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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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yýsý 150.872 idi. Kozmopolit dinî-mezhebî
yapý ve siyasî istikrarsýzlýklar yüzünden Lüb-
nan eðitim kurumlarý içinde çok önemli
bir yere sahip olan özel okullardaki öðren-
ci sayýsý devlet okullarýna göre her zaman
daha fazla oldu. Nitekim 2006-2007 öð-
retim yýlýnda üniversite öncesi eðitim ku-
rumlarýndaki toplam öðrenci sayýsýnýn %
64’ü özel okullarda okumaktaydý. Ülkede
millî üniversiteler dönemi 1953’te kurulan
Lübnan Üniversitesi’yle baþlar. Bu üniver-
siteyi 1960’ta Mýsýr’ýn desteðiyle kurulan
Beyrut Arap Üniversitesi takip etti. Çalkan-
týlý iç ve dýþ geliþmeler, özellikle yaþanan
iç savaþ diðer eðitim kurumlarý gibi üni-
versitelerdeki eðitimin kalitesini de etkile-
di. Ancak 1989’da imzalanan Tâif Antlaþ-
masý’nýn ardýndan gelen nisbî istikrar dö-
nemi Lübnan yüksek öðrenim hayatýný ye-
niden canlandýrdý, yeni fakülteler ve üni-
versiteler açýldý. 2007 yýlý verilerine göre
Lübnan’da yirmi sekiz üniversite, deðiþik
alanlarda on iki baðýmsýz fakülte, enstitü
ve yüksek okul faaliyet göstermektedir.
Bu kurumlardaki toplam öðrenci sayýsý
160.364’tür. Tek devlet üniversitesi olan
Lübnan Üniversitesi’nin deðiþik þehirler-
deki kýrk yedi fakültesinde 72.961 öðren-
ci okumaktadýr. Öðrenci sayýsý bakýmýndan
bu üniversiteyi Beyrut Arap Üniversitesi,
Saint Joseph Üniversitesi ve Beyrut Ame-
rikan Üniversitesi izlemektedir. Bunlarýn
dýþýndaki belli baþlý yüksek öðrenim ku-
rumlarý arasýnda Notre Dame Üniversite-
si, Ýmam Evzâî Ýslâmî Ýlimler Fakültesi, Sa-
int Esprit Kaslik Üniversitesi, Lübnan Ýs-
lâm Üniversitesi ve Balamand Üniversite-
si sayýlabilir. Devlet okullarýnda ve dinî ku-
rumlarca kurulup finanse edilen -okul ön-
cesi ve ilkokul seviyesinde- bazý özel eði-
tim kurumlarýnda eðitim parasýzdýr. Üni-
versite öncesi devlet okullarýnda öðrenim
dili Arapça’dýr. Özel okullarda ve üniversi-
telerde Arapça’nýn yanýnda Fransýzca ve
Ýngilizce okutulmaktadýr. 2004 yýlý verileri-

ne göre Lübnan’da okur yazar oraný % 88
olup bunlarýn % 93’ü erkek, % 83’ü ka-
dýndýr.

Filistin. Eylül 1918’de Ýngilizler tarafýn-
dan iþgal edilen Filistin topraklarýnda ku-
rulan Ýngiliz yönetiminin baþlangýcýnda
(Temmuz 1920) Filistin’deki toplam 171
ilköðretim ve lise seviyesindeki eðitim ku-
rumunda sadece 10.662 öðrenci kayýtlý
bulunuyordu. Sömürgeci emellerini ger-
çekleþtirmek için bölge halkýndan kendi-
leriyle iþ birliði yapabilecek kiþilerin eðitil-
mesine öncelik veren Ýngilizler bu maksat-
la yeni okullar açtý. Uyguladýklarý eðitim
programlarýnýn diðer bir hedefi ise Filistin
halkýnýn Ýslâm-Arap medeniyetiyle olan bað-
larýný ve millî duygularýný zayýflatarak bu
topraklar üzerinde kurulmasý için söz ver-
dikleri yahudi devletinin kültürel alt yapý-
sýný oluþturmaktý. Ýþgal yönetimi sonuna
gelindiðinde Filistinliler’in eðitim gördüðü
resmî kurumlarýn sayýsý 555’e, öðrenci sa-
yýsý 103.000’e ulaþtý. Ayný dönemde genel
nüfus içinde Araplar’ýn yarýsý kadar bir nü-
fusa sahip olan yahudilerin okullarýnda ka-
yýtlý öðrenci sayýsý 108.875 idi. Bu denge-
sizlik, eðitim için ayrýlan bütçenin çoðunun
yahudi okullarýna ve deðiþik hýristiyan mez-
heplerince kurulan özel okullara ayrýlma-
sýndan kaynaklanýyordu. Bu durum, yahu-
di ve hýristiyanlar arasýnda eðitimli insan
sayýsýnýn müslüman Araplar’a göre daha
çok artmasýna yol açtý. Bunun önüne ge-
çebilmek amacýyla kurulan Yüksek Ýslâm
Konseyi ile Cem‘iyyetü’l-ýslâhi’l-Ýslâmiyye,
Cem‘iyyetü’þ-þübbâni’l-Ýslâmiyye gibi der-
neklerin ve zengin kimselerin çabalarýyla
özel okullar kurulduysa da maddî imkân-
sýzlýklar ve yeterli öðretmen bulunamama-
sý bu okullarýn etkisini sýnýrladý. 1922’de sa-
yýlarý kýrk iki olan bu özel okullarda 11.952
öðrenci okurken 1945’te okul sayýsý 135’e,
öðrenci sayýsý 22.500’e ulaþtý. Ýngiliz yöne-
timi döneminde ilköðretim sekiz yýl, lise
dört yýl olarak uygulanmaktaydý. Okul ça-
ðýndaki çocuklarýn % 67’si bir eðitim kuru-
muna gitme imkânýndan yoksundu. Ýlköð-
retime baþlayan öðrencilerin ancak % 2’si
lise öðrenimine devam edebiliyordu. Öð-
renciler lise eðitimi sonunda Kudüs’teki el-
Medresetü’r-reþîdiyye (sosyal bilimler, ku-
ruluþu 1904), el-Külliyetü’l-Arabiyye (sos-
yal bilimler, týp, mühendislik, kuruluþu
1918) veya Ma‘hedü’l-hukuk’ta iki yýllýk
yüksek öðrenim görüyordu. Yahudilerin
Kudüs’te 1925 yýlýnda Ýbrânî Üniversitesi
kurmasýna izin veren Ýngilizler’in Filistinli-
ler’e bu hakký tanýmamalarý yüzünden me-
zunlarýn çok az bir kýsmý Mýsýr, Lübnan ve
Ýngiltere’deki üniversitelerde öðrenimle-
rine devam etme imkâný bulabiliyordu.

me ve Ýrfan cemiyetlerinin Beyrut ve Ce-
belilübnan bölgelerinde açtýðý okullar ya-
nýnda Ca‘ferîler’e ait el-Cem‘iyyetü’l-hay-
riyye, el-Cem‘iyyetü’l-âmiliyye, Cem‘iyye-
tü’z-zehrâ gibi kurumlarca da Beyrut ve
Sûr þehirlerinde okullar kuruldu. Sünnî
müslümanlarca 1933’te açýlan el-Külliyye-
tü’þ-þer‘iyye imam, hatip ve din öðretme-
ni yetiþtirme amaçlý lise seviyesinde eði-
tim veriyordu. Ezher Üniversitesi’nde öð-
renim görmüþ Lübnanlýlar’ýn hocalýk yap-
týðý bu kurumdan mezun olanlar yüksek
öðrenimlerine Mýsýr’da devam etmektey-
di. 1920’den 1950’li yýllara kadar Lübnan’-
da eðitim veren yüksek öðretim kurum-
larý XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda temelleri
Amerikan misyonerleri tarafýndan atýlan
Beyrut Amerikan Üniversitesi ve Cizvit mis-
yonerlerinin 1875’te kurduðu Saint Joseph
Üniversitesi’dir. Bu dönemde her iki üni-
versiteye baðlý yeni fakülteler açýldý. Bey-
rut Amerikan Üniversitesi’nde 1924 yýlýn-
da kýzlara mahsus bir fakülte, ayrýca Pro-
testan din adamlarýnca yönetilen Yakýn-
doðu Ýlâhiyat Fakültesi açýldý (1932). Bu fa-
külteler zaman içinde Amerikan Üniversi-
tesi’nden ayrýlýp baðýmsýz kurumlara dö-
nüþtü. Yine bu devirde (1927) daha son-
ra Balamand Üniversitesi adýný alacak olan
Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi tesis
edildi.

Baðýmsýzlýðýn ardýndan Beyrut ve Trab-
lusþam’da 1951’de açýlan iki devlet lisesiy-
le yeni bir dönem baþladý ve devlet okulla-
rýnýn sayýsý hýzla arttý. Bu tarihten sonra
kurulan hükümetler, Lübnan’da yaþayan
bütün gruplarýn deðerlerini esas alan bir
millî eðitim politikasý çerçevesinde eðitim
faaliyetlerini sürdürmeye çalýþtý. Lübnan’-
da halen eðitim ve öðretim süresi ilko-
kulda altý, ortaokul ve lise de üçer yýldýr.
2006-2007 öðretim yýlýnda 777 ilkokulda
450.566, 1244 ortaokulda 193.129, 719 li-
sede 123.310 öðrenci okumaktaydý. Okul
öncesi eðitimden yararlanan öðrenci sa-
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artýþa paralel olarak eðitim kurumlarýnýn
sayýsý artsa da bu dönemde Filistin eðitim
kurumlarý kalite açýsýndan en karanlýk gün-
lerini yaþadý. Komþu ülkelerdeki mülteci-
ler ise Birleþmiþ Milletler Filistinli Mülte-
ciler Yardým ve Çalýþma Grubu tarafýndan
yönetilen eðitim kurumlarýnda nisbeten
daha seviyeli bir eðitim görmekteydi. Bu
devirde olumlu sayýlabilecek tek geliþme
1973’te Beytülahm Üniversitesi’nin kurul-
masýyla baþlayan ve 1994 yýlý itibariyle sa-
yýlarý sekize ulaþan Filistin üniversiteleri-
nin varlýðýdýr. Batý Þeria ve Gazze’de Ýsrail
iþgalinin sona erdiði 1994 yýlýnda Ýsrail Eði-
tim Bakanlýðý’na baðlý ilköðretim ve lise
seviyesindeki kurumlarýn sayýsý 1080, Bir-
leþmiþ Milletler Filistinli Mülteciler Yardým
ve Çalýþma Grubu idaresindeki okul sayýsý
254, özel okullarýn sayýsý 135 idi.

Filistin Özerk Yönetimi, ilk günlerden iti-
baren Millî Eðitim ve Yüksek Öðretim Ba-
kanlýðý bünyesinde Eðitim Programlarý Ge-
liþtirme Birimi’ni kurdu ve millî bir eðitim
stratejisi belirlemek amacýyla çalýþmalara
baþladý. 1998’de hazýrlanan eðitim prog-
ramlarý Filistin’de bütün özerk bölgeler-
de uygulamaya konuldu. Yeni eðitim he-
deflerinin ve müfredatýn oluþturulmasý sý-
rasýnda Filistin’in Arap-Ýslâm medeniyeti-
ne aidiyeti öne çýkarýldý. Baðýmsýz Filistin
Devleti’nin kuruluþunu saðlayacak nesille-
rin yetiþtirilmesi eðitimin temel hedefle-
ri arasýnda yer aldý. 2007-2008 öðretim
yýlý itibariyle sayýlarý 1615 olan on yýllýk il-
köðretim kurumlarýnda 957.831, sayýlarý
815 olan iki yýllýk liselerde 140.126 öðren-
ci bulunmaktaydý. Bu okullarýn yanýnda Bir-
leþmiþ Milletler Filistinli Mülteciler Yardým
ve Çalýþma Grubu’na ait 286 okul faaliye-
tini sürdürmekte, çeþitli vakýf ve þahýslar-
ca kurulan 276 özel okul da Filistinliler’in
eðitimine katký saðlamaktadýr. Ýsrail sýnýr-
larý içinde yaþayan Filistinli ilköðretim ve
lise seviyesindeki 475.000 öðrenci de bu ül-

kenin Millî Eðitim Bakanlýðý’na baðlý Arap-
ça eðitim veren okullara devam etmek-
tedir. 2007-2008 öðretim yýlýnda Filistin
Özerk Bölgesi’nde bulunan üniversite sa-
yýsý on iki, lisans düzeyinde eðitim veren
baðýmsýz fakülte ve enstitü sayýsý on iki,
iki yýllýk yüksek okul sayýsý on dokuzdur. Bu
kurumlardaki öðrenci sayýsý 156.578, yük-
sek lisans ve doktora yapan öðrenci sayýsý
5168, meslekî ve teknik eðitim veren yük-
sek okullardaki öðrenci sayýsý 12.972’dir.
Üniversitelerin baþlýcalarý Gazze Ýslâm Üni-
versitesi, Beytülahm Üniversitesi, Birzeit
Üniversitesi, Gazze el-Ezher Üniversitesi,
Necâh Üniversitesi ve Kudüs Üniversite-
si’dir. Filistin’de eðitimin önündeki en bü-
yük engel Ýsrail-Filistin sorunudur. 2002-
2004 yýllarý arasýnda Ýsrail’in saldýrýlarý se-
bebiyle Filistin eðitim sisteminin uðradýðý
maddî hasar 10 milyon dolarý aþkýndýr. Bu
süre içinde çok sayýda öðretmen ve öð-
renci hayatýný kaybetti. Ayný yýllarda Ýsrail
tarafýndan kapatýlan Filistinliler’e ait okul
sayýsý 1289, bu süre içinde tahrip edilen
okul sayýsý 489’dur. Bütün bu olumsuzluk-
lara raðmen Filistinliler arasýnda 1948’de
% 15 olan okuma yazma bilenlerin oraný
2006 yýlýnda % 93’e çýkmýþtýr.
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ÿErtuðrul Boynukalýn

Ýngiliz yönetiminin sona erdiði, Filistin
topraklarý üzerinde Ýsrail Devleti’nin kurul-
duðu 1948 yýlýndan 1967 Arap-Ýsrail sava-
þýna kadar Batý Þeria ve Gazze ile çok sa-
yýda Filistinli mültecinin yaþadýðý Mýsýr, Ür-
dün, Lübnan ve Suriye’de Filistinliler’e yö-
nelik eðitim ve öðretim faaliyetleri, daha
çok Birleþmiþ Milletler Filistinli Mülteciler
Yardým ve Çalýþma Grubu tarafýndan or-
ganize edildi. Bunun yanýnda mültecilerin
yaþadýðý ülkelerin Eðitim bakanlýklarýna
baðlý kuruluþlar ve özel eðitim kurumlarý
eðitim faaliyetlerine destek verdi. 1948 sa-
vaþý sonunda Ýsrail sýnýrlarý içinde kalan Fi-
listinliler, Ýsrail Eðitim Bakanlýðý kontrolün-
deki resmî ve özel okullarda okudu. 1967
yýlý itibariyle Birleþmiþ Milletler Filistinli
Mülteciler Yardým ve Çalýþma Grubu ida-
resindeki ilk ve orta dereceli okullara de-
vam eden öðrenci sayýsý 189.910 idi. Ayný
yýl Ýsrail Eðitim Bakanlýðý kontrolündeki
192 ilkokulda 56.946, on beþ lisede 2809
öðrenci okumaktaydý. Bu dönemin eðitim
sisteminde okul öncesi eðitim bir yýl, ilköð-
retim altý yýl, ortaöðretim ile lise üçer yýl
olarak düzenlenmiþti. Liseyi bitiren öðren-
ciler deðiþik Arap ülkelerindeki üniversi-
telere devam edebiliyordu. Ýsrail sýnýrlarý
içindeki Arap okullarýnda ise okul öncesi
eðitim (bir yýl) ve ilköðretim (sekiz yýl) zo-
runlu olup dört yýllýk lise eðitimini tamam-
layan öðrenciler Ýsrail’deki üniversitelerde
ya da Arap ülkelerinde yüksek öðrenim
görebiliyordu. Ýsrail yönetimindeki okullar-
da kalitesiz bir eðitim verilmesi sebebiyle
Filistinliler kendi özel eðitim kurumlarýný
kurmak için çaba gösterdilerse de birkaç
istisna dýþýnda baþarýlý olamadýlar.

Ýsrail’in Gazze ve Batý Þeria’yý iþgal etti-
ði 1967 savaþý sonrasýndan Filistin Özerk
Yönetimi’nin kurulduðu 1994 yýlýna kadar
Filistin’de eðitim ve öðretim tamamen Ýs-
rail hükümetinin kontrolüne girdi. Ýsrail
yönetimindeki Filistinliler’in nüfusundaki
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