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vanı yaptırmıştır. Arap Camii'nin 1913-
1919 yıllarında Giritli Hasan Bey idare
sinde büyük ölçüde tamirine girişilerek 
çatısı kaldırılmış, avlu tarafındC~ki duvarı 
indirilip daha ileri alınmış, yeni bir son 
cemaat yeri yapılmış, içerideki mahfiller 
ahşap direkler üzerine yeniden inşa edil
miştir. Bu arada döşemenin altında bu
lunan XlV-)0.1. yüzyıllara ait yüzden faz
la İtalyan mezar taşı Arkeoloji Müzesi'ne 
kaldırılmıştır. Minarenin alt kısmındaki 
duvarda da kiliseden kalma fresko re
simlere rastlanmıştır. Mihrabın solun
daki hücre "Mesleme'nin çilehanesi" ola
rak düzene konmuş, dışarıda ise kaldı
rılan hünkar mahfili merdiveninin ye
rinde rüya ile keşfedildiği söylenen bir 
Arap Baba merkadi düzenlenmiştir. 

Minarenin altındaki geçitte görülen 
tuğla duvar kalıntıları Bizans devrine ait
tir. Dikdörtgen biçiminde uzun bir yapı 
olan caminin son cemaat yeri 1913 yı
lında Arap mimarisi üslübunda yapılmış
tır. Kıble tarafındaki kısım. tonaziarın

daki kaburgalardan anlaşıldığı gibi go
tik üsluptadır ve Latin kilisesinden kal
mıştır. Bu kısma bitişik olan minare de 
altındaki gotik kemerli geçidi ile aynı de
virdendir. Kulenin üçüz pencereleri kıs
men örülerek mazgal haline getirilmiş

tir. Mihrap ve hünkar mahfıli ile yan ka
pıların dış çerçeveleri barak üslupta ol
duklarına göre Saliha Sultan'ın tamirin
den kalmış olmalıdır. Bunlar. kıble du
varına komşu bazı pencerelerden kalan 
izlerden görüldüğü gibi daha önce gotik 
biçimde iken tamirlerde değiştirilmiştir. 
Caminin bitişiğinde bulunduğu bilinen 
Ali Paşa · nın hayratı 1106 ( 1694 -95) ta
rihli çeşme ise bugün mevcut değildir. 
Fakat cami duvarına bitişik kitabesiz iki 
çeşme bulunmaktadır. 
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EKONOMİK BİRLİGİ KONSEYİ 
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Arap Birliği'ne üye ülkeler arasındaki 
ekonomik ilişkileri düzenleyen kuruluş. 

L ~ 

Arapça adı Meclisü'l-vahdeti'l-iktisa
diyyeti 'I-Arabiyye·dir (ing. Council of Arab 
Economic Unity). Arab Birliği Teşkilatı 

Ekonomik Konseyi'nin aldığı bir kararla 
Haziran 1957'de. Arap Birliği'ne üye ül
keler arasında ekonomik ilişkileri düzen
lemek, geliştirmek ve ekonomik bütün
leşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuş

tur. İlk toplantısını 1964 yılında yapan 
konseye şimdiye kadar ana sözleşmeyi 
imzalayarak onaylamış bulunan Mısır 

( 1964). Irak ( 1964), Suriye (1964). Ürdün 
(ı 964). Yemen Arap Cumhuriyeti ( 1967). 

Küveyt (ı 968). Sudan (ı 969). Yemen De
mokratik Halk Cumhuriyeti (ı 974), Birle
şik Arap Emirlikleri ( 1974). Somali (ı 975). 

Libya ( 1975 ı. Moritanya (ı 975) ve Filistin 
Kurtuluş Teşkilatı 1 ı 975 ı üye olmuşlar
dır. 1979 yılına kadar Kah i re· de bulu
nan daimi merkezi. Mısır'ın Arap Birliği 
üyeliğinin . İsrail ' le yaptığı Camp David 
Antlaşması ' ndan sonra askıya alınması 
üzerine Amman'a nakledilmiştir. 

Üye devletler arasında insanların , ser
mayenin. mal ve hizmetlerin serbest do
laşımını hedef alan kuruluşun organları 
bakanlar düzeyinde konsey, ekonomik ve 
idari komisyonlar ile genel sekreterlikten 
ibarettir. Üye ülkelerin genellikle eko
nomi. ticaret ve maliye bakanlarından 
oluşan temsilcilerinin meydana getirdiği 
konsey yılda iki defa toplanır ve her üye 
ülke temsilcisi sıra ile başkanlığı yürütür. 
Birer uzmanlık kuruluşu olan daimi ko
misyonlar gümrük, para-maliye ve eka-
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nomik işler alanlarında faaliyet göste
rirler. Konseyin daimi ıstişare ve teknik 
bürosu olan genel sekreterlik ise alınan 
kararların uygulanması ve takibi ile ilgi
lenir; çalışma programlarını hazırlamak. 
üye ülkelerin ekonomik problemleri ile 
ilgili araştırmalarda bulunmak ve yayın 
yapmak gibi görevleri yürütür. 

Değişik alanlarda önemli faaliyetler
de bulunan konsey. 13 Ağustos 1964'te. 
üye ülkeler arasında gümrüklerin kaldı 

rılması ve ticaretin serbest bırakılması 
amacına yönelik Arap Ortak Pazarı ' nın 

kurulmasına karar vermiş ve Irak. Lib
ya. Moritanya, Ürdün. Suriye, Yemen De
mokratik Halk Cumhuriyeti ile Mısır bu 
kuruluşa üye olmuşlardır. 1965 yılı ba
şından 1970 yılı sonuna kadar devam 
eden hazırlık döneminde, üye devletler 
arasında ticaret serbestisinin uygulana
bilmesi yönünde önemli mesafeler alın
mış olup 1971'de başlayan ikinci dönem
de ise gümrük birliğinin kurulmasına 

çalışılmaktadır. Arap Ekonomik Birliği 

Konseyi. Arap Ortak Pazarı'nın kurulu
şunu gerçekleştirmenin yanında. üye ül
keler arasında ekonomik birliğin tesisi 
için bazı çok taraflı antlaşmaların imza
lanması . ortak teşebbüslere işlerlik ka
zandırılması. ortak i şletmelerin kurul
ması ve ihtisas federasyonlarının teşki
latiandıniması gibi faaliyetlerde de bu
lunmuştur. Bu faaliyetlerin dışında eko
nomik birliğe yönelik malf politikaların 
koordine edilmesi. sosyal güvenlik, güm
rük ve yatırım mevzuatının birbirine yak
laştırılması gibi konularda da çalışma

lar yapmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Cassan Yüsuf Mezahim. el·Munazzam!ltü'L· 

'Arabiyyetü 'L · mütef]assışa {i nit!l~ı cJ.mi'ati'd· 
düueli 'L· 'Arabiyye, Kahire 1976, s. 571; Cil·. 
mi'atü·d·düueli'L· 'Arabiyye (Merkez Dirasati' l
vahdeti 'I-Arabiyye 1. Beyrut 1983, s. 1003: Mü
fid Mahmüd Şibah . C!lmi'atü'd·düueli'L·'Ara· 
biyye, Kahire 1987, s. 402 ; The Middle East 
and North A{rica 1988, London 1987, s. 220; 
Mişak C!lmi'ati'd ·düueli'L· 'Arabiyye ue ehem· 
mü enzımetiha IGi miatü'd -düvel i'I -Arabiyyel, 
Tunus, ts., s. 162. ~ HALİT EREN 

L 

ARAP SALiH EFENDi 

(XIX. yüzyıl ) 

Zakirbaşı, bestekar. 
~ 

Doğumu. tahsili ve ölümü hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamakta ise de 
hayatının büyük bir kısmını istanbul'da 
geçirdiği bilinrhektedir. Yedikule'de Hal
vetiyye'den İmrahor (Mirahu r) Tekkesi'ne 
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