
nü'n-Nedim'in bildirdiğine göre Di'bil'in 
divanını Ebu Bekir es-Suli (ö 335 / 946) 

toplamıştır. Suli, onun şiirlerinden çağ
daşı İbn Ebu Tahir'in (ö 280 / 893) seçip 
bir araya getirdiği derlerneyi de görmüş 
olmalıdır. Divanın bugün mevcudiyeti bi
linmemekle birlikte bazı araştırmacılar 
Di'bil'in şiirlerini muhtelif edebiyat kitap
larından derlerneye çalışmışlardır. Yak
laşık 800 beyitlik bir şiir mecmuasını Mu
hammed es-Semavi (ö. 1950) toplamış

tır. Di'bil'in şiirleri daha sonra Dfvanü 
Di'bil b. 'Ali el-ljuza'i adıyla Abdüs
sahib Umran ed-Düceyli (Necef 1962) ve 
Muhammed Yusuf Necm (Beyrut 1962) 

tarafından neşredilmiştir. Ayrıca Di'bil'in 
şiirlerine yer veren Muhsin el-Emin ve 
L. Zolondek'in çalışmalarını eksik ve ha
talı bulan Abdülkerim ei-Eşter, ona ait 
şiirleri Şi'ru Di'bil b. 'Ali el-ljuza'i 
adıyla derleyip yayımiarnıştır (Dımaşk 

1964, 1983). Bunlardan başka Di'bil'in şi
irlerine çeşitli kaynaklarda dağınık hal
de rastlamak mümkündür. Ehl-i beyt 
hakkındaki meşhur "Taiyye" kasidesinin 
değişik kütüphanelerde birçok yazma 
nüshası mevcuttur. Di'bil'in, Abdülkerim 
el-Eşter'in edebiyat kitaplarından derle
diği ve "Ta'iyyetü Di'bil eş-şaniye" adıy
la neşrettiği bir "Taiyye"si daha vardır 
(MMİADm.,l966, 41 / 135-142). 3. Kitabü 
Veşaya'l -mülı1k ve ebna'i'l-mülı1k 
min veledi J{ahtan b. Hud. Tarunu Ali'
nin rivayetiyle kendisine nisbet edilen bu 
eserin bir nüshası bilinmektedir (Ambro
siana. G. 3/6, vr. 105a_ 141 b) ; ancak ese
rin Di'bil'e ait olup olmadığı kesinlik 
kazanmamıştır. Di'bil'in günümüze ka
dar gelmemiş olan Kitabü '1- Vahjde ii 
mesôlibi'l- 'Arab ve menalp.biha adlı 
bir eserinden kaynaklarda söz edilmek
tedir. 

Di'bil hakkında bazı müstakil araştır
malar mevcuttur. Bunlardan Abdülke
rim el-Eşter'in Di 'bil b. 'Ali el-ljuza 'i 
( Dımaşk ı 984) adlı hacimli eseri şairin 

hayatı. eserleri ve sanatına dair tahli
li bir çalışma olup bu konuda yapılan 
diğer araştırmalar hakkında geniş bib
liyografik malumatı da ihtiva etmekte
dir. Diğer bazı çalışmalar da şunlardır: 
Muhsin el-Emin el-Hüseyni. Di'bil el
ljuza 'i ( Dımaşk I 368); Curcis Ken' an, 
Di'bil el-ljuza'i(Bağdad, ts .); Leon Zo
londek, Di 'bil b. 'Ali. The Life and Wri
tings of an early Abbasid Poet (Ken
tucky Üniversitesi yayını, 1961); Ali Abd 
İdan, Di'bil b. 'Ali el-ljuza'i (Necef 
1965) 
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~ HüsEYiN E LMALI 

DIBİYYE 
(~..ıli) 

Ebü'l-Hasan Ali b. Hızır ed-Dibi'ye 
(ö. 719/1319) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. TARİKAT). 

DiCLE 

Türkiye topraklarından doğup 
Irak'ta denize ulaşan akarsu. 

ı 

_j 

_j 

Dicle ismi, aslı Sumerce İdigna olan 
Akkadca İdiqlat adının Arapçalaşmış şek
lidir (İbr. Hiddekel; Yaratılış, 2/ 14). Top
lam uzunluğu 1900 km. olan Dicle ır

mağının ancak 523 kilernetresi Türkiye 
sınırları içindedir. Elazığ'ın güneydoğu
sundaki Hazar gölünün (Gölcük) ayağı ile 
bu gölün güneyindeki Hazarbaba dağın-

DiCLE 

dan (2290 m.) çıkan suların birleşmesiy
le oluşur. Hazarbaba dağından inen baş
langıç kolu Hazar gölüne paralel bir çu
kur içinden geçmekte, gölün doğu ucun
dan başlayan bir vadi de güneydoğuya 
doğru devam ederek biraz ötede bu ko
la katılmaktadır. Ancak yakın dönemle
re kadar, Dicle havzasına bağlı bulun
makla birlikte gelir gider dengesi her 
zaman elverişli olmadığı için Hazar gö
lünün suları yalnız çok yağışlı yıllarda 

ve kısa süre ile bu vadiye boşalabilmek
teydi. Cumhuriyet döneminde Hazar gö
lünün kuzey kenarındaki dağlar arasın
dan bir tünel açılarak suyun kuzeydeki 
Uluova'ya (Elazığ ovası) inmesi sağlandı 
ve aradaki seviye farkı yardımıyla da bir 
hidroelektrik santralı kuruldu (Hazar Sant
ralı). Bu sebeple günümüzde gölün faz
la suları Dicle'ye karışmamakta, Fırat'ın 
bir kolu olan Murat havzasına inmek
tedir. 

Dicle, başlangıç kısmından Eğil'in yak
laşık 10 km. doğusunda Dibni (Döğer) ça
yı ile (yukarı kesimlerdeki adı Bırkılin suyu) 
birleştiği noktaya kadar genellikle dar 
ve derin vadilerden geçer ve bu yörede 
daha çok Maden suyu adıyla anılır. Dib
ni çayı kavşağından sonra ise güneye 
döner ve Diyarbakır'a varmadan az ön
ce sağ taraftan Devegeçidi deresini alır. 
Bu su üzerinde, yapımı 1972 yılında ta
mamlanan Devegeçidi Barajı'nın geri
sinde 32 km2 genişliğinde suni bir göl 
meydana gelmiştir. Diyarbakır önlerin
de geniş bir yatak içinde akan Dicle'ye 
bu kesimden sonra sırasıyla sağdan Dan
kıran çayı, Yenice suyu, Karasu. soldan 
Ambar çayı , sağdan Göksu, Aşağı Hanik 
çayı, soldan Kuruçay ve Sinan çayı ile 
bunlardan çok daha önemli olan ve daha 
bol su taşıyan Batman. Garzan ve Botan 
çayları katılır. Bunların arkasından nehir 
önce doğuya, Botan kavşağından son
ra da güneydoğuya yönelir; Hasankeyf'i 
geçtikten sonra ise yeniden dar ve derin 
boğazlara girerek Mardin eşiğini yarar 
ve Cizre düzlüğüne iner. Cizre'nin he
men güneyinden Habur'la birleştiği nok
taya kadar Türkiye ile Suriye arasında 
devlet sınırını meydana getiren Dicle, Ha
bur kavşağından sonra Irak toprakları
na girerek Musul ile Bağdat'tan geçer 
ve Basra körfezine ulaşmadan önce Kur
na civarında Fırat'la birleşerek Şattüla

rap'ı meydana getirir. Nehre Türkiye sı
nırları dışında karışan en önemli kollar, 
Hakkari yöresinin sularını toplayan Bü
yük Zap ile iran'dan gelen Diyale'dir. 
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DiCLE 

Yağışlara paralel olarak yaz mevsimi
nin sonlarında iyice azalan Dicle'nin su
ları nisan ayında yukarı mecra yakının
da bulunan karların erimesiyle en yük
sek seviyesine erişir. Yı llık su miktarının 
yarısını mart- mayıs arasındaki üç aylık 
dönem içinde akltan ırmağın bu düzen
siz rejimi tarih boyunca özellikle Türki
ye sınırları dışında birçok taşkına sebep 
olmuş ve her seferinde Mezopotamya'
nın büyük bir kesimi sular altında kal
mıştır. Bunlar arasında bazıları, islam 
fetihlerinin hemen öncesine rastlayan 
629 yılı taşkını gibi korkunç birer fela
ket halini almış ve ülkeyi dış saldırılara 
karşı dirençsiz bırakmıştır. XX. yüzyılda 
özellikle 1906, 1941, 1946 ve 1954 taş
kınlarında da Dicle havzasının çok geniş 
arazi parçaları sular altında kalmış, hat
ta 1954 yılında nehrin suları bir süre 
Nasıriye yakınında Fırat'a akmıştır. An
cak Dicle, her zaman bir felaket kayna
ğı olmayıp aynı zamanda çevresini ku
raklıktan kurtaran ve sulamalı tarıma 

imkan veren bir hayat kaynağıdır. Dün
yada sulamalı tarımın ilk uygulandığı 
alanlardan biri de Dicle havzasıdır. Neh
rin düzensiz rejimini kontrol altına al
mak için çeşitli set ve kanalların yapı

rnma ilk defa milattan önce lll. binyıl 

içinde başlanmış ve bu faaliyet Ortaçağ'
da da müslüman Araplar tarafından de
vam ettirilmiştir. Günümüzde ise Dicle'
nin suları Kut, Samerra ve Küçük Zap 
üzerindeki Dakhan gibi modern barajlar 
vasıtasıyla kontrol altında tutulmakta ve 
sulama kanalları beslenmektedir. Tür
kiye tarihinde en büyük yatırımı oluştu
ran ve on üç alt projeden meydana ge
len Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) 
altı alt projesi (Dicle- Kral kızı, Batman, Bat
man-Silvan, Garzan, Ilısu , Cizre) Dicle hav
zasını ilgilendirmektedir. 

Dicle havzası tarih boyunca bir nüfus 
toplanma alanı olmuş ve nehrin kıyıların
da kurulan şehirler daima büyük önem 

Dicle nehri üzerinde hareket eden kelekleri gösteren XIX. 
yüzyı l sonla rın a ait bir fotoğraf (iü Ktp. , Albüm, ne. 90.4781 
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taşı mıştır. ilkçağ ' ın önde gelen birçok 
merkezi bu havzada yer alırken Samer
ra. Bağdat, Basra. Küfe gibi Ortaçağ'ın 
başlıca şehirleri de yine Dicle sebebiyle 
kurulmuş ve onun sayesinde gelişmiş
lerdiL Çünkü Dicle. tarihin ilk yılların
dan beri işlek bir ticaret yolu hizmeti 
görüyordu. Mesela Basra körfezinden 
getirilen inciler bu nehirdeki taşımacı

lıkla kuzeye götürülür ve Bağdat çarşı
sında piyasaya sürülürdü. Yine Ortaçağ 
ticaretinde önemli bir yeri olan ipek de 
Bağdat yöresine kervan yolları ile geldi
ği gibi Basra körfezi-Dicle yoluyla da ge
lirdi. Emevi ve Abbasi imparatorlukları 
içinde o dönemlerdeki milletlerarası ti
caretin başlıca iki ana yolu Fı rat ile Dic
le idi ve Uzakdoğu'ya giden gemiler bu 
iki nehrin ulaştığı Basra körfezinden de
nize açılıyordu. 

Dicle'nin ulaşımdaki rolü, Yeniçağ ve 
Yakınçağ dönemlerinde de Diyarbakır'
dan Musul'a kadar kelek ve kayıklar, Mu
sul' dan sonra dibi düz ırmak taşıtları ve 
Bağdat'tan sonra vapurlarla devam et
miştir. Eski Mezopotamya kültürlerin
den beri daha çok zahire ve eşya taşın
masında kullanılan ve akıntıyla hareket 
eden kelekler içi hava ile doldurulmuş 
koyun ve keçi derisi tulumlardan yapılı
yor ve ağaç direklerle destekleniyorlar
dı. Osmanlılar döneminde Basra'da ya
pılacak gemiler için Birecik'ten gönderi
len malzemeler. taşkınlar sırasında kul
lanılan Serat ile Kerkaya arasındaki Isa 
Kanalı vasıtasıyla Fırat'tan Dicle'ye geçi
rilerek Basra'ya ulaştırılırdı. Bu kanalın 
VIII. yüzyıl sonları ile IX. yüzyıl başların
da Abbasi halifelerinden MansOr'un am
cası Isa b. Ali tarafından yaptınldığı ri
vayet edilmektedir. Modern ve hızlı ta
şıma araçlarının devreye girmesinden 
sonra Dicle'deki bu geleneksel taşıma
cılık önemini yitirmiştir. 
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DiCLE KÖPRÜSÜ 

Anadolu'da 
XI. yüzyılda inşa edilen 

en eski köprü. 
_j 

Diyarbakır'da Mardin Kapısı dışında 

yer alan köprü şehrin 3 km. güneyinde 
bulunmaktadır. Güney cephesinde, ke
merlerle korkuluk arasında yer alan iki 
satı rlık çiçekli kOfi kitabeden, Merva
noğulları'ndan Nizamüddevle Nasr za
manında Kadı Ebü'I-Hasan Abdülvahid 
tarafından 457 ( 1 064 -65) yılında Ubeyd 
adlı bir mimara yaptınldığı anlaşılmak
tadır. Ancak araştırmacılar bu kitabe
nin onarım kitabesi olduğu görüşünde 
birleşmekte ve eser in çok daha eski bir 
tarihte yapıldığını kabul etmektedirler. 
Bunlardan C. Niebuhr, köprü n ün 1065 
öncesinde mevcut olduğunu öne sürer
ken M. van Berehem ile J. Strzygowski 
ve A. Gabriel islam öncesi eseri olduğu
nu. taşkın sonucu yıkilması üzerine 124'
te (742) Halife Hişam b. Abdülmelik (724-

7 4 3 ı tarafından onarım ma başlandığını, 
fakat halifenin ölümü üzerine inşaatın 
yarım kaldığını ileri sürmektedirler. 974 
yılında Amid'i (Diyarbakır) kuşatan Bizans 
imparatoru loannes Tzimiskes'in şehri 
alamaması üzerine yakınındaki bir köp
rüyü yıktırdığı bilinmektedir. Halen mev
cut köprünün. Nizamüddevle Nasr zama
nında bu köprünün yeniden yapılmış ha
li olması kuwetle muhtemeldir. Köprü
nOn mimarının adını A. Gabriel, Sencer 
oğlu Ubeyd, S. Savcı YOsuf oğlu Ubeyd 
ve ibnü'I-Ezrak'ın vermiş olduğu bilgile
ri değerlendiren Z. Sönmez de Sencer 
oğlu Ukayl olarak okumaktadır. Bu fark-
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