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HARAMinERE KÖPRüsü 
İstanbul'da 

Harilmidere üzerinde 
XVI. yüzyılda yapılmış köprü. 

_j 

Kapı Ağ ası Köprüsü olarak da adlandı
rılan bu köprü eski İstanbul-Rumeli ker
van yolu üzerinde, Küçük ve Büyükçek
mece gölleri arasında E-S karayolunun 
kenarında bulunmaktadır. 

Köprünün kitabesi olmadığından ne za
man ve kimin tarafından yaptınldığı ke
sin olarak bilinmemektedir. Ancak adı, 
Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin listeleri
ni veren çeşitli tezitirelerde yer aldığına 
göre XVI. yüzyıl içinde inşa edildiğinde 
şüphe yoktur. Hangi kapı ağasının vakfı 
olduğu ise ancak evkaf kayıtlarında yapı
lacak araştırmalar sonucunda meydana 
çıkarılabilir. Küçük olmakla beraber Türk 
köprü mimarisinin çok güzel ve değerli 
eserlerinden olan Haramidere Köprüsü. 
yeni şehirler arası yolun yapılması sırasın
da güzergah dışında ve çukurda kaldığın
dan bugün kullanılmamaktadır. 

Temiz bir işçilikle muntazam kesme 
taşlardan inşa edilen Haramidere Köp
rüsü. Orhan Bozkurt'un ölçülerine göre 
74,40 m. uzunluğunda ve 6,29 m. geniş
liğindedir. Gülgün Tunç ise bu ölçüleı:-i 
69,90 m. ve 6,20 m. olarak verir. Üç bü
yük gözün açıklığı7,37, 8,79 ve 7,37 met
redir. Ayrıca yanlarda ufak taşkın gözleri 
bulunur. Büyük gözlerin arasında 3 m. 
kalınlığındaki ayaklarda sel yaranlar (mah
muzlar) vardır. Bunların üstlerinde de kü
çük boşaltma gözleri açılmıştır. Köprü 
esasında , bütün benzeri yapılarda oldu
ğu gibi ortaya doğru yükselirken yan ke
merlerin üstleri doldurulduğundan taba
nı d üzel miş. böylece gerçek mimari ahen
gi bozulmuştur. Korkuluğu teşkil eden 
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masif taş levhalar demir kenetlerle biri
birine bağlanmıştır. Korkulukların başlan
gıcında baba taşları vardır. Bunlardan ba
tı dakiler yeniden yapılmıştır. Mimar Si
nan yapısı ve Türk köprü mimarisinin bu 
güzel eserinin halen kullanılır durumda 
olmasına rağmen bu terkedilmiş hali ger
çekten üzücüdür. 
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~ SEMAVİ EYİCE 

HARAR 

Doğu Afrika'da kurulmuş 
eski bir İslam devleti; 

bugün Etiyopya'da 
aynı adı taşıyan eyaJet 

ı 

ve bu eyaletin merkezi olan şehir. 
L _j 

Etiyopya'nın on iki eyaletinden en bü
yüğü ve etnik kökene dayalı dört özerk 
bölgesinden biri olan Harar'ın (Hararge) yü
zölçümü 272.636 km 2 , nüfusu 7.000.000'
dur ( ı 996 ı; başlıca şehirlerini Diredava, 
Harar, Jüiga ve Ginir teşkil eder. Cibuti'
den Adisababa'ya giden demiryolu bura
dan geçer. Bölge kuzeye ve batıya doğru 
dağlıktır; güneydoğuda muz, mandali
na, kayısı gibi meyveler, mısır. kahve ve 
boyacılıkta kullanılan vars ile uyuşturucu 
usareli katın yetiştirildiği bereketli bir 
ova yer alır. 63.000 nüfuslu Harar şehri 
başkent Adisababa'nın 340 km. doğusun
da, Çerçer dağlarının üzerinde ve deniz 
seviyesinden 1800 m. yükseklikte kurul
muştur. 

H ARAR 

Harar bölgesine İslamiyet, X. yüzyılın 
sonlarına doğru Yemen'in Aden kıyıların
dan tüccar ve emirlerin gelmesiyle yer
leşti. Bölgedeki Sami ve KOşl dilleri ko
nuşan insanlar kısa zamanda Müslüman
lığı benimsediler. XIII. yüzyıla ait Arapça 
kitabelerden bu bölgede gelişmiş bir İs
lam medeniyeti olduğu anlaşılmaktadır; 
burada kurulan ilk müslüman devlet Ev
fat Emirliği'dir (ı 285- ı 4 ı 5 ı XIV. yüzyılın 
ikinci çeyreğine ait bir Habeş tarihinden. 
negus (necaşl) Amda Sion'un (Gabra Mas
kal, ı 312- ı 344 ı 1332 yılında müslüman
Iara saldırarak Zeyla' ve Evfat toprakla
rının büyük bir kısmını ele geçirdiği öğ
renilmektedir. Evfat Emirliği 'nin yıkıl

masından sonra bölgede kurulan ve Ade! 
Emirliği adıyla da anılan Zeyla' Emirliği 
müslüman halkı devamlı surette cihada 
teşvik ediyordu. Ancak 1471'de Muham
med b. Bedlay' ın ardından tahta çıkan 
Emir Osman ve onun ölümünden sonra 
yerine geçen Emir MahfOz'un sürdür
dükleri yayılma hareketi Lebna Dengel 
(ll. David, I 508- I 54oı tarafından durdu
ruldu. Daha bu tarihlerde Zeyla' emirle
ri , Osmanlı Devleti'nden Habeş melikine 
karşı askeri yardım almaya başlamışlar
dı. H arar'ın müstakil bir devlet olarak or
taya çıkması, Zeyla' Emirliği başşehrinin 
Zeyla'dan Valasma hanedam sultanı EbO 
Bekir b. Muhammed b. Ezhereddin ta
rafından 926'da (1520) Harar'a taşınma
sı ve Denkall, Somali halklarının desteği
ni sağlamasından sonradır. Fakat kuman
danlarından Ahmed el-Mücahid Sultan 
EbO Bekir'e karşı ayaklandı ve onu öldü
rüp devletin yönetimine el koydu. Habeş 

Harar Emirliği toprakl arın ın en geniş sınırlarını gösteren 
harita (XVI. yüzyılın ilk yarısı) 
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Meliki Lebna Denge!' e vergi vermeyi red
deden Ahmed el-Mücahid hıristiyanlara 
karşı cihad başlattı ve kendisini Habeş ha
kimi olarak tanıyan Osmanlı Devleti'nin 
de yardımıyla Habeşistan 'ın büyük bir kıs
mını ele geçirdi; ancakyaptığı son savaş
ta şehid düştü ( 1543) . Onun ölümüyle is
lam'ın Habeşistan'daki iterteyişi büyük bir 
darbe yemiştir. 

Emir Mahfuz'un kızı olan Ahmed el-Mü
cahid'in dul eşi Bati Del Vanbara, onun ye
ğeni Nur b. Vezir el-Mücahid'i büyük imam 
olarak tanıdı ve onunla evlendi. Sahibü'l
Feth es-Sani unvanını alan Nur kısa za
manda orduyu tekrar topariadı ve muh
temelen Türk elemanlardan da faydala
narak devleti yeniden teşkilatlandırdı; bu 
arada Harar'ın yıkılan surlarını tamir et
tirdi. Ancak verdiği ilk savaş yenilgiyle 
sona erdiği gibi H arar da 1 550'de Ha beş 
melikinin baskınına uğradı. 1 554'te yeni
den başlattığı cihad neticesinde kaybet
tiği yerleri geri aldı: 1 559'da Fatagar'a 
saldırarak Melik Galawdeos'un (Ciaudius) 
ölümüyle sonuçlanan büyük bir zafer el
de etti. Emir Nur. Habeşistan genelinde 
on iki yıl süren cihadını tamamlayıp baş
şehri Harar'a döndüğünde iç karışıklıklar 
ve Oromolar'ın (Gallalar) yağmalarıyla şeh
rin düzeni tamamen bozulmuştu. 1 567'
de yeniden başlayan O rom o akınlarını en
gellemek için bir yıl sonra tekrar sefere 
çıktı. Harar'a geri geldiğinde bu defa ti
füs salgınının müslümanları kırdığını gör
dü ve kendisi de bu hastalığa yakalana
rak öldü. Harar Emirfiği'nin bu ikinci bü
yük imaını adil ve çeşitli meziyetlere sa
hip bir insandı: kabri halen ziyaret edilen 
yerler arasındadır. Onun ölümünden son
ra Oromolar'ın Harar'9 yaptığı baskınlar 
neticesinde emirlik zayıflarken uzun sü
redir devam eden müslüman- hıristiyan 
mücadelesinde de bir duraklama döne
mi başladı. 

Emir Nur'dan sonra yerine Oromolar'
la aniaşan eski azatlısı Osman. Vezir Ab
bas'ın oğlu Talha ( 1569) ve Muhammed 
b. N asır Harar emiri oldular. Emir Muham
med zamanında Habeş Meliki Sartsa Den
gel bir taraftan, 12 Nisan 1 557'de Kızıl
deniz sahilindeki Masawa'ı alarak yakla
şık dört asır sürecek bir hakimiyet alanı 
oluşturup Habeş meliklerinin Avrupalı
lar'dan silah ve insan yardımı temin et
melerini, özellikle de Ortodoks, Katalik ve 
Cizvit papazlarının burada yerli halk ara
sında Hıristiyanlığı yaymalarını engelle
yen kuzeydeki Osmanlılar'la, bir taraftan 
da kendi muhalifleriyle uğraşıyordu. Bu 
fırsatı değerlendirmek isteyen Emir Mu-
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hammed hıristiyanlara karşı cihad ilan 
etti; fakat 1 577'de W ebi nehri kıyıların
da yaptığı savaşta yeniidi ve kendisiyle 
birlikte Harar Emirfiği'nin bütün ileri ge
lenleri öldürüldü. 

Muhammed b. Nasır'ın yerine geçen 
Ahmed b. İsmail, diğer emirlerin aksine 
hem Yemen'de Sünni Osmanlılar'dan ra
hatsız olan Zeydi imamla, hem de kuzey
deki Habeş Beylerbeyiliği'ne karşı müca
deleye teşvik ettiği hıristiyan Habeş me
likiyle iş birliği yaptı. Ancak Emir Ahmed 
ve Habeş kralı Türkler'e karşı başlattık
ları saldırılarda yenildiler. Bundan sonra 
kimin Harar emiri olduğu bilinmediği gi
bi devletin merkezinin Harar'dan Denka
li çölü n deki Aussa'ya taşınmasıyla burası 
sadece bir şehir devletine dönüştü. 1647'
de Ali b. Davüd Aussa imaını olunca üro
molar'ın idaresindeki toprakların orta
sında yer alan Harar tekrar bağımsız bir 
emirlik haline geldi ve 1887 yılında Ha
beşler tarafından işgal edilineeye kadar 
varlığını sürdürdü. Bu süre zarfında, es
ki düzeyde askeri ve siyasi gücü kalma
yan Harar Emirfiği silahlı mücadele yeri
ne İslam'ı çevredeki etnik gruplara teb
liğ yoluyla yaymayı tercih etti. Özellikle 
Oromolar'ın çoğunluğu müslüman olun
ca islam dini xvıı ve xvııı. yüzyıllarda böl
gede daha fazla yayılma imkanı buldu. 

Emir Muhammed Abdüşşekür. üromo
lar'ın desteğiyle 1856'da Harar'ı Nür ha
nedanının son temsilcisi olan Ahmed b. 
Ebu Bekir'den aldığında devlet sadece şe
hir merkeziyle çevresinden ibaretti. Mu
hammed Abdüşşekür çabalarıyla Harar'ı 
tekrar ticari canlılığına kavuştururken 
bastırdığı paraların dolaşımından da ye
_ ni gelirler elde etti. Ancak bir süre sonra 
aşırı derecede servete düşkünlüğü yü
zünden tebaasının bağlılığını kaybetme
ye başladı ve 1875 yılında Mısır Hidivi is
mail Paşa'ya ait ordunun Osmanlılar'ın 
güney siyasetinin yeni mümessili olarak 
Habeşistan'a ileriediği günlerde Harar 
şehri halk tarafından Muhammed Rauf 
Paşa'ya teslim edildi (ll Ekim) ; emir, bir
kaç gün sonra Mısırlı bir asker tarafın
dan namaz kılarken öldürüldü. Harar'da 
on yıl kalan Mısırlılar, buranın gelirinin 
giderini karşılamaması ve denize uzaklı
ğı gibi sebeplerle. 20 Mayıs 1885 tarihin
de Emir Muhammed'in oğlu Abdullah Ali 
Abdüşşekur'ü Harar emiri tayin edip el
lerindeki silahları ve bazı görevlileri ona 
devrederek geri çekildiler. Emir Abdul
lah Harar' ı dış dünyadan tecrit etti ve 
Mısırlılar'ın 'başlattığı ıslah faaliyetlerini 
durdurdu. Babası gibi o da gümüş para 
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bastırdı ve dışarıdan girişleri sınırlandır
dı. Bu arada henüz müslüman olmayan 
bazı Oromolar'ı müslümanlaştırdı ve ken
disine rakip gördüğü bazı O ro mo grupla
rıyla da savaştı. O sırada Cildessa'da bu
lunan İtalyan birliğine yapılan saldırıda 
bazı askerlerin öldürülmesi ve Habeşis
tan'ın merkezi olan Şava'daki (Adisababa) 
halyan danışmanın meliki Harar'ı işgal 
etmesi hususunda kışkırtması sonucun
da Habeş ordusu 20.000 askerle şehrin 
üzerineyürüdü (Kas ım 1886). Cihad ilan 
eden Emir Abdullah 5000 kişiyle 7 Ocak 
1887 günü Habeşler'i Şeleneko'da karşı
ladı: ancak yenileceğini anlayınca güney 
Harar'da bulunan Ogaden bölgesine kaç
tı. Böylece Harar'ı ele geçiren Habeşler 
Abdullah'ı sığındığı Ogaden'in Gire şeh
rinden alarak birkaç yıllığına Adisababa'
nın kuzeydoğusundaki Ankober'e sürgü
ne gönderdiler. Daha sonra Harar'a dön
mesine müsaade edilen Abdullah'a ma
aş bağlandı ve 1 930 yılında vefatma ka
dar kendini dini hayata verdi. 

1911'de Osmanlı Devleti ile Habeşistan 
arasındaki daimi siyasi ilişkiler kurulduk
tan sonra Harar'da Osmanlı maslahatgü
zarlığı açıldı. Maslahatgüzar Necib Hac 
Efendi'nin ilk işi Habeşistan'daki Osman
lı tebaasını tesbite başlamak oldu. Bura
da bulunan tebaanın çoğunun iç karışık
lıklar sebebiyle Yemen'den geldiği anla
şıldı. Osmanlı uyruklular kayıt altına alına
rak İngilizler'in bunlar üzerindeki hak id
diaları ortadan kaldırıldı. Yine H arar mas
lahatgüzarlığı sadece Habeşistan'ın de
ğil aynı zamanda Yemen. Aden ve Had
ramut'un meseleleriyle de ilgilendi. Fakat 
bu kadar önemli konuların Harar'dan ta
kibinin zorluğu göz önünde tutularak Ne
cib Hac Efendi'nin yerine tayin edilen Ah
med Mazhar Bey'le birlikte temsilcilik 
Ad.isababa 'ya nakledildi ( ı 9 ı 3). Osmanlı 

tebaasının hukukunu korurken Habeşis
tan müslümanlarıyla da ilgilenen Maz
har Bey özellikle genç veliaht Lidj Yassou 



ile yakın dostluk kurdu ve onun İslami
yet'i benimsernesinde etkili oldu. Lidj 
Yassou sık sık ve uzun sürelerle Harar'da 
kalmaya başladı; hıristiyan eşini boşaya

rak müslüman bir hanımla evlendi ve 
Harar'a yeni camiler inşa ettirdi. Mazhar 
Bey, Harar'da kaldığı sırada Harar ve Ci
buti müslümanlarını Osmanlı donanma
sına yardım kampanyasına teşvik etmiş 

ve toplanan paralar Donanma Cemiyeti'
ne ulaştırılmıştır. 

1936-1941 yıllarını İtalyan, 1941-1948 
yıllarını İngiliz işgali altında geçiren Ha
rar, 1977'de, bağımsızlığını 1960 yılında 
kazanan Somali Devleti tarafından ilhak 
edildi. Ancak Somali'nin din, dil ve soy ba
kımından aynı değerleri paylaştığı için 
üzerinde hak iddia ettiği Ogaden bölge
sinin de içinde bulunduğu H arar'ın bu be
raberliği uzun sürmedi ve ertesi yıl Sov
yetler Birliği ile Küba'nın yardımlarıyla 
Etiyopya Devleti bölgeyi geri aldı. XX. yüz
yılın başlarından itibaren Harar eyaleti 
içinde yer alan ve nüfusu Somali etnik gru
bundan oluşan Ogaden'e 1991 'de özerk 
bölge statüsü verildi. Bu tarihten itiba
ren Etiyopya Devleti'nin baskısı altında 
kalan Ogaden müslümanları bu devlete 
karşı bağımsızlık mücadelelerini sürdür
mektedirler. · 

Harari dili Sami dill"er grubundan olup 
resmi dil Amharaca'ya yakındır; Arapça'
nın büyük etkisi altında kalmıştır ve Arap 
alfabesiyle yazılır. Fakat H arar'ın Etiyop
ya'nın idaresi altına girmesinden sonra 
Amharaca etkisinin arttığı görülür. Ha
rari literatürü ise bazı şarkılar ve klasik 
İslam hukuku ile sınırlıdır. Hararlılar, sos
yoekonomik alanlarda iş birliği yaptıkla
rı Oromolar ve Somalililer'le uyum içeri
sinde yaşamaktadırlar. Geleneklerine aşı
rı derecede bağlı kalarak kendi kültürle
r ini korumuşlardır. lrk1 yargıları din ba
ğından önde gelir. Hararlı olmayanlarla 
evlenmedikleri için kültürel değişime uğ
ramamışlardır. H arar toplumunun çekir
değini, aileden sonra "afocha" denilen ve 
bir akrabalık-dostluk karışımı olan kom
şuluk ve yardımlaşma örgütleri teşkil 
eder. Bu aile birlikleri, düğün ve cenaze 
merasimlerini beraber yapmak ve mas
rafları ortaklaşa karşılamak üzere kurul
muştur. Yalnız evlilerin katılabildiği ve er
kek kadın ayırımının uygulandığı afocha
ların üye sayısı elli -yetmiş beş kişi arasın
da değişir. 1975'te Harar şehrinde yirmi 
dört erkek, on dört kadın afochası bulu
nuyordu. 

Hararlılar Şafii mezhebine mensuptur; 
Doğu Afrika'da en güçlü tarikat olan Ka
diriyye özellikle Harar'da etkilidir. Şehir, 

İslam'ın buradaki ilk yıllarından beri Do
ğu Afrika'nın en önemli tebliğ ve İslami 
öğretim merkezi olarak ün yapmıştır. Bu 
sebeple Arabistan ve Mısır'la münasebet 
içindedir ve bugün de komşu bölgelerde 
İslam'ın yayılmasına yardım etmektedir. 
Genellikle her afochanın bir mesddi bu
lunmakla birlikte iki mi nareli camiler top
luluğun dini merkezlerini teşkil eder. Bun
ların en büyükleri, Harar'ın manevi ha
misi Şeyh Abadir'in adını taşıyan cami ile 
Ömerüddin Camii'dir. İkisi sonradan ek
lenmiş yedi kapılı bir surla çevrili olan ta
rihi şehirde Hararlılar'ın "awach" (ermiş) 
dedikleri müslüman evliyalara ait türbe
lerin bolluğu dikkat çeker ve bu sebeple 
burası evliya şehri diye bilinir. Sayısı sur
ların içinde ve dışında 150'yi geçen bu 
türbelerin en önemlisi XJ/. yüzyılın başla
rında Hadramut'tan Somali'ye, oradan da 
Harar'a gelip yerleşerek İslam'ı yaymaya 
çalışan Şeyh İbrahim Ebü Zarbay'ın (ö . 

1430) türbesidir. 

Şehir bugün dışarıdan bakıldığında be
yaz binalarıyla çevresinden ayrılır ve gü
zel bir görüntü verir. XIX. yüzyılda bura
ya gelen ilk Batılı seyyah Sir Richard Fran
cis Surton ve diğer seyyahlar ise binala
rın kırmızı olduğunu söylemektedirler. 
Bağımsız bir emirlik olarak kendi parası
nı basan ve Doğu Afrika'nın en önemli 
İslam kültür merkezlerinden birini teşkil 
eden Harar'da tüccarlar hac farizası için 
Mekke'ye, alışveriş yapmak için de Mısır'

dan Hindistan'a kadar çok geniş bir coğ
rafyaya seyahat ediyorlardı. Harar müs
lümanları diğer müslüman Afrika top
lumlarından farklı biçimde tek evliliğe 
önem vermekte ve burada boşanma son 
derece az olmaktadır. Günümüzde Harar 
tarihi yapısı ve kendine özgü güzellikle
riyle modern Etiyopya'nın en önemli tu
rizm merkezleri arasında yer alır. Perso
nelinin çoğunu Hintli subayların oluştur
duğu bir askeri akademiyle çeşitli tarım 
kolejlerinin ve ülkenin en büyük dört ha
va limanından birinin bulunduğu şehirde 
nüfusun üçte birini Harariler, gerisini üro
molar ve Somalililer'le hıristiyan Habeş
ler ve Avrupalılar teşkil eder. 
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