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sýnýn merkezle olan çatýþmasýný devam et-
tiren Kavalalý Ýbrâhim Paþa, Suriye’yi iþ-
gal ettiðinde (1832-1840) Lübnan’ý da ida-
resi altýna aldý. Avrupa devletlerinin des-
teðini elde edebilmek için bölgedeki hýris-
tiyan misyonerlerine serbest faaliyetlerde
bulunma imkâný tanýdý. Beyrut’ta 1834’-
te misyonerler tarafýndan erkek çocuklarý
için bir ilkokul açýldý, çevre bölgelerde de
benzeri okullar yayýlmaya baþladý. Ertesi
yýl misyonerlik amaçlý öðretmen ve vâizler
yetiþtirmek üzere teoloji aðýrlýklý bir yük-
sek okul faaliyete geçti. Dönemin önde ge-
len Amerikan misyonerlerinden Eli Smith’in
eþi 1835’te Beyrut’ta bölgenin ilk modern
kýz mektebini açtý. Bu faaliyetler bölgede-
ki baþka cemiyet ve kuruluþlarý halkýn eði-
timi için seferber olmaya yöneltti. Ameri-
kan misyonerleri, eðitim faaliyetlerini Lüb-
nan ve Suriye’deki diðer þehir ve kasaba-
larda da yaymaya baþladýlar. 1850’de Bri-
tanya büyükelçisinin desteðini alarak özel
padiþah fermanýyla ayrý bir millet statüsü
kazanan Osmanlý Protestanlarý (Davison,
s. 128) eðitim faaliyetlerini daha da hýz-
landýrýp geniþletti, 1866’da Beyrut’ta Syri-
an Protestan College adlý modern bir yük-
sek okul açtý. Protestanlar daha önce de
ders kitaplarýnýn ve dinî kitaplarýn basýl-
masý için bir matbaa kurmuþlardý (1834).
Adý geçen yüksek okul daha sonra bölge-
de yaþanan çeþitli geliþmeler doðrultu-
sunda deðiþikliðe uðradý, nihayet 1920’-
de American University of Beirut adýný
aldý.

XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru nüfusu
120.000’lere ulaþan Beyrut’ta bir yandan
yerel kuruluþ ve oluþumlar, diðer yandan
misyonerler eðitim konusunda birbiriyle
rekabete giriþti. Protestanlýk’la mücade-
leyi ilk hedef tayin eden ve 1839’da Bey-
rut’ta bir okul açan Cizvitler, sonraki yýllar-
da Cebelilübnan bölgesindeki Ortodoks hý-
ristiyan nüfusa yönelik okullar kurup Pro-
testan misyonerlerinin bölgeye girmesini

engellemeye çalýþtý. Protestanlar’ýn Bey-
rut’ta Syrian Protestan College’ý açmasýn-
dan kýsa bir süre sonra Cizvitler de ayný
seviyede yüksek eðitim veren okullarýný
1875’te Gazîr’den Beyrut’a nakledip bu-
na Saint Joseph adýný verdiler. Cizvit okul-
larý yalnýz erkek öðrencileri alýrken diðer
Katolik mezhepleri Beyrut’ta ve Cebelilüb-
nan’daki pek çok yerleþim yerinde kýzlar
için okullar açtý. Katolik okullarýnda eðitim
dilinin Fransýzca olmasý özellikle Mârûnî-
ler ve Rum Katolikleri üzerinde önemli bir
etki býraktý. 1914’e gelindiðinde Beyrut ve
Cebelilübnan bölgesinde yaþayan hýristi-
yan nüfusun çoðunluðu hem Arapça hem
Fransýzca konuþur hale geldi. Protestan
okullarýnda ise eðitim dili ilk ve orta de-
receli okullarda Arapçaydý ve Ýngilizce ikin-
ci dil olarak öðretilmekteydi. Yüksek öð-
retimde eðitim dili ilk zamanlarda Arap-
ça iken daha sonra Ýngilizce oldu.

Lübnan’da yerel kuruluþlar ve cemiyet-
ler de yeni kuþaklarýn modern eðitime duy-
duðu ihtiyaç doðrultusunda yeni okullar
açmaya baþladý, misyonerlerin bu alanda-
ki meydan okumalarýyla yüzleþmeye ça-
lýþtý. Cebelilübnan bölgesinde yaþayan hal-
kýn sýkýntýlarýndan büyük üzüntü duyan
Butrus el-Bustânî, mezhep farký gözet-
meksizin herkesin çocuklarýný gönderebi-
leceði bir ortak okul modelinin mezhep
ayrýþmalarýný önleyebilecek en iyi yöntem
olduðunu düþünerek Beyrut’ta bir “millî
okul” (el-medresetü’l-vataniyye) kurduy-
sa da (1863) kapýlarýný bütün öðrencilere
açýp belli bir süre hizmet gören bu okul
misyoner okullarýnýn hýzýnda geliþemedi.
Ezher mezunu olan Hüseyin el-Cisr ayný
adla, fakat dinî yönü aðýr basan baþka bir
okulu 1879’da doðduðu þehir olan Trablus-
þam’da açtý. Cisr, Bustânî’nin okuluna gö-
re daha baþarýlý sayýlan bu okulun eðitim
müfredatýný tasarlarken dinî ilimler, man-
týk, matematik ve tabiat bilimlerinin öð-
retimi yanýnda Arapça, Fransýzca, Türkçe
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ÿUlrýke Freýtag

Lübnan ve Filistin. XIX. Yüzyýl. Lübnan
ve Filistin’de modern eðitim anlayýþý ve çað-
daþ kurumlarýn ortaya çýkýþý büyük oran-
da XIX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren böl-
gede meydana gelen sosyoekonomik de-
ðiþimler, bölgenin Avrupa ülkeleriyle git-
tikçe artan ticaret hacmi ve hýzlý þehirleþ-
me sonucunda gerçekleþmiþ, ilk modern
okullar ticarî merkezlerde açýlmýþtýr. XIX.
yüzyýlýn ortalarýna doðru kendi tüccar sýný-
fýný yetiþtirmeye baþlayan Beyrut modern
okullarýn inþasýnda bölgedeki diðer þehir-
lere göre daha ilerideydi. XIX. yüzyýl önce-
sine kadar Lübnan ve Filistin’de eðitim,
diðer Osmanlý bölgelerinde olduðu gibi da-
ha çok küttâb ve medreselerde yürütül-
mekteydi. Küttâblarda genellikle Kur’an
ve temel dinî bilgiler öðretilmekte, bazý
küttâblarda bunlara aritmetik ve okuma
yazma da eklenmekteydi. Hýristiyan ço-
cuklarý için de küttâblarýn olduðu, bura-
larda öðrencilerin Mezmûrlar’ýn okunma-
sýný, ayrýca aritmetik ve okuma yazma öð-
rendiði kaydedilmektedir. Bundan sonraki
aþamalarda müslüman öðrenciler med-
reselerde öðrenimlerini sürdürüyor, me-
zun olanlar imamlýk ve müftülük yapýyor-
du. Hýristiyan öðrenciler de manastýrlar-
daki eðitimlerinin ardýndan papazlýk ve
diðer din hizmetlerinde görev alýyordu. Mo-
dern eðitimin XIX. yüzyýlýn baþlarýnda böl-
geye giriþi dýþ dünya ile gittikçe hýzlanan
ticarî iliþkilerin doðurduðu ihtiyaçtan kay-
naklandýðý için eðitim daha çok dünyevî
bir nitelik kazandý, bu süreçte bilgi ve kül-
türün bütün halka yayýlmasý amaçlandý.

Lübnan. Lübnan’da modern eðitimde
ilk giriþimler büyük ölçüde Protestan mis-
yonerleri tarafýndan gerçekleþtirildi. XIX.
yüzyýlýn baþýnda Beyrut’a gelen Amerika-
lý Protestan misyonerlerinin temel gayesi
özellikle çocuklara ve gençlere yönelik va-
azlar vermek ve Ýncil öðretmekti. Bu amaç-
la 1830’larýn ortalarýndan itibaren bölge-
de okullar açmaya baþladýlar ve yerli hýris-
tiyanlardan ilgi ve destek gördüler. Baba-
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da orta sýnýf Sünnî müslüman ahali içeri-
sinde önde gelen eþraftan bazýlarý Cem‘iy-
yetü’l-makasýdi’l-hayriyyeti’l-Ýslâmiyye adýy-
la bir cemiyet kurarak bir yandan fakir
müslümanlara yardým ederken diðer yan-
dan kýz ve erkek müslüman nesilleri misyo-
ner eðitiminin etkisinden kurtarmak ama-
cýyla okullar açtý (Cioeta, XXVI/1 [1982], s.
45). 1878 Kasýmýnda Beyrut’a gelen Suri-
ye eyaletinin yeni valisi Midhat Paþa böl-
gede Makasýd Cemiyeti olarak bilinen bu
kurumun faaliyetlerinden çok etkilendi ve
Suriye’nin diðer þehirlerinde de benzer ce-
miyetlerin kurulmasýný teþvik etti (a.g.e.,
a.y.). Daha sonra Beyrut’un yerlisi olan Ez-
her mezunu Þeyh Ahmed Abbas, Maka-
sýd Cemiyeti’nin ilk baþkaný Abdülkadir
el-Kabbânî’nin desteðiyle Beyrut’ta el-
Medresetü’l-Osmâniyye ismiyle bir lise
açtý. Fakat Makasýd Cemiyeti’nin ve di-
ðer þehirlerdeki benzer cemiyetlerin fa-
aliyetlerinin gerek mahallî eþraf gerekse
Bâbýâli tarafýndan desteklendiði söyle-
nemez. 1880’de Midhat Paþa’nýn ardýn-
dan Suriye valisi olan Hamdi Paþa, bu ce-
miyetleri kapatarak hizmetlerini eyaletin
Maarif Dairesi denetiminde iþ gören Mec-
lis-i Maârif’e devretti (Somel, s. 96). Da-
ha sonra Medrese-i Sultânî adýyla eðitimi-
ne devam eden Osmanlý Medresesi dahil
bu cemiyetler tarafýndan yönetilen bütün
okullar Maarif Dairesi’ne baðlandý. 1880’-
lerden itibaren imparatorluðun çeþitli eya-
letlerinde idâdî okullarý yaygýnlýk kazanýn-
caya kadar Medrese-i Sultânî, Lübnan’da
en yüksek seviyede modern eðitim veren
müslüman okulu oldu (Salibi, s. 140; So-
mel, s. 120). Bu okul daha sonra Mekteb-i
Sultânî adýný aldý (Strohmeier, Decision
Making, s. 215). XIX. yüzyýlýn sonlarýna
gelindiðinde Bâbýâli’nin ve yerli müslü-
man halkýn eðitimde gerçekleþtirdiði atý-
lýmlara raðmen bölgedeki Osmanlý teba-
asýnýn kýz ve erkek çocuklarýnýn yaklaþýk
% 90’ý (5000 civarýnda) yabancý okullarda
okuyordu (Fortna, s. 52-53). Maârif-i Umû-
miyye Nezâreti’nin 1898’de yayýmlanan ilk
salnâmesinde de bu husus belirtilmekte-
dir (Çetin, XXII/253 [1984], s. 322).

Filistin. Filistin’de yeni orta sýnýf tüccar-
larýn doðuþu ve beraberinde þekillenen
toplumsal modernleþme Beyrut’un en az
bir kuþak gerisinde kalmýþ, ilerleme ve ge-
liþmiþlik düzeyi nisbeten sýnýrlý ve yavaþ
gerçekleþmiþ, bu durum eðitim ve öðre-
timin hem geliþimine hem de kalitesine
yansýmýþtýr. XIX. yüzyýlda Filistin’de eko-
nomik kalkýnma iki önemli unsurun so-
nucu olarak meydana geldi. Bunlarýn ilki
hýristiyanlar için kutsal olan mekânlara Av-

rupa’dan gelen ve gittikçe artan önemli
sayýda hac ziyaretçisinin ülkeye, özellikle
de Kudüs’e yaptýðý etki ve býraktýðý sos-
yoekonomik iz, diðeri de yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýndan itibaren Filistin’deki çeþitli bölge-
lerin Batý Avrupa ülkeleriyle gittikçe geniþ-
leyen ticaret hacmidir. Beyrut’ta görül-
düðü gibi Filistin’de de deniz ticaretinde
Avrupa ile kurulan iliþkilerdeki yoðunluk
þehirleþmenin hýzlanmasýna ve sahildeki
kasabalarýn daha çabuk geliþmesine yol
açtý. Bu durum, modern eðitim sayesin-
de yeni donanýmlar kazanma ihtiyacý du-
yan bir tüccar orta sýnýfýn ve alt orta sýný-
fýn doðmasýný saðladý. Modern eðitim ve
öðretim, bu sýnýfýn iþlerini yürütebilmek
için ihtiyaç duyduðu yabancý dil ve temel
ticarî beceriler gibi konularýn öðretilme-
sine özel bir imkân tanýyordu. Bununla bir-
likte Arapça, dinî ve din dýþý dersler de bu
yeni mekteplerde yer buluyordu. Yüzyýlýn
sonuna doðru Bâbýâli’nin ýsrarýyla Türkçe
de bu mekteplerin müfredatýnda yer aldý.

Filistin’de ilk modern okullarý açanlar
Beyrut’taki gibi dýþarýdan gelen hýristiyan
misyonerleridir. Kudüs’te yeni kurulan Pro-
testan piskoposluðuna tayin edilen Sa-
muel Gobat, þehirdeki ilk modern okulu
1847’de açtýktan sonra 1848’de Nablus’-
ta ve 1851’de Nâsýra’da birer mektep fa-
aliyete geçirdi. Daha sonra Ýngiltere mer-
kezli Church Missionary Society’yi bu eði-
tim teþebbüslerine yardýmcý olmasý için
Filistin’e davet etti. XIX. yüzyýlýn sonuna
gelindiðinde bu kuruluþ tarafýndan Filis-
tin’de açýlan okullarýn sayýsý kýrk yediye,
öðrenci kapasitesi yaklaþýk 2300’e ulaþtý
(Tibawi, s. 229). Kudüs’te hýristiyanlar için
kurulan English College adlý liseye müs-
lüman öðrencilerin de gittiði bilinmekte-
dir. Bu lisenin dýþýndaki okullarda eðitim
dili Arapça’dýr. Piskopos Gobat’ýn öncü-
lüðünde baþlayan eðitim faaliyetleri so-
nucunda misyoner okullarýyla Katolik ce-
maati ve Rum Ortodoks patrikliði arasýn-
da ciddi bir husumet doðdu. Hem Kato-
likler ve hem Rum Ortodokslarý kuzeyde
Nâsýra ve Akkâ’dan merkezde Nablus ve
Yafa’ya, güneyde Gazze’ye kadar ülkede
pek çok okul açtýlar. Fakat bu okullar nite-
likli bir eðitim standardýna ulaþamadýðýn-
dan Church Missionary Society’nin okul-
larýyla rekabet edemedi. Yine de Fransýz-
lar’ýn Kudüs’te 1878 ve 1879’da inþa et-
tikleri Frère (erkek öðrenciler için) ve Sa-
int Joseph (kýz öðrenciler için) okullarý bel-
li bir standardý tutturabilen okullar ola-
rak öne çýktý. Ardýndan Yafa ve Hayfa’da
bunlarýn benzerleri kuruldu. Filistin’deki
varlýðýný ve nüfuzunu teminat altýna al-

öðretimini ve eðitim dilinin Arapça olma-
sýný öngörmüþtü (Hourani, s. 223).

Mezhepsel bölünmeyi derinden yaþayan
Beyrut’ta Butrus el-Bustânî’nin giriþimin-
den iki yýl sonra Rum Katolik Kilisesi pat-
rik okulunu açtý. Rum Katolikler’in bulun-
duðu her þehirde bu okulun þubeleri açýl-
dý, böylece yeni bir okul aðý daha meydana
geldi. Diðer mahallî dinî cemaatlerin okul
açma faaliyetleri devam etti. 1874’te Bey-
rut’taki Mârûnîler’in piskoposu Yûsuf ed-
Dibs, kendi cemaatine mensup ailelerin
erkek çocuklarý için Medresetü’l-hikme adý-
ný verdiði bir mektep tesis etti. Beyrut’-
taki zengin Rum Ortodoks cemaati de he-
men hemen ayný zamanda “üç bilgin” adýy-
la kendi okullarýný kurdu, 1880’de kýzlar
için de bir okul açtý. Böylece mahallî hýris-
tiyan cemaatleri yirmi yýl içinde hýzla ar-
tan misyoner faaliyetlerine karþý bir eðitim
seferberliði yaþadý (Kamal S. Salibi, s. 139).
Çeþitli cemaatler arasýnda rekabet özelliði
taþýyan bu eðitim çabalarý Beyrut’u bü-
tün bölgenin ve Suriye’nin en önemli mo-
dern eðitim merkezi haline getirirken Ka-
hire’ye de yeni bir rakip çýktý. Genellikle ül-
kenin doðu ve güneyindeki kýrsal bölgeler-
de yaþayan Lübnanlý Þiîler ise bu dönem-
de modern eðitimin imkânlarýndan daha
az faydalandýlar. Cebelilübnan mutasarrýf-
lýðýnýn ilk yöneticisi olan Dâvud Paþa’nýn
1862’de açtýðý el-Medresetü’d-Dâvûdiyye
sayesinde Dürzîler de Arapça, yabancý dil
ve çeþitli modern bilimleri öðrenme fýrsa-
tý elde ettiler.

Eðitim alanýndaki bu geliþmeler, Os-
manlý hükümetini ve Sünnî müslüman-
larý da bölgede yeni mektepler açma yö-
nünde harekete geçirdi. Lübnan Mýsýr’ýn
nüfuzundan çýktýktan sonra 1861-1918 yýl-
larý arasýnda müstakil mutasarrýflýk sta-
tüsünde yönetildi. Mutasarrýf Bâbýâli ta-
rafýndan tayin ediliyor ve doðrudan Ýstan-
bul’a karþý sorumlu oluyordu. Dolayýsýyla
XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar Bâbýâli’nin
bölgedeki eðitim ve kültür hayatýnýn þe-
killenmesinde önemli bir etkisi söz konu-
sudur. Nitekim Osmanlý Devleti, modern
bilim ve sanatlarý öðretmek üzere ilk de-
fa 1847’de Ýstanbul’da açýlan rüþdiyenin
(Akyýldýz, s. 228-230) benzerini 1866’da
Beyrut’ta açtý, 1877’de de askerî rüþdiye-
yi kurdu. Ancak gerileme sürecindeki im-
paratorluðun açtýðý okullar, ayný yere yak-
laþýk otuz yýl önce önemli bir ekonomik
güçle giren misyonerlerin okullarýyla re-
kabet edemedi. Yarý baðýmsýz olmasý se-
bebiyle Bâbýâli’den büyük beklentileri ol-
mayan bölge halký eðitimdeki giriþimleri-
ne kendi çabalarýyla devam etti. Bu ara-
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dan bir çýkýþ yolu bulmak için gayret gös-
terdi. Hem yabancý okullarla rekabet ede-
bilecek seviyede hem de Arap dilini ve
kültürünü besleyecek þekilde öðretim ve-
ren özel okullar açmayý düþündü. Bunlar-
dan Þeyh Muhammed Sâlih 1906’da Ku-
düs’te Ravzatü’l-maârif adlý okulu açtý.
Modern bir müfredatla ve Arapça eðitimi
ile yola çýkan bu okul önemli sayýda öðren-
ci çekmeyi baþardý. Kudüs’te Halîl es-Se-
kâkînî’nin öncülüðünde iþe baþlayan bir
grup eðitimcinin kurduðu el-Medresetü’d-
düstûriyye müfredatýnda Arapça’ya ve Arap
kültürüne özel vurgu yaptý, modern bir
eðitim programý uyguladý, önemli sayýda
öðrencinin katýlýmýný saðlamayý baþardý,
ancak I. Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla ka-
pandý. Bu dönemdeki son bir okul açma
giriþimi, 1915’te bölgedeki Dördüncü Or-
du kumandaný Cemal Paþa’nýn teþebbü-
süyle Kudüs’te gerçekleþtirildi ve müfre-
datýnda modern konularýn yaný sýra pa-
nislâmist bir anlayýþla Ýslâmî konulara da
aðýrlýk veren Selâhaddîn-i Eyyûbî Külliy-
ye-i Ýslâmiyyesi adlý bir yüksek okul açýldý
(bölgede el-Külliyetü’s-Salâhiyye diye bi-
linir). Bu okul kýsa zamanda Kudüs’te bir
üniversite þeklinde raðbet gördü. Savaþ yýl-
larýnda açýlmasýna raðmen Filistin’in çe-
þitli yerlerinden öðrenciler bu okula akýn
etti. Fakat I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan Os-
manlý hâkimiyetinin sona ermesiyle birlik-
te kapandý.

Lübnan ve Filistin’de XIX. yüzyýlda böl-
genin kendi iç dinamiklerinden ziyade dý-
þarýdan gelen etkilerle þekillenen eðitim
ve öðretimdeki modernleþmenin uzun yýl-
lar bölge halký arasýnda var olan toplumsal
uyum ve kültürel birliðin zarar görmesi
pahasýna gerçekleþtiði söylenebilir. Her
misyoner grubu açtýðý okulda kendi dinî
inancýný ve öðretisini yaymaya, yer yer
mahallî kültürel bazý unsurlara yer verse
de kendi dilini ve kültürünü öðretmeye ça-
lýþtý. Ayrýca bu eðitim ve öðretim meka-
nizmalarý bölge halký arasýnda düþmanlý-
ðý tetikleyecek tarzda oluþturuldu. Farklý
din ve mezhep inancýna sahip kesimlerde
gittikçe derinleþen ayrýþma ve bölünme-
ler meydana geldi. Sonuçta okuma yaz-
ma oraný yükselip halk daha eðitimli ha-
le gelmekle birlikte bölge daha da zayýf-
ladý; XX. yüzyýlda görüldüðü gibi dýþ teh-
dit ve baskýlara karþý koyamaz hale geldi.
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XX. Yüzyýl. Lübnan ve Filistin. I. Dünya
Savaþý’ndan sonra Lübnan’da kurulan Fran-
sýz iþgal yönetimi, özellikle hýristiyan kül-
türünün öne çýkarýldýðý Fransýzca eðitim
veren okullar açarak sömürgeci hedefleri
doðrultusunda bir eðitim siyaseti takip et-
ti. Eðitim programlarýnda Ýslâm-Arap kül-
türünün izlerinin silinmeye çalýþýldýðý bu
dönemde müslüman halk genellikle ço-
cuklarýný bu okullara göndermiyordu. 1930-
1940 yýllarý arasýnda Fransýz okullarýndaki
toplam hýristiyan öðrenci sayýsý 34.758 iken
müslüman öðrenci sayýsý 2507 idi. Fran-
sýz okullarýna alternatif olarak 1930’lu yýl-
lardan 1950’ye kadar Beyrut ve Sayda’da
Makasýd Cemiyeti tarafýndan ilk ve orta
dereceli 103 okul faaliyete geçirildi. Yine
bu dönemde Trablus’ta Dârü’t-terbiye ve’t-
ta‘lîmi’l-Ýslâmî’nin kurduðu erkek ve kýz
okullarý, Dürzîler’ce tesis edilen Beytülhik-

mak için Rus yönetimi de 1880’lerin ba-
þýnda bölgede okul açma faaliyetine ka-
týldý. Rus Ýmparatorluðu Ortodoks Filistin
Cemiyeti kýsa zamanda Filistin’de yirmi
beþ mektep kurdu. Bunlarýn içinde Nâsý-
ra’da bir erkek öðretmen okulu (1886),
hemen sonrasýnda Beytülahm (Beytlehem)
yakýnlarýnda Beyt Jala’da açýlan kýz öðret-
men okulu da vardý. Diðer misyoner ilko-
kullarýnda olduðu gibi bu okullarda da hý-
ristiyan öðrenciler eðitim görüyordu. Eði-
tim dili Arapça olmakla birlikte Rusça ikin-
ci dil olarak müfredata girdi (Hopwood,
s. 137-157). Kudüs XIX. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda Filistin’in en önemli eðitim mer-
kezi haline geldi. Yerli cemaatler ve mis-
yonerler tarafýndan açýlan okul sayýsý otuz
beþe ulaþtý, bu okullarda 150 civarýnda öð-
retmen faaliyet gösterdi (Khalidi, s. 49).
Bu rakamlara yahudi okullarý dahil deðil-
dir. Okullarda eðitim ücretsizdi ve katýlým
oraný oldukça yüksekti.

Filistin’de Osmanlý yönetiminin okul aç-
ma faaliyeti misyoner okullarýnýn açýlma-
sýndan sonraki dönemlere rastlar. Kudüs’-
te ilk misyoner okulunun kurulmasýndan
yirmi yýl sonra belediye baþkaný Yûsuf Zi-
yâ el-Hâlidî’nin özel gayretleri sonucunda
1868’de bir rüþdiye kuruldu (Makâriyûs,
VII/8-9 [1883], s. 472). Bu giriþimleri ayný
yýl Nablus’ta, 1873’te mutasarrýfýnýn özel
çabalarýyla Akkâ’da yeni rüþdiyelerin açýl-
masý takip etti (Somel, s. 115). Fakat bu
hususta en büyük çaba II. Abdülhamid
döneminde harcandý. 1882’de el-Halîl’de,
1887’de Gazze’de, 1889’da Yafa’da, 1891’-
de Nâsýra’da ve 1894’te Taberiye’de birer
rüþdiye açýldý. Bâbýâli’nin bu dönemdeki
önemli eðitim giriþimlerinden biri de im-
paratorluðun merkezî yerlerinde inþa edi-
len ve lise seviyesinde eðitim veren idâdî-
lerin bu bölgede de kurulmasýdýr (a.g.e.,
s. 120). Bir idâdî, 1889’da Kudüs’ün eski
kesiminde görkemli binasýyla eðitime baþ-
ladý (a.g.e., s. 121; Fortna, s. 136). 1895’te
diðer bir idâdî Akkâ’da, bir yýl sonra üçün-
cüsü Nablus’ta açýldý. 1913’te Kudüs’teki
idâdî sultânîye dönüþtürüldü.

Bu giriþimler, Bâbýâli’nin devlet okullarý
aracýlýðýyla kendi eðitim anlayýþýný Filistin’-
de daha yaygýn hale getirme yolunda at-
týðý bilinçli adýmlardýr. Fakat bu okullar-
daki eðitim standartlarý, hem misyoner
okullarýyla hem de yerli hýristiyan grupla-
rýnýn okullarýyla güçlü bir rekabet göste-
remedi, zaman zaman onlarýn gerisinde
kaldý (Avad, s. 260). Ayrýca idâdîlerde eði-
tim dili Türkçe olduðundan öðrenci katýlý-
mý düþük oldu. Bölgedeki Osmanlý vatan-
daþý pek çok müslüman Arap bu durum-
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