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GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Emperyalizmin Osmanlı coğrafyasına girişi, keşfedilen ülkelerdeki gibi doğru-
dan işgal yoluyla değil, Osmanlı sultanlarından ticari ve kültürel alanlarda alınan
imtiyazlarla, aşamalı bir süreçte gerçekleşmiştir. Ancak bu imtiyaz kapısı bir kez
açıldığında kendi aralarında rekabet içerisinde olan diğer batılı emperyalist devletler
Osmanlı coğrafyasında nüfuz sahibi olabilmek için yoğun bir çaba içine girdiler.
Batılı devletlerin desteklediği hayır kurumlarınca açılan, gayr-i Müslimlerin eğiti-
mine yönelik okullar, nüfuz etme girişiminin bir ayağını oluşturdular. Bu amaçla
bir yandan cemaat okullarını himayelerine almaya çalıştılar, diğer yandan Osmanlı
coğrafyasında kendi okullarını açmak suretiyle eğitim ağlarını genişlettiler. Osmanlı
Devleti yabancı ülkelere tanıdığı kapitülasyonlarla bu sürecin gelişmesine farkında
olmadan katkı yapmıştır. Bunun farkına varıldığında Yabancı okulların denetlen-
mesi çalışmaları başlatılmış ve 1869’da Maarif Umumiye Nizamnamesi yürürlüğe
konulmuştur. Ancak bu denetim çabaları kapitülasyonların tanığı himaye hakkın-
dan dolayı beklenen sonucu verememiştir. II. Meşrutiyet döneminde de yabancı
okulları denetleme çabası devam etmiş ancak yine kapitülasyonların tanıdığı hi-
maye hakkı, bu denetimi zora sokmuştur.  I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı’da
yabancılara ve Osmanlı tebaası gayr-i Müslimlere ait toplam 2811 okul bulunmak-
tadır. Bu okullar, Osmanlı’daki okulların dörtte birine denk gelmektedir.  Bu oranlar
Osmanlı Devleti’nde yabancıların sahip olduğu nüfuzun eğitimdeki boyutunu or-
taya koyması açısından önemlidir.

Filistin de bu etkiden bağımsız değildir. Ortadoğu’daki emperyalist rekabet çer-
çevesinde Marunîler gibi Ortadoğu’nun yerli Hıristiyanları kadar Yahudiler de bir
faktör olarak ön plana çıkmıştır. İngiltere, Fransa, Amerika ve Almanya gibi em-
peryalist devletler himaye yoluyla Yahudileri kullanma yoluna gitmişlerdir. Siyo-
nistler de kendi hedeflerine ulaşmak için emperyalist rekabeti kullanmaya
çalışmışlardır. Hindistan yolu üzerindeki Mısır’ı işgal eden İngiltere ile Suriye üze-
rinde iddiası olan Fransa’nın Ortadoğu’daki rekabeti Filistin’de iyice açığa çıktığında
Yahudilerin rolü daha da önem kazanmıştır. Hem İngiltere hem Fransa Filistin’de
nüfuz sahibi olabilmek için Yahudiler ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gitmişlerdir.
Siyonist projeye sempati duyan İngiltere, açıkça olmasa bile, Yahudilerin Filistin’e
göçünü teşvik ederek, orada gittikçe büyüyen Yahudi nüfusu ile Filistin’de güçlü
bir dayanak noktasına sahip olmayı hedeflemiştir.  Böylece İngiltere, hem Süveyş
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kanalının savunmasız doğu yakasını güvenceye almış olacak, hem de haksız yere
toprak ele geçirdiği iddiasından kaçınabilecektir.  Fransa ise, Osmanlı yönetiminin
tepkisinden çekindiği için, bu kurumların açıkça desteklendiği izlenimi vermekten
kaçınsa da, eğitim sisteminde Fransız dilini ve kültürünü ön planda tutan Alliance
okullarını 20. Yüzyılın başlarından itibaren rakiplerinin Filistin’de gittikçe artan
nüfuzları karşısında açıkça desteklemeye başlayacaktır. 

Emperyalist yarışa gecikmeli katılan Almanya, Ortadoğu’ya nüfuz etme süre-
cinde İngiltere ve Fransa ile benzer yöntemler kullanmıştır. Alman Kayseri II. Wil-
helm iktidara gelir gelmez dünya siyaseti (Weltpolitik) takip edeceğini ilan etmiş
ve öncelikle Osmanlı sultanı II. Abdülhamit ile ilişkilerini geliştirmiştir. Bu kap-
samda 1898 yılında Osmanlı’ya; İstanbul, Hayfa, Yafa, Kudüs, Şam ve Beyrut’u kap-
sayan bir gezi düzenlemiştir. Bu gezinin amacı Osmanlı devleti ile müttefikliğe
doğru giden yolda Almanya’nın Osmanlı coğrafyasındaki ticari ve kültürel nüfu-
zunu arttırmaktır.  Alman Dışişleri bunun için Filistin’deki konsoloslukları aracılı-
ğıyla bölgede geniş bir istihbarat ağı kurmuştur. Almanya’nın Filistin’deki askeri,
ticari ve kültürel etkinliğinin hızla artması, Almanya ile Osmanlı arasındaki bu ya-
kınlaşmanın doğal bir sonucudur.

Bu bağlamda Alman Yahudilerinin girişimiyle 1901’de Berlin’de kurulan Hilfs-
verein der deutschen Juden, Almanya’nın bölgedeki kültürel yayılmacılığına hizmet
edecek, Alliance okullarının Fransız dili ve kültürünün yaygınlaşmasına yaptığı
katkı gibi, Alman dili ve kültürünün yaygınlaşmasına katkı yapacaktır. Osmanlı yö-
netimi altındaki Filistin’de, Almanya ile Fransa arasındaki rekabet, Hilfsverein ve
Alliance arasındaki rekabete de yansıyacaktır. Her ikisi de Yahudilere hizmet etmek
amacı taşıyan bu kurumların arasındaki rekabet, Hilfsverein’ın Hayfa’da kurmayı
planladığı Technikum okulunun eğitim dili ile ilgili 1913’te patlak veren krize kadar
devam edecektir.  Ancak Yahudi ulusal bilincini geliştirmek için çaba sarf eden Si-
yonistler, bu bağlamda Yahudi dili ve kültürünün gelişimini yavaşlatacak her türlü
müdahaleye karşı korumacı bir siyaset geliştirme yoluna gidecekler, arka planda
emperyalist hedeflere hizmet eden Yahudi kuruluşlarına Siyonist bir karakter ka-
zandırma mücadelesi vereceklerdir.

İşte tam da bu sıralarda, I. Dünya savaşının başlamasından kısa süre önce Hilfs-
verein der deutschen Juden öncülüğünde 1912’de Yafa’da Yahudi öğrencilerin tek-
nik bilimlerde eğitim göreceği Technion adında bir okulun temeli atılmıştır. Ancak
1913’te okulun eğitime başlamasına yakın bir sırada eğitim dili ile ilgili, dernek yö-
neticileri ile Siyonist gruplar arasında, görüş ayrılığı baş göstermiştir. Hilfsverein
yöneticileri teknik derslerde eğitim dilinin Almanca olmasını savunurken, çoğun-
luğu doğu Avrupa ve Rusya kökenli Siyonistler, eğitim dilinin bütünüyle İbranicede
olmasını savunmaktaydılar. Yafa’da Technion’un eğitim dili üzerinden başlayan bu
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tartışma, Siyonistlerce anti-asimilasyoncu bir niteliğe büründürülerek yaygınlaştı-
rılmıştır. Böylece kısa sürede Kudüs ve Hayfa gibi Filistin’in diğer kentlerine de sıç-
rayarak 1913-1914 arasında uluslararası kamuoyunda ses getiren bir protesto
kampanyasına dönüşmüştür.

Tarihe Sprachkampf (dil kavgası) olarak geçen bu tartışma, farklı ülkelerden Fi-
listin’e gelen batılı Yahudiler ile Siyonistler ve yerel Yahudiler arasındaki beklenti
ve görüş farklılıklarını su yüzüne çıkarmıştır. Hilfsverein yönetimiyle Siyonist grup-
lar arasında yaşanan dil savaşının arka planında, Osmanlı’ya nüfuz etme yöntem-
lerini ve bir okulun eğitim dili üzerinden bölgedeki rekabetlerini de okumak
mümkündür.

Alman Dışişleri Politik Arşivi belgelerine dayanan bu makalede, I. Dünya Savaşı
öncesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgedeki hâkimiyeti devam etmekteyken,
Technion’un eğitim dili üzerinden yürütülen dil kavgası ile Yahudi ulusunun inşa-
sına giden yolda İbraniceye yüklenen misyon, Filistin’deki Siyonist hareketlilik ve
emperyalist devletlerin Ortadoğu’daki güç mücadelesinin bir boyutu gözler önüne
serilmiştir. Makale aynı zamanda, İsrail Devleti’nin kurulmasından önceki siyasi
atmosfer hakkında da bir fikir vermektedir.
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