
DEVE 

de olanına "hatapsız", ahşap (hatap) bir 
iskelet üzerine kaplanmış olanına da 
"hataplı" denilmektedir. Araplar bunun 
büyüklerine "rahl ". yeni yetişen iki yaş
larındaki develeri yüke alıştırmak için 
vurulan küçüklerine ise "kateb" demek
tedirler. Develerin çeşitli yerlerine kü
çük çanlar ve atiarda olduğu gibi boyun
Iarına nazarlık takma adeti Türkler ve 
Araplar arasında yaygındır. Hamutlar 
üzerine monte edilen. ahşap çubukların 
birbirine tutturulması ve üzerinin örtül
mesiyle meydana getirilmiş, özellikle ka
dınların rahat yolculuk yapmasını sağ
layan küçük odaya "hevdec" veya "mah
fe" adı verilir. Hz. Aişe, Cemel Vak'ası ' nda 
ordusunu asker adlı devesinin sırtında 
böyle bir hevdec içinden idare etmiştir. 

Deve yüke. soğuk ve sıcağa, açlık ve 
susuzluğa uzun müddet tahammül eder. 
Fakat hastalandığı. yaralandığı zaman 
iyileşmesi zordur. bu sebeple özel bir 
bakıma ihtiyacı vardır. Sefere çıkılınadan 
ve sırtına yük vurulmadan önce sinekie
rin rahatsız edip yükünü atmasına se
bep olmaması için arkasına ve yaralan
maması için kolanların geldiği yerlere 
"püse" denilen katranla karıştırılmış yağ 
sürülür. Yiyecek olarak ot ve dikenin ya
nında "lop" denilen kepekli ve tuzlu bir 
hamur verilir. Deve genelde uysal ve has
sas bir hayvandır; üzüntüsünü ve sevin
cini belli eder ve müzikten çok hoşlanır. 
Bunun için Arap edebiyatında önemli bir 
yeri olan ve "hida" (huda) denilen deveci 
ezgileri söylenerek yönetilir; bu husus
ta ashaptan Enceşe'nin maharet sahibi 
olduğu rivayet edilmektedir. Kızgın de
veler çok tehlikelidir. Nitekim Dede Kor
kut Kitabı'nda Kanturalı'nın, Trabzon 
tekturunun kızı Selcen Hatun'u alabil
mek için dövüşrnek zorunda bırakıldığı 
kızgın boğa ve asianı kolaylıkla öldürdü
ğü halde kızgın kara deve karşısında, 

sonunda onu da öldürmekle birlikte çok 

Musul Köprüsü'nden geçen deve kafilesini gösteren XIX. 
yüzy ıl başlarına ait bir fotoğraf (İÜ Ktp. , Aıbüm, m. 90.573) 
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zor durumlara düştüğü anlatılmaktadır 
(S 186, 190) 

Hz. Peygamber zamanında çok sevi
len deve yarışları. bugün Birleşik Arap 
Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ül
kelerinde düzenli bir şekilde tertip edil
mekte ve bu yarışlar, müşterek bahis 
oynamanın yasak olduğu özel yapılmış 
stadyumlarda. yerli ve yabancı büyük 
kalabalıklar tarafından heyecanla sey
redilmektedir. Aynı şekilde Türkiye'de 
de özellikle Aydın'da yapılan geleneksel 
deve güreşleri turistlerin büyük ilgisini 
çekmektedir. 
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~ AHMET ÖNKAL- NEBİ BozKURT 

Deve ile İlgili Fıkhi Hükümler. Fıkıh alim
leri deve ile ilgili özel hükümleri etinin 
yenmesi. zekatı. kurbanlık olarak kesil
mesi. diyet olarak ödenmesi veya diyet 
miktarının tesbitinde ölçü kabul edilme
si ve ganimetieki payı gibi belli başlı ko
nularda ele almışlardır. 

Deve etinin helal olduğu konusunda 
fıkıh alimleri görüş birliği içindedir. Ke
siminin kolay olabilmesi için ayakta ke
silmesi ve bir ayağının bağlanması tav
siye edilmiştir (Buhari, "Hac", ı 18-1 19). 
Zekat açısından devenin nisabı Hz. Pey
gamber tarafından beş olarak tesbit edil
miştir (Buhari. "Zekat", 32. 42) Beş de
veden dokuz deveye kadar bir koyun, on
dan on dörde kadar iki. on beşten on do
kuza kadar üç ve yirmiden yirmi dörde 
kadar da dört koyun zekat olarak veri
lir. Bundan sonra deve sürüsüne ait ze
katın ölçüsü ise çeşitli yaşlardaki deve
lerden ödenmek üzere farklı kademeler
de artarak devam eder (bk. ZEKAT). De
ve kurban olarak kesilebilir. istendiği 
takdirde sığırda olduğu gibi yedi kişi ta
rafından ortaklaşa kurban edilebilir. 

Deve. İslamiyet'in doğuşu sırasında 
Araplar arasında yaygın ve ortak bir mali 
değer ölçüsü durumundaydı. Hatta o dö
nemde Araplar "mal" tabiriyle genellik
le deveyi kastederlerdi. Bu sebeple di
yet ödenmesini gerektiren adam öldür
me suçunda deve diyet miktarının belir
lenmesi açısından ölçü olarak kabul edil
miştir. Hz. Peygamber'den rivayet edi
len hadisiere göre bu miktar 1 00 devedir 
(el-Muuatta', ,cuı,~ül" , 1; Ebü Davüd, "Di
yat", 16; Nesai. "Kasame", 47). Bazı hadis
lerde söz konusu diyetin dinar. dirhem. 
sığır ve elbise cinsinden mallarla da tak-



dir edildiği görülmekteyse de (Ebu Da
vud, "Diyat", 16 ) İbn Hazm ile Şafii ve 
Hanbeli fakihlerinin çağuna göre diyet
te aslolan devedir. Dinar, dirhem. sığı r. 

elbise vb. şeylerle yapılan diyet tesbitle
ri devenin kıymetini açıklamak ve belir
lemekten ibarettir. Ebu Hanife, İmam 
Malik ve bazı Hanbeli fakihlerine göre 
ise devenin yanı sıra altın ve gümüş de 
diyet miktarının belirlenmesinde ölçü 
sayılır . Öte yandan öldürmenin kasıtlı 
veya hata ile yapılması diyet olarak ve
rilecek develerin sayısını etkilemese de 
cins ve vasıflarını etkiler (bk. DİYET). 

Fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre ga
nimet taksiminde gaziye devesi için ay
rı bir pay verilmez. Ancak Ahmed b. Han
bel'den bu konuda farklı iki ayrı görüş 
nakledilmiştir. Bu görüşlerden kuwetli 
olanına göre at üzerinde savaşma imka
nı olduğu halde deve üzerinde savaşa iş
tirak eden kimseye ayrı bir pay verilmez. 
Diğer görüşe göre ise herhangi bir şart 
koşulmaksızın deve için de bir pay ayrı
lır. Hasan-ı Basri'nin de bu görüşte oldu
ğu kaydedilmekt edir ( İ b n Kudame. VIII . 
408) 
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DEVEGEÇiDi KÖPRÜSÜ 

Diyarbakır'ın kuzeyinde 
Devegeçidi suyu üzerinde 

Artuklular tarafından 
XIII. yüzyılda yapılan köprü. 

Diyarbakır'ın 20 km. kadar kuzeyin
de, Dicle'nin kollarından biri olan Deve
geçidi suyu üzerinde Eğil ' e giden yolda
d ı r . Yöre halkı tarafından Cümek Köyü 
Köprüsü. eski haritalarda ise Karaköp
rü olarak da adlandırılmıştır. Bazı yayın

larda bu köprü ile, Diyarbakır-Ergani yo
lunda yine aynı su üzerinde bulunan, fa-

kat kitabesi olmadığı gibi mimari ba
kımdan da dikkate değer bir özellik ta
şımayan ve halk arasında Cimikan 1 Çak
mak adlarıyla da anılan başka bir köp
rünün karıştınldığı görülmektedir. Esas 
Devegeçidi Köprüsü'nün menba tarafın
daki ucunda olan üç kitabesinden sahil 
ayağı ile birinci göz arasında bulunan üç 
satırlık düz şeritler biçiminde Arapça 
ilk kitabede, yapının Artukoğulları 'ndan 

Mahmud b. Muhammed b. Karaarslan 
tarafından 615 (1218) yılında yaptınldı
ğı ve mimarı nın Ca'fer b. Mahmüd ei-Ha
lebi olduğu belirtilmektedir. İkinci kita
be. köprünün ikinci ayağındaki sel yara
nın üzerinde Türk kemeri denilen sivri 
kemerin içinde bir çerçeveye yerleştiril 

miştir. Bunda da yine Artukoğulları'nın 
Hısnıkeyfa kolundan Mahmud b. Mu
hammed ile kemerin iki alt ucunda mi
mar Ca'fer b. Mahmüd'un adları okunur. 
Beşinci ile altıncı gözler arasındaki üçün
cü kitabede ise mallarını Allah yolunda 
sarfedenlerin övüldüğü Bakara süresi
nin 261 . ayeti yer almaktadır. 

Evliya Çelebi'nin 1065 ( 1654 -55) yılın

da Çermik'ten Diyarbakır' a giderken üze
rinden geçtiği. "musanna' ve müzeyyen" 
diyerek tarif ettiği Karaköprü burası ol
malıdır. Aynı bölgede IV. Murad tarafın
dan yapımına başlanan ikinci bir Deve
geçidi Köprüsü'nden Gülgün Tunç bah
seder. Diyarbakır ve çevresine dair et
raflı çalışmaları olan Basri Konyar da 
1936 yılında yayınıladığı eser inde bu 
ikinci köprüyü kısaca tarif etmiştir. Kon
yar bu köprünün 1291'de (1874) Ahmed 
Tevfik Paşa · nın valiliği sırasında inşası-
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na başlandığı nı, fakat yeteri kadar sağ
lam yapılmadığından yıkıldığını ve 1297'
de ( 1880) yeniden inşa edildiğini yaz
maktadır. 

Devegeçidi Köprüsü, siyah renkte mun
tazam işlenmiş bir taş kaplamaya sa
hiptir. Bu kaplama yer yer döküldüğün
den içteki moloz dolgu meydana çıkmış
tır. Çulpan'ın uzunluğunu 95, genişliğini 
S adım olarak gösterdiği köprünün dört 
büyük kemerden sonra (en büyük keme
rin aç ı kl ığı ı 3.70 m.) uca doğru gittikçe 
küçülen daha ufak üç gözü vardır. Göz
ler sivri kemerli olmakla beraber köp
rünün tabiiyesi bunların kilit taşı hizası
na kadar indirilmiştir. Aslında tabliye
nin daha yüksekte olması gerekirdi. Bu 
sebeple köprünün üst kısmının geç ta
rihlerdeki tamirlerde değiştirilmiş olma
sı ihtimal dahilindedir. Çulpan. köprüyü 
13 Temmuz 1970 günü bizzat ineeledi
ğini bildirdiğine göre verdiği bilgilerin 
gerçeği aksettirdiğini kabul etmek ge
rekir. Gözler arasındaki sel yaranlar bü
yük ölçüde harap olmuştur. Karayolla
rı Genel Müdürlüğü tarafından ilk defa 
1971 yılında acil kısımları onarılan köp
rünün daha sonraki yıllarda da bazı bö
lümleri tamir edilmiştir. 

Devegeçidi Köprüsü Anadolu'da bu çe
şit hayır eserlerinin en eskilerinden bi
ridir. Üzerindeki kitabeler, Artuklular ta
rihine ve bilhassa bu beyliğin emirleri
nin unvanıarına ait bilgiler vermesi ba
kımlarından çok önemlidir. Aynı zaman
da bu köprü, imar faaliyetlerine büyük 
değer verdikleri bıraktıkları vakıf eser
lerle bilinen Artuklular'ın pek tanınma-
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