
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 
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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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lı okunuşların üçüyle de sanatçının adı
na Diyarbakır'daki herhangi bir kitabe
de rastlanmamaktadır. 

Son defa 1317 ( 1899-1900) yılında ona
rıldığı anlaşılan köprü. on gözlü olup 180 
m. uzunluğunda ve 7-8 m. genişliğinde
dir. Yaklaşık aynı seviyedeki farklı bo
yutlarda sivri kemerierin en genişi or
tadakidir. Menba tarafında üçgen kü
lahlı sel yaranlar. mansab tarafında da 
silmeli dikdörtgen dayanak duvarları 

bulunmaktadır. Bu duvarlar. arazinin to
pografik yapısına uygun şekilde ve do
ğudan güneye doğru kıvrılarak hızla akan 
Dicle nehrinin basıncına karşı koyabil
mek amacıyla yapılmıştır. Köprünün in
şasında dolgu malzemesi olarak kireç 
harçtı moloz, kaplamasında ise şaşırtma
lı teknikte uygulanmış farklı boyutlar
daki kısmen devşirme kesme taşlar (ba
zalt) kullanılmıştır ; korkuluklar ise mo
laz ve kesme taştan yapılmıştır. 

Güney cephesindeki kitabenin bitimin
de. benzerlerine özellikle Artuklu ve Sel
çuklu yapılarında rastlanan başı cephe
den işlenmiş bir arslan kabartması yer 
alır. A. Gabriel'in de işaret ettiği gibi bu 
kabartmanın en yakın örnekleri Diyar
bakır surlarındaki Harput Kapısı ile Mar
din Kapısı ' nda görülmektedir. 
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XII. yüzyılda Hasankeyf'te 
Dicle üzerinde yapılan köprü. 

_j 

Türk mimarisinin Anadolu'da meyda
na getirdiği en muazzam eserlerden bi
ri olan Dicle Köprüsü'nün yapılış tarihini 
açık olarak belirtecek kitabesi bugün 
ortada yoktur. Böyle bir eserin kitabe
siz olamayacağı göz önünde tutularak 
bunun yıkılan kısımlarla birlikte akar
suyun içine düştüğüne ihtimal verilir. 
Diyarbakır ile (Amid) Cizre arasında eski 
adı Hısnıkeyfa olan Hasankeyf'teki bu 
köprünün İlkçağ 'a ait bulunduğu ve bü
yük ihtimalle bir Roma yapısı olduğu yo
lundaki iddia asılsızdır. 

Arap yazarlarından Yaküt ei-Hamevf 
(ö 626/1229) Muccemü'l-büldôn ' ın
da, "Amid ile Cizre arasında Dicle nehri 
üzerindedir; gördüğüm memleketlerde 
bu köprüden daha muhteşemi yoktur. 
Tek kemerli olup yanlarında iki küçük 
kemeri daha vardır" (ll , 265) sözleriyle 
köprüyü tarif ederken yaşadığı yıllarda 
bu eserin mevcut olduğunu vurgular gi
bidir. Fakat Yaküt'un bu eserinin bir der
leme olduğu da göz önünde tutulmalı
dır. Lehmann - Haupt ise köprünün Ar
tukoğulları sülalesinin Hısnıkeyfa kolu
nun dördüncü hükümdan Fahreddin Ka
raarslan tarafından yaptırıldığını yazar. 
Artuklular 495 'ten ( 11 o 1 - 11 02) sonra 
Hasankeyf'e sahip olmuşlar; Fahreddin 
Karaarslan ise 543 ( 1148-49), 562 ( 1166-
67) veya 570'e (1174-75) kadar hüküm 
sürmüştür. 

Ünlü coğrafyacı C. Ritter (ö 1859) Quat
remere'den naklen köprünün, "Selçuk
lular'dan kalması muhtemeldir" diyerek 
Emir Fahreddin tarafından S 1 O ( 1116-
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1122 olarak gösterir) yapılmış olabilece
ğini yazar. Venedikli elçi Jiosafa Barba
ra 1471 yılında iran·a giderken bu köp
rünün üzerinden geçmiş ve otuz adım 
genişliğinde bir akarsu üzerindeki yapı
nın iki başında temelinin kayalara otur
duğunu seyahatnamesinde yazmıştır. Şe
ref Han'ın Şerefname'sindeki kısa not
tan, onun yaşadığı yıllarda ( 1543- 1603) 
köprünün henüz sağlam olduğu tahmin 
edilir. Şeref Han eserinde şehrin. üzerin
de kalenin bulunduğu dağla bağlantısı
nın bir köprü ile sağlandığını bildirir. F. 
B. Charmoy tarafından yapılan Şerefnd
me tercümesi haşiyelerinde de "Hiszn" 
maddesinde, Dicle üzerinde iki küçük 
gözle desteklenen büyük tek kemerden 
ibaret köprünün varlığına işaret edilir. 
Köprü XVII. yüzyıldan itibaren yıkılmaya 
başlamış olmalıdır. 

H. von Moltke 1837'de buradan geç
tiğinde köprü çoktan yıkılmıştı ve kulla
nılmaz halde bulunuyordu; seyahatna
mesinde şunları yazar: "Burada dikka
te değer eserlerden biri. Dicle üzerine 
atılmış 80-100 kadem açıklıkta muaz
zam kemeri olduğu anlaşılan bir köp
rünün kalıntılarıdır. Bu cüretli eserin Er
meni krallarına mı , Bizans imparatorla
rına mı veya daha çok halifeler zamanı
na mı atfedilmesi lazım geldiğini bilemi
yorum". 

Köprü 1932 yılında A. Gabriel tarafın
dan incelenerek görülebilen kalıntı ve 
tesbit edilebilen bilgilerle yapının güzel 
bir restitüsyon resmi yayımlanmıştır. 

Gabriel, Anadolu'nun bu en büyük açık
Iıktı köprüsünün taşlarında rastlanan taş
çı işaretlerinin benzerlerinin kaledeki sa
rayda da görülmesine dayanarak, ... "bun
lar, başka delillerin üstünde köprünün 
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