan itibaren Türk ve Kuzey Afrika kökenli esirlerin, diplomatik misyonlara mensup 

kişilerle bunların ailelerinin ve daha sonraları da müslüman öğrencilerin bulunmasına rağmen 

ülkeye düzenli biçimde yerleşen ilk müslüman topluluklarına ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

rastlanmaktadır. İngiltere’de İslâmiyet’in geç görülmesinin en önemli sebebi buraya sadece 

deniz yoluyla ulaşılabilmesi ve İngilizler’in zihinlerinde, müslümanlar hakkındaki ön yargıların 

XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren Hindistan ve çevresini idareleri altına almalarıyla başlayan 

yakın temaslar sonucu değişmesidir denilebilir.  

Tanınmış bir avukat olan William H. Quilliam, 1882’de tatil için gittiği Fas’ta İslâmiyet’e ilgi 

duyarak bu konuda bilgisini arttırır; 1887’de de müslüman olup ismini Şeyh Abdullah olarak 

değiştirir. Ülkesine dönünce İslâmiyet’i yaymaya başlayan Quilliam İran, Afganistan ve 

Osmanlılar’dan destek görür. 1890’da İstanbul’a davet edilir ve kendisine İngiliz adaları 

şeyhülislâmlığı unvanı verilir; daha sonra da Liverpool Camii ve Enstitüsü’nü kurar. Ancak 

etrafına çok sayıda eğitim görmüş insanı toplaması, ihtida edenlerin çoğalması, kiliseyi ve 

Sudan’a giren İngiliz ordusunu kınaması gibi sebeplerden ötürü basın ve kilisenin yoğun 

baskısına mâruz kalır. Nihayet 1908’de İngiltere’den ayrılır. Liverpool Camii ve Enstitüsü 

Quilliam’ın ayrılmasından sonra yavaş yavaş işlevini kaybetmiştir. 

İngiltere’deki asıl müslüman kitlesi, II. Dünya Savaşı’nın ardından başlayan işçi akını sonucunda 

ortaya çıkmıştır.  Savaş sonrasında ekonomik durumları bozulan Hindistan (daha sonra 

Pakistan ve Bengladeş) gibi eski İngiliz sömürgelerinden gelen müslümanlar Birmingham, 

Manchester, Bradford, Bolton, Preston, Sheffield ve Halifax gibi sanayi şehirlerine yerleşerek işçi 

açığını kapattılar. Bu göç, 1950’li yılların sonlarındaki ekonomik krize kadar düzenli biçimde 

devam etmiş ve 1962’de çıkarılan göçmen yasasından hemen önce zirveye ulaşmıştır. Hindistan 

alt kıtası kökenli müslümanların bir kısmı doğrudan İngiltere’ye gelirken bir kısmı da önce 

Uganda, Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerine yerleşmiş ve 1960’lı yıllarda oralardan göç 

etmiştir. Müslüman göçmenlerin bir başka grubunu ise 1950’lerden itibaren göçe başlayan 

Kıbrıslı Türkler teşkil eder. Malezya, Batı Afrika, Fas, Yemen ve İran gibi ülkelerden gelenler de 

siyasî veya iktisadî sebeplerden dolayı müslüman azınlığa eklenmişlerdir11. 

İngiltere’de 2,7 milyona yakın Müslüman yaşamaktadır. Yaklaşık 67 milyon nüfuslu ülkede 

Müslümanlar Hristiyanlardan sonra en büyük ikinci azınlık dinî grubu oluşturmaktadır. Ne var ki 

                                                             
11 Şükrü Selim Has, “İngiltere’de İslamiyet” İsam Yayınları, 2000, s 310, 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiltere#1 
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bu topluluğun büyüklüğü, Britanyalı Müslümanların ekonomik anlamda ülkedeki diğer azınlıklara 

nazaran daha dezavantajlı konumda oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. 

Ülke içerisinde Müslümanlara ait okullar 1998 yılında İngiltere’de gerçekleşen genel seçimlerde 

iktidarın Muhafazakâr Parti’nin elinden çıkmasından bir süre sonra Londra ve Birmingham’da 

açılmıştır. 2006 yılında sayısı 7’ye, 2017 yılında ise 27’ye çıkan bu okulların giderlerinin bir kısmı 

devlet tarafından karşılanmaktadır. Bugün 4.000’i ilkokul ve 7.000’i ortaokul seviyesinde olmak 

üzere 11.000’den fazla Müslüman öğrenci, bahse konu okullarda eğitim görmektedir. 

Birleşik Krallık’taki bağımsız İslami okulların sayısı ise 130’dur. Bu okullar devlet tarafından 

fonlanmamaktadır. İngiltere’deki bazı İslami okulların tercihen devlet fonuna başvurmaması, bu 

durum nedenleri arasındadır. Bunun sebebi devlet tarafından fonlanan okulların İngiliz ulusal 

müfredatına göre eğitim verme zorunluluğudur. Ahlaki, millî ve dinî değerlere dair eğitimleri tam 

anlamıyla gerçekleştirmek isteyen bu okullar, kendi müfredatlarını uygulayabilmek adına çoğu 

zaman devlet fonuna başvuru yapmaktan kaçınmaktadır. Bunun yanı sıra ülkede cami okulları 

olarak da adlandırılan 2.000’den fazla medresenin bulunduğu, bu medreselerde yaklaşık 

250.000 çocuğun eğitim aldığı bilinmektedir12. 

 

 

 

                                                             
12Zülfiye Zeynep Bakır, “Birleşik Krallık ve Müslümanlar”, Ekim 2018, İnsamer Yayınları, 
https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html 

https://insamer.com/tr/birlesik-krallik-ve-muslumanlar_1671.html

