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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. 
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(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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devam ettiği sırada güzel sesi ve zikir 
idare etmedeki kabiliyeti ile dikkati çek
ti. Daha sonra tekkenin zakirbaşılığına 
tayin edildi. Asıl şöhretini zakirbaşılİğı ile 
yapan Salih ~fendi. besteli mevlidi bil
mesi dolayısıyla devrinin tanınmış mev
lidhanları arasında da önemli bir yer ka
zanmıştır. Ayrıca günümüze ulaşan üç 
ilahisi ve bir şarkısından , onun beste ya
pacak derecede müsiki bilgisine sahip 
olduğu da anlaşılmaktadır. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

Arapkir 
livası 

kanunnamesi 
(BA, TD. 

nr. 998, 

s. 671-672) 

sancağına bağlandı. Cumhuriyet döne
minde Malatya vilayeti içerisinde bir ka
za olarak teşkilatlandırıldı. XIX. yüzyı

lın ilk yarısında merkez kasaba. eskisi-
ne 25 km. mesafede bağlar içerisine 
taşındı. Bugünkü Arapkir bu yeni kuru
lan yerde süratle gelişmiş, yakın tarih-
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ARAPÇA 

(bk. ARAP [DiL]). ~ . lerde adı Karaca olarak değiştirilen es-

1 ..... 1 
ARAPÇA YAZMAlAR ENSTITUSU 

(bk. MA'HEDÜ'l·MAHTÜTATİ'l-ARABİYYE). 
L ~ · 

ARAPKİR 

L 
Malatya iline bağlı ilçe merkezi. 

~ 

Fırat nehrinin kollarından Arapkir su
yunun açtığı geniş bir vadide, deniz se
viyesinden yaklaşık 1200 m. yükseklik
te yer almaktadır. Yerleşmeye uygun. 
verimli topraklara sahip olması bölgeyi 
önemli bir yerleşim alanı haline getir
miştir. Bizans kaynaklarında Arabrakes. 
Türkler tarafından ise Arabgir veya Arap
kir şeklinde adlandırılmıştır. Bununla 
beraber eski Arap coğrafyacılarının eser
lerinde Arapkir adı zikredilmemiştir. An
cak ibn Bibi Tevô.ril]i Al-i Selcu~ adlı 
eserinde buradan bahsetmektedir (IV, 
210) 

Bölgeiran ve Bizanslılar'dan sonra Xl. 
yüzyıl sonlarında Selçuklu Türkleri'nin 
eline geçti. XV. yüzyıl başında Timüri
ler tarafından zaptedilen Arapkir, Yavuz 
Sultan Selim zamanında Osmanlı idare
sine alındı ( 1515). Kanüni Sultan Süley
man döneminin başlarında Diyarbekir 
eyaletine bağlı bir sancak merkeziydi. 
Ardından Rum (Sivas) eyaletine bağla
nan Arapkir 1834'e kadar bu statü için
de kaldı. Bu tarihte tekrar Diyarbekir 
vilayetine, 1847'de de Ma'müretülaziz 
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kisi ise bazı tarihi yapı ve harabelerden 
müteşekkil bir vaziyette bağ ve bahçe
ler içerisinde kalmıştır. Öte yandan 934 
( 1527) tarihli tahrir* de on iki hanelik 
Eski Arapkir adında bir köyden bahse-
dilmekle birlikte bunun bugünkü Arap
kir'le ilişkisi olmaması gerekir (BA, TD, 
nr. 64, s. 688) . 

Osmanlı idaresine geçtikten sonra Ka
nüni Sultan Süleyman döneminde 932'
de ( 1525) yapılan ilk tahririne göre Arap
kir ' de iki mahalle. yaklaşık 900 kadar 
müslüman ve yine 900 civarında Erme
ni nüfus bulunmaktaydı. Arapkir nahi
yesinde ise on sekiz köy, bir mezraa ve 
6500 kadar müslüman nüfus mevcut
tu. Bütün sancakta 153 köy, altmış bir 
mezraa yer almakta ve toplam 20.000 
kadar müslüman ve 1000 civarında Er
meni nüfus yaşamaktaydı (BA, TD, nr. 
998, s. ı Ol). Ayrıca Arapkir'de vakıfları 
olan bir cami. altı mescid, bir medrese, 
altı muallimhane, yirmi dört dükkan ve 
altı değirmen bulunuyordu. 934 ( 1527) 
yılında yapılan diğer bir tahrirde Arap
kir' in merkezinde yaklaşık 800 müslü
man ve 600 Ermeni nüfus vardı. Aynı 
tarihli tahririn başında yer alan Arapkir 
livası kanunnamesine göre sancakta ar
pa, buğday. pamuk gibi zirai ürünler el
de edilmekte, arıcılık. bağcılık ve bahçe
cilik yapılmaktaydı. Ayrıca hayvancılık 

da önemli bir gelir kaynağıydı. Arapkir 
bu özelliğini daha sonraki asırlarda da 
sürdürdü. 1301 (1884) tarihli salname
de kasabaya bağlı 11.000, köylerinde 

de 220.750 dönüm olmak üzere toplam 
231.750 dönüm ziraata elverişli toprak 
bulunduğu belirtilmektedir. Bu toprak
larda hububat dışında çeşitli sebzelerle 
güz eriği. elma, armut, kiraz yetiştirildi
ği, ayrıca yağının pek meşhur olduğu 
kaydedilmektedir. 

XVII. yüzyılda Katib Çelebi Arapkir'in 
bir kalesi olduğunu söyler ve Fırat neh
rine kadar uzanan bağ ve bahçeleriyle 
bol meyvesi bulunduğundan bahseder. 
Evliya Çelebi de Arapkir şehrinin kim ta
rafından kurulduğunun bilinmediğini. da
ha islamiyet'in zuhurundan önce Arap 
Hatim et-Tai adında biri tarafından imar 
edildiğini ve bundan dolayı Arapkir adıy
la anıldığını belirtir. 

XIX. yüzyıl sonlarında kasaba olduk
ça hareketli bir ticari faaliyete sahipti. 
1892 yılı salnamesine göre Arapkir ka
zasında iyi kalitede iplik ve kumaş ya
nında daha düşük kalitede iplik ve bez 
de dokunmakta ve SOO tezgah bulun
maktaydı. Bu tezgahlarda yatak çarşa
fı, oda takımı, pencere perdesi türün-


