
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 
Artuklular devrine (1102-1408) ait oldu-

Tekin. Diyarbakır, istanbul 1971 , s. 51; Metin 17) yılında (Ritter sehven miladi karşıl ığı ğu nu ispatlar gibidir" diyerek tarihlen-
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rihi, Ankara 1987, 1, 221·223; Zeki Sönmez. 
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1 ( 1 329), s. 369; S. Savcı. "Diyarbakır Kitabe
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pan Mimar ve Mühendislerden Bazıları", a.e., 
IV 143 ( 1941). s. 303; Mükrimin H. Yinanç, "Di
yarbekir", iA, lll , 610·611. 
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mesi hususundaki görüşünü bildirir. Bu
na ilave olarak da İbn Havkarın eserine 
haşiye yazan adı bilinmeyen müellifin, 
metinde kullandığı "istahdese" fiili ışa
retü 'L-arz, s. 224) her ne kadar bazıların
ca "restore edildi. yeniden yapıldı " veya 
"inşa olundu" şeklinde sonuncu tercü
menin en doğrusu olduğunu kabul eder 
ve söz konusu ifadenin devamında köp
rüyle ilgili bu hususun 510'da (1116-
17) Artuklular'dan Fahreddin Karaarslan 
tarafından gerçekleştirildiği kaydını da 
buna bir destek sayar. Ancak bu tarih
te Karaarslan'ın babası Davud iktidarda
dır. Herhalde onun zamanında ( 1109-
1144) yapımına başlanmış ve oğlu Kara
arslan döneminde (1144-1167) tamam
lanmıştır. Gabriel, köprünün bir öncüsü 
olmaksızın tek kitlede inşa edildiğine 

kesin nazarı ile bakmaktadır. Bu husus
ta en önemli dayanağı bölgede Artuk
lular'ın büyük inşaat yaptırmış olma
larıdır. 

Köprü sağlam biçimiyle ortada büyük 
bir ana kemerle doğuda bir ve batıda 
iki küçük kemerli gözden oluşmuştu. Bü
yük kemer iki tarafından bir çift ana 
ayakta desteklenmişti. Küçük kemerie
rin üstünde köprü döşemesinin altında 
tonozlu bir geçit bulunuyordu ve ayak
ların içlerinde Batman suyu köprüsün
de olduğu gibi odalar vardı. Bu mekan
Iara herhalde köprü döşemesindeki men
tezlerden iniliyordu. Gabrierin işaret et
tiği bir kaynak olan ibn Şeddad'ın XIII. 
yüzyılda verdiği bilgiden anlaşıldığına 

göre (Oxford-Bodleian Ktp., Marsh, nr. 
333, vr. 126) taştan olan bu köprünün 
ortasında ahşap bir kısım bulunuyordu; 
böylece düşman geldiğinde köprü kesi
lirdi. Aynı bilgi XV. yüzyılda buradan ge
çen Barbara tarafından da tekrarlanır. 
Fakat şehrin güvenliğine çok yararı olan 
bu özellik köprünün sağlamlığı bakımın
dan zararlı olmuş ve önce büyük keme
rin, arkasından da küçük kemerierin yı
kılmasına yol açmıştır. Batıdaki ilk aya
ğın başı yıkılmış ve malzemesi çevrede
ki evlerin yapımında kullanılmıştır. Bu
radaki birinci mahmuzun sel yaranı siv
ri. aksi tarafı yarım yuvarlaktır. Üstün
den geçen tabliyenin genişliği 6.50 m. 
olarak ölçülmüştür. Bundan 15.1 O m. 
uzakta olan ikinci ayak iyice yıkılmıştır. 

Bu iki paye arasında bulunan sivri ke
merli gözün tuğla ile ewelce tamir edil
diği tesbit olunmuştur. Tuğlaların bazı

larında açık mavi renkte sır kalıntıları
nın görülmesi bu tamirin geç bir dönem
de yapıldığına işaret sayılır. 
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Bir tarafında sivri. bir tarafında ya
rım yuvarlak sel yaranı olan ikinci paye
nin içinden üstü tonozlu bir dehliz uza
nıyordu. Payenin sel yaranlarının üstle
rinde küçük odalar vardır. Karşı yaka
daki köprü başlangıcı ise tepenin yama
cına oturtutmuş ve burada kayalar köp
rü genişliğince yontulmuştur. Kalan par
çalar üzerinde, kemerierin yapımında 

kullanılan ahşap iskele ve kalıp kirişle

rinin delikleri görülebilir. Köprünün bü
tün uzunluğunun 1 00 m. kadar olduğu 
ve orta gözün açıklığının 40 metreyi bul
duğu bir tahmin olarak ileri sürülmüş
tür. Akıntının hızlılığı ve kalınttiarın azlı
ğı yüzünden eksiksiz ve doğru ölçüler 
alınamamıştır. Bugün mevcut olan ayak
ların yüzlerindeki taşların bazılarında 

kabartma olarak işlenmiş tasvirler bu
lunmaktadır. Gabriel esasında bunların 
tamamının on iki olduğunu. fakat beşi
nin artık mevcut olmadığını ve kalan ye
di taneden ancak beşinin teşhis edile
bildiğini yazar. Çok aşınmış durumdaki 
bu kabartmalarda birtakım insan tas
virleri farkedilmekteyse de tam olarak 
mana verilemez. Gabriel bunların belki 
de burç sembolleri olabileceğine işaret 
eder. 

Bugün Dicle üzerinde sadece paye ka
lıntıları görülen bu köprü, baraj projesi 
gerçekleştiği takdirde gölün suları al
tında kalacağından tamamen kaybola
caktır. Türk köprü mimarisinin muazzam 
ölçülerde olduğu anlaşılan bu eserinin 
böylece kaybedilmesine karşı çıkanlar 

mücadelelerini sürdürmektedir. 
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Ebü'I -Mehasin Ceınalüddln 
Yüsuf b. Ahmed b. Nasr 

ed· Di evi el· Maliki 
(1870- 1946) 

Ezher Üniversitesi öğretim üyesi 
ve Maliki fakihi. 

.J 

Mısır'ın Kalyüb şehrine bağlı Dicve'de 
doğdu . Soyu anne tarafından Hz. Hasan'a 
dayanır. Küçük yaşta yakalandığı çiçek 
hastalığı sebebiyle gözlerini kaybetti. 
Kur'an'ı ezberledikten sonra Ezher Üni
versitesi'nde öğrenime başladı (!883). Ha
rün b. Abdürrezzak el-Bencavi, Ahmed 
er-Rifai el-Feyyümi. Ahmed Faid ez-Zür
kani, Muhammed el-Buhayri, Atıyye el
Adevi gibi üniversitenin ileri gelen ho
calarından ders aldı. 1899 yılında bura
daki öğrenimini tamamladı ve girdiği 

imtihanda alimiyye• icazetini pekiyi de
rece ile aldı. Daha sonra Ezher Üniversi
tesi'nde öğretim üyeliği görevine başla
dı. Geniş bilgisi, sağlam anlayışı ve be
liğ hitabetiyle dikkati çeken Dicvi'nin bu 
özellikleri sebebiyle ünü Ezher dışına da 
yayıldı. Buradaki görevinden ayrı olarak 
ders halkaları oluşturup talebeler yetiş
tirdi. imam Malik'in el-Muvatta,ını oku
tup icazet verdiği Muhammed Zahid Kev
seri bunlar arasındadır. Ayrıca aktüel 
mevzular başta olmak üzere değişik ko
nularda çeşitli gazete ve dergilere. özel
likle de Mecelle tü '1- Ezher'e makaleler 
yazdı. Ezher Üniversitesi Cemaatü kiba
ri'l-ulema üyeliği görevinde de bulunan 
Dicvi, 5 Safer 1365 (9 Ocak 1946) tarihin
de vefat etti ve Aynişems Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. 

Eserleri. Dicvi'nin makaleleri Makiilô.t 
ve fetô.vô. adıyla bir araya getirilerek iki 
cilt halinde neşredilmiştir (Kahire 140 ı 1 
1981 ı . Bundan başka hepsi basılmış olan 
(bk. ZirikiL VIII. 216-217) şu eserleri var-
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