~ki Taraf~n Görü~~Aç~lar~ndan Arap-Türk Münâsebetleri, Editörler:
Eknaeleddin ~hsano~lu - Muhammed Saf~yuddin Abu'l-izz. ~stanbul 1993.
Istanbul'da bulunan ~ slam Tarih, Sanat ve Kültür Ara~t~rma Merkezi (IRCICA) ile
Kahire'de bulunan Arap Birli~i Ara~t~rma ve ~ nceleme Enstitüsü'nün ortak çal~~mas~yla haz~rlanan "el Alâkâtu'l-Arabiyye't-Turkiyye Minel-Manzüreynil-Arabi ve 't-Turki" (iki Taraf~n Görü~~
Aç~lar~ndan Arap - Türk Münasebetleri) adl~~eser (1991-1993), kar~~la~t~rmal~~bir bak~~~aç~s~yla,
Türk ve Arap ara~t~rmac~lar~ n konu üzerindeki görü~lerini sergilemektedir. Arapça yay~nlanan
eserde, Türk -Arap ili~kileri, sekiz ana nokta etraf~ nda ele al~nmaktad~r. Bunlar, 1. Türkler ve
Araplar Aras~ndaki ~ lk Tan~~ma, 2. Türklerin Arap Dünyas~ n~n Mudafaas~ndaki Yeri, 3.0smanh
Birli~i Alt~ nda Araplar, 4. Araplann Osmanl~~Devletinden Ayr~l~~~ , 5. ~ ki Dünya Sava~~~Aras~nda
Türk-Arap ili~kileri, 6. Arap Milliyetçili~inin Yay~ lma Merhalesinde Türk-Arap Ili~kileri, 7.
Türkiye ve Arap ~srail Anla~mazl~~~ , 8. Ça~da~~Siyasi ve Ekonomik Geli~melerin I~~~nnda TürkArap Yalunla~mas~'d~r. Arap ara~t~rmac~lar~ n görü~lerini yans~ tan birinci ciltte "et-Tea'ruful-Erve/
Beyr~el-Arab ve 't-Turk" (Türkler ve Araplar Aras~ndaki ilk Tan~~ma) ba~l~kl~~ilk bölüm, Said
Abdu'l-Fettâh A~ür taraf~ ndan yaz~lm~~t~r. Burada, Türklerin ~slamiyete giri~leri, Abbasi halifeli~inde Türklerin oynad~ klar~~rol üzerinde durulmaktad~r. "ed-Devrv't-Turki
Vatanil-Arabi" (Arap Yurdunun Savunmas~nda Türklerin Rolü) ba~l~ kl~~konu da, yine Said
Abdu'l-Fettah A~ür taraf~ndan kaleme al~ nm~~t~r. Burada, Türklerin, Haçl~~tehlikesinin uzakla~unIrnas~ndaki büyük katk~lar~, Memlukler dönemi anlat~ lmakta. Türk ve Arap kültürlerinin kar~~ l~kl~~etkile~imi ve dil, edebiyat ve dini bilimlerde Türk bilginlerinin katk~lar~~üzerinde durulmaktad~r.
"el-Arab F1' Z~lli'r-Xibital-Osmâniyye" (Osmanl~~Birli~i Alt~nda Araplar) adl~~bölümün yazar~, Ahmed Abdurrahim Mustaffd~ r. Bu bölümde, Osmanl~lar~ n Akdeniz'de Ispanyollara, Hint
Okyanusu'nda ise Portekizlilere kar~~~durarak Araplar~~bu tehlikelerden korumalar~~anlat~lmaktad~r. Ayr~ ca, Osmanl~ lar~ n Ispanya'da H~ ristiyanlann tehdidi alt~ nda bulunan Enclülüs
Milslümanlanna yard~mlar~~üzerinde durulmaktad~r. Osmanl~lar~ n. Arap dünyas~ n~~H~ristiyan
tehlikesinden korumak için verdi~i u~ra~lar anlaulmaktad~r. Ayr~ca. Osmanl~lar~n ele geçirdikleri Arap topraklar~ nda, ~slami karakterinin korunmas~nda büyük özen gösterdikleri, hac farizasuun yerine getirilmesini kolayla~t~rmak için düzenlemeler yapt~klar~. Hicaz'daki kutsal yerlere
giden yol boyunca su kuyulan in~a ettikleri, sultanlar~n büyük camiler yapmakta adeta yan~uklan vurgulanmaktad~r. Bu bölümde üzerinde durulan bir di~er nokta da, Arap dünyas~ndaki
kültürel ve ekonomik çökü~ün sorumlulu~unun, tek ba~~ na Osmanl~lara yüklenemeyece~i, bunun çe~itli sebepleri oldu~udur.
Dördüncü bölüm, Cemal Zekeriyâ Kas~ m taraf~ ndan yaz~ lan, "el-Hurücu'l-Arabi Ani'dDerletil-Osmâniyye"(Araplann Osmanl~~Devletinden Ayr~l~~~ ) ba~l~kl~~böliimdür. Bu bölümde,
kendisini Osmanl~~ Devletine en çok ba~l~~hisseden, onun bir parças~~olarak kabul eden Arap
unsurunu Osmanl~~birli~inden ayr~lmaya sevkeden etkenler üç ana ba~l~k alt~nda toplanmaktad~r. Birincisi, "Yerel Ayr~ l~ kç~~Hareketler" dir. Özellikle 18.yy.~ n sonunda Osmanl~~Devleti'nin
Avrupa ülkeleriyle sava~larda ald~~~~yenilgilerin ve içine dü~tü~ü zaafiyetin etkisiyle ortaya ç~kan
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bu hareketlerin, bilinen anlamda milliyetçi bir nitelik ta~~ mad~~~ , liderlerinin, devletin zaafindan istifade ederek, hakim olduklar~~ eyaletlerin kaynaklar~ n~~ ele geçirmek dü~üncesinden do~du~u vurgulanmaktad~r. Bu hareketlerin baz~lar~, Arabistan'daki Vahhabi hareketi gibi, din ve
mezheb özelli~i ta~~ maktad~ r.
Ikinci etken, "Avrupa Sömtirgecili~i" dir. Avrupa ülkeleri, kendilerine sömürge yaratmak
gayesiyle 19.yy'da ve 20.yy. ba~lar~ nda pekçok Arap eyaletini Osmanl~'dan ay~rmak için büyük
gayret sarfetmi~~ve ba~ar~ l~~da olmu~lard~r.
Üçüncü etken, 'Türk ve Arap Milliyetçilikleri Aras~ ndaki Mücadele" dir. 1909 y~l~ nda
Ittihat ve Terakki yanhlann~ n iktidara gelmesi ve Arap eyaletlerinde sert ve merkeziyetçi bir politika izlemeleri tepkiye yol açm~~t~r. Bu eyaletlerdeki Arap yöneticilerde, önce reform ve adem-i
merkeziyetçilik ~eklinde geli~en dü~ünceler, gittikçe. Avrupahlann da etkisiyle, tam ba~~ms~zl~k
fikrine dönü~mü~tür.
Be~inci bölüm, "el-Alâkâtul-Arabiyye't-Turkiyye Fimâ Beynel-Harbeynil-Alemiyyeteyn"
(~ki Dünya Sava~~~Aras~nda Arap Türk ili~kileri) ba~l~~~ n' ta~~maktad~r. Yünan Lebib R~zk taraf~ ndan kaleme alman bu bölümde, Lozan Antla~mas~~ ile Türkiye'den tamamen ayr~lan Arap ülkelerinin bu duruma gösterdikleri tepki anlaulmaya çal~~~ lmaktad~r. Yayg~ n kanaatin aksine, bu
ayr~lma~~~~~ , Arap ülkelerinin tümünde memnuniyetle kar~~lanmad~~~, ~rak ve M~s~r'da ~a~k~nl~k
yaratt~~~, bu durumun kolay kabullenilmedi~i vurgulanmaktad~r.
Halifeli~in kald~nlmas~ n~ n Arap dünyas~ ndaki etkileri üzerinde de durulmaktad~r. Ayr~ca,
an~lan dönemde, Türkiye ile Arap ülkeleri aras~ nda ya~amlan Musul. Hatay sorunu gibi sorunlar
üzerinde durulmaktad~r.
Alt~ nc~~ bölüm, "el-Alâkâtul-Arabbiye't-Turkiyye Fi Merhaktil-Meddil-Karmiyyil-Arabi"
(Arap Milliyetçiliginin Yay~lmas~~A~amas~nda Arap -Türk ili~kileri) ba~l~~~ n! ta~~maktad~r. Bu bölüm, Abdulaziz Suleyman Navar taraf~ndan yaz~ lm~~t~r. Burada, Türkiye'nin 19401 ve 50'li y~llarda Arap ülkeleriyle olan ili~kileri irdelenmeye çal~~~lmaktad~r. M~s~r'da i~ba~~ na gelen Nas~r
yönetimi, Süvey~~Kanal~~ Meselesi, Ba~dat Pakt~ , Türkiye'nin Cezayir'deki ba~~msalik olay~na
kar~~~tutumu incelenmektedir. Ikinci Dünya Sava~~~s~ras~ nda Türkiye'nin müttefikler lehine izledi~i tarafs~zl~ k politikas~ n~ n Arap ülkeleriyle ili~kilerine yans~ mas~~ayr~ nt~l~~olarak ele al~nmaktad~n Bu ba~lamda, Irak'taki Alman yanl~ s~~ Re~it' Ali el-Keylâni hareketine Türkiye'nin kar~~~
ç~ kmas~~Irak'a Ingilizlerle uyu~mas~~ için bask~~yapmas~~ antat~ lmaktad~ r. Bu arada, önemli bir
olay, Arap Ülkeleri Birli~i örgütü'nün kurulmas~d~r. Türkiye, örgütün kurulmas~ n~~memnunlukla kar~~ lam~~t~ r. ~ kinci Dünya Sava~~~ s~ras~ nda Türkiye'nin Suriye ile ili~kileri, onlar~ n
Iskenderun üzerinde hak iddia etmeleri sebebiyle kötüdür. M~ s~r'la ili~kilerde bir belirsizlik hakimdir. Suudi Arabistan, Yemen, Lübnan ile ili~kileri normaldir. trakla ise iyi ili~kiler içindedir.
Ba~dat Paku'~nn kurulmas~~da bu bölümde de~erlendirilmektedir. Bu dönemde, Türkiye'nin
bat~~yanl~s~~ve bölgeyi komünizm tehlikesine ve Sovyet yay~lrnac~ l~~ma kar~~~korumak politikas~~
izledi~i ve bölge ülkeleriyle ili~kilerini bu esasa göre ~ekillendirdi~i görülmektedir.
Yedinci bölüm, "Turkiyâ
(Türkiye ve Arap ~srail Mücadelesi)
ba~l~~~ n' ta~~ maktad~ r. Abdul-Vahhab Bekr taraf~ ndan haz~ rlanan bu çal~~mada, ~srail
Devleti'nin kurulmas~~ ard~ ndan Ortado~u'da geli~en olaylarda Türkiye'nin tutumu ve bunun
Arap ülkeleriyle ili~kilerine etkisi ele at~ lmaya çal~~~ lmaktad~ r. Burada, Türkiye'nin Arap ülkele-
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riyle ili~kilerini, bat~~dünyas~~ ile ili~kileri esas~ ndan hareketle düzenledi~i vurgulanmaktad~r.
Ayr~ca, 1950% y~ llarda kurulan Ba~dat Pakt~~ele al~nmaktad~r. Ba~dat Pakt~'mn hedefledi~i
amaçlar~~ gerçekle~tiremedi~i, tam tersine Arap dünyas~ nda nasyonal sosyalist ak~mlar~~güçtendirdi~i belirtilmektedir. 1964 y~l~ ndan sonra ise, Türkiye'nin K~ bns sorununda destek aramak ve
ekonomik sebeplerle Arap dünyas~ na yakla~t~~~~vurgulanmaktad~r.
Sekizinci bölüm ise, "et-TeWubu'l-Arabiyyi't-Turki H DavT~-Tatal-rurki's-Siya'siyye
iktin.idiyyel-Muânra" (Ça~da~~Ekonomik ve Siyasi Geli~meler In~~nda Türk Arap Yak~nla~man)
ba~l~kl~chr. Nazl~~Muavvad Ahmed taraf~ndan kaleme al~ nan bu bölümde, 1980'lerden itibaren
Türk d~~~politikas~ nda Arap ülkeleriyle ili~kilerin önem kazanmas~~ üzerinde durulmaktad~r.
Bunun sebebleri aras~nda yazar, Türkiye'nin. Nato'nun güneydo~u kanad~~olarak bölgede a~~rl~~~n~n artmas~, 12 Eylül 1980'den sonra, insan haklan, demokrasi vb. konular dolay~s~yla Avrupa
ile ili~kilerinde pürüzler ya~anmas~ n~~ göstermektedir. Türkiye'nin 1986'da ~slam Konferans~~
Örgütü'ne tam üyeli~i ve bu örgüt nezdinde oynad~~~~önemli rolden de bahsedilmektedir.
1980% y~llarda buna paralel olarak özellikle ekonomik ili~kiler boyutunda geli~en Türk-Arap yalunla~mas~n~n, 1990 A~ustosu'~lda patlak veren Körfez Krizi ve ard~ ndan ya~anan Körfez Sava~~~
ile büyük ölçüde yara ald~~~~vurgulanmaktad~ r.
Kitab~ n ~kinci bölümünde ise, "Türk Bak~~~Aç~s~ndan Arap Türk ili~kileri" ele al~ nmaya çal~~~lmaktad~ r. Burada ilk bölüm, "et-Tea'rufu'l-Evrel Beynel-Arab vel-Etrâk - Minel-Bidaye ve
Hatta Zuhilril-Osmaniyyin-" (Araplarla Türkler Aras~nda ilk Tan~~ma - Ba~lang~çtan
Osmanhlar~n Ortaya Ç~k~~~na Kadar) ba~l~ kl~d~r. Ramazan ~e~edin katk~lar~yla Ekmeleddin
~hsano~lu taraf~ndan kaleme al~nan bu bölümde, Cahiliye, ~slamiyet'in ilk dönemleri, Emeviler,
Abbasiler, Buveyhiler, Zengi ve Memlukler döneminde Arap-Türk ili~kileri irdelenmektedir.
Türklerin özellikle Abbasiler dönemi ve bu dönemden sonra ~slam dünyas~ nda iistlendikeri
önemli rol anlat~lmaya çal~~~ lmaktad~r. Ekmeleddin ~ hsano~lu taraf~ndan yaz~lan bu bölümde,
ba~lang~çtan Osmanl~lar~n do~u~una kadar bu ili~kilerin geli~imi konu edilmektedir. Türk Arap
ili~kilerinin ~slamiyet'in do~usundan önce ba~lad~~~, "Türk" kelimesini~~, Cahiliye Ça~~'ndan itibaren kullan~ld~~~~belirtilmekte ve Arapça'n~ n, bu kelimenin kullan~ld~~~~en eski dillerden oldu~u vurgulanmaktad~ r. ~ hsano~lu taraf~ ndan kaleme al~ nan bu bölüm, "~ lk Temaslar",
"Hz.Peygamber'in Hadislerinde Zikredildi~i ~ekliyle Türkler", "Hz. Ömer Zaman~ ndan
Emeviler Ça~~ n~n Sonuna Kadar Türk Arap ili~kilerine Genel Bir Bak~~" "Abbasiler ve Türkler",
"Samarra ve Türkler", "~slam Aleminde Ortaya Ç~ kan ~ lk Türk Bilginler" "Halife Mu'tas~ m
Ça~~ndan Buveyhilerin Ortaya Ç~ k~~~ na Kadar Türklerin ~slam Devletindeki Etkisi", "M~s~r ve
~am Valileri", "Do~u Eyaletlerinde", "Buveyhiler Ça~~ nda Irak'ta Türkler", "Selçuklular ve
Araplar", "Zengiler, Eyyubiler, ve Memlukler Ça~~ nda Araplar ve Türkler", "Eyyubiler ve
Memlukler Ça~~ nda Arap Kültürü ve Türkler üzerindeki Etkisi", ba~l~ kl~~ altbölümlerden olu~maktad~r.
~ kinci bölüm ise, "el-Arab H Z~lli'r-Ra'bital-Osmâniyye" (Osmanl~~Birli~i Alt~nda Araplar)
ba~l~~~n! ta~~ maktad~ r. Ekmeleddin ~ hsano~lu taraf~ ndan yaz~ lan bu bölümde, Osmanl~ lar~ n
Arap dünyas~ nda, sömürgeci bat~ l~ lara kar~~~üstlendikleri koruyucu rol anlat~lmaktad~ r.
Osmanl~lar~ n Arap dünyas~nda yönetimi Araplar~ n de~il, ba~ka unsurlann elinden ald~ klar~~ da
vurgulanmaktad~ r. Kuzey Afrika gibi baz~~ yerlerde ise, halk~ n Portekiz ve ~spanyollann sald~rganl~ klanndan korunmak için kendi iste~iyle Osmanl~~yönetimini tercih etti~i, ve bu bölgelerde
birçok konuda yöre halk~ na söz hakk~~verildi~i belirtilmektedir. Osmanl~' n~ n dini bir devlet ol-
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du~u ve fetihlerini ~slam dini ad~ na yapt~~~ . Araplar~ n da, Osmanl~~sultannu Müslümanlar~ n halifesi olarak benimsedikleri anlaulmaktad~ r. Napolyon'un M~s~r seferine de de~inilmekte, ve
bunun oradaki halk taraf~ ndan tepkiyle kar~dand~~~ , halk~ n Osmanl~~Sultanma olan ba~l~ l~~~n~~
kaybetmedi~i vurgulanmaktad~r. Çal~~mada, 19.yy ve 20.yy. ba~~ ndaki dönemde Türk Arap ili~kileri de ele at~ lmakta, Osmanl~~Devleti'ndeki ~slahat hareketlerinden Arap vilayederinin de nasibini ald~~~. Osmanl~lar~ n bu vilayederin de geli~mesi. yenile~mesi için elinden geleni yapt~~~~
vurgulanmaktad~r. Çal~~mada, Türk Arap ili~kilerinin kültürel ve medeniyet boyutlar~~ da ele
al~ nmaktad~r. M~s~r'~ n fethinden sonra, bir bilim merkezi olmas~~hasebiyle pek çok Türk'ün
Kahire'ye giderek bilim tahsil eni~i, ayn~~~ekilde birçok Arab~n da Istanbul'da ö~renim gördü~ü
belirtilmektedir. Ezherin Osmanl~ lar döneminde de, önemli rolünü sürdürdü~ü, ayr~ca Arap vilayetterinde Osmanl~lar~ n e~itime büyük önem verdikleri, birçok okullar açt~ klar~~vurgulanmaktad~r.
Üçüncü bölüm ise, Mim Kemal Öke taraf~ ndan kaleme al~ nm~~t~r. "el-Hurücl-Arabi Ani'dDevIel-Osmâniyye" (Araplar~n Osmanl~~Devletinden Ayr~h~~ ) ba~l~ kl~~bu bölümde, 19. yy. ve
20.yy. ba~lannda gerçekle~en, Arap ülkelerinin Osmanl~~Devletinden ayr~ lma süreci ele al~ nmaktad~r. Ba~~ms~zl~~~~amaçlayan gizli Arap cemiyederinin faaliyetleri, Sultal~~Il. Abdülhamid'in
~slam birli~i siyaseti, daha sonra iktidara gelen ittihad ve Terakki Cemiyen'~lin izledi~i merkeziyetçi ve sert politika anlat~lmaktad~r.
~smail Soysal taraf~ndan haz~ rlanan dördüncü bölüm ise, iki Dünya Sava~~~aras~ ndaki dönemde Türk-Arap ili~kilerini ele almaktad~ r. Burada, Atatürk devrimlerinin ve hilafetin kald~ r~lmas~ n~ n Arap dünyas~ ndaki etkileri. Hatay ve Musul sorunlar~~ele alm~naktad~ r. Ayr~ca, 19251939 aras~ nda Türk M~ s~r ili~ kilerinin durumu, ve o dönemdeki "Türk-Irak dostluk ili~kileri ve
1937 Sadabad Pakt~~konular~~ hakk~ nda bilgi verilmektedir.
Fahir Armao~lu taraf~ ndan yaz~ lan be~inci bölüm ise, "el-Ala'katu't-Turkiyyel-Arabiyye Fi
Merhaleti'l-Meddil-liavmiyyi'l-Arabi 1945-1970" (Arap Milliyetçiliginin Geli~me A~amas~nda
Türk Arap Ili~kileri 1945-1970)" bast~~~n~~ta~~ maktad~ r. Burada, cumhuriyetin ilk y~llar~nda,
Birinci Dünya Sava~~ 'ndan kalan kötü hat~ralar~ l~~etkisiyle ili~kilerde bir k~rg~ nl~ k oldu~u belirtilmektedir. Daha sonra, Türkiye'nin Nato ittifakma giri~i. Arap ülkeleriyle ili~ kilerini de bu
esasa göre düzenlemesi, dolay~s~ yla Arap dünyas~yla farkl~~görü~ler sanumas~ , Demokrat Parti
iktidar~n~ n izledi~i Ortado~u politikas~ , M~s~r'da 23 Temmuz 1952 ~ htilali ve Türkiye'nin buna
kar~~~tutumu, 1957 y~ l~nda Suriye ile ya~anan kriz, bu bölümde ele at~lmaktad~r.
Yine Fahir Armao~lu taraf~ ndan kaleme al~ nan, "Turkiyâ
(Türkiye ve Arap-~srail Mücadelesi) ba~l~ kl~~bölümde ise, Türkiye'nin 1949 y~l~ nda ~srail'i tan~mas~yla ba~layan geli~ meler ve bunun Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ili~kilerine etkisi,
Türkiye'nin, ~srail'in de Ba~dat Paku'na girmesi yönündeki iste~i de~erlendirilmektedir.
Yedinci bölüm ise "el—Alakitu't-Turklyyel-Arabiyve Fi Dav'i't-Tatarvurki's-Siyâsiyye 19701990" (Ça~da~~Siyasi Geli~meler I~~g~nda Türk Arap ili~ kileri 1970-1990) ba~l~ kl~d~r ve ~smail
Soysal taraf~ndan kaleme al~nm~~t~ r. 1970'lerin ba~~ ndan itibaren, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle
ili~kilerindeki gözle görülür geli~meler bu bölümde de~erlendirilmektedir. Bu geli~ melerin faktörleri olarak ise. Türkiye'nin 1969'dan itibaren ~slam Konferans~~bünyesinde üstlendi~i rol,
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Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ticari ili~kilerini geli~tirmesi, 1980'lerde M~s~r ~srail ban~~yla gerginli~in azalmas~~üzerinde durulmaktad~r.
Sekizinci Bölüm ise, "el-Alâka^tul-~ktis.4diyye ve't-Tickiyye vel-Maliyye Beyn Turkiya
ve't-Tevekkuâtul-Mustakbeliyye" (Türkiye ~le Arap Ülkeleri
Aktarul-Arabiyye
Aras~nda Yak~n Geçmi~teki Ekonomik, Ticari re Mali ~li~kiler re Gelecekteki Beklentiler) ba~l~ kl~d~r. Selim ~lkin taraf~ ndan haz~ rlanan bu bölümde, 1970'lerden itibaren Türkiye'nin ili~kilerinde Arap ülkelerinin artan pay~~ ele al~ nmaktad~ r. Gelece~e ili~kin olarak da, Türkiye'nin
Avrupa ile Arap ülkeleri aras~ ndaki köprü konumunu sürdürmesinin yararlar~~ üzerinde durulmaktad~r.
Kitapta yaz~lar~~yer alan Arap ve Türk ara~t~ rmac~lar, Türk-Arap ili~kilerinin ba~lang~çtan
itibaren tarihi temellerinden hareketle, bu ili~kilerin günümüze kadar geçirdi~i evreleri ele alm~~lar ve de~erlendirmi~ler, bu ili~kilerin gelece~ine ait öngörülerini de ortaya koymu~lard~r.
Gerek Türk, gerekse Arap ara~t~ rmac~lar, tarihte Türklerin Araplar~~ H~ ristiyan dünyas~n~ n yay~ lmac~ l~~~ na kar~~~koruma misyonunu ba~ar~ yla yerine getirdiklerini, Osmanl~~
~ mparatorlu~u'nun da~~lmas~yla ortaya ç~ kan yeni Arap devletlenyle genç Türkiye
Cumhuriyeti'nin, önceleri çe~itli nedenlerden dolay~~ yeterli düzeyde olmasa da, 1970'lerden itibaren h~zla ekonomik, siyasi, kültürel alanda ili~kilerini geli~ tirdiklerini, ve Türkiye'nin Avrupa
ile Arap dünyas~~aras~ ndaki köprü konumunun da dikkate al~nd~~~nda, bu ili~kilerin gelecek vaadetti~ini vurgulam~~lard~r. Eser, bu bahsetti~imiz yönleriyle önemli bir bo~lu~u doldurmaktad~r.
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