DICLE VE FIRAT NEH~RLER~NDE NAKL~YAT
NEJAT GÖYÜNÇ
Vefat~n~n 25.y~ldönümünde
Prof.Dr.Cengiz ORIIONLU'nun
aziz haurasma!
1963 senesinde ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi' 1
nde Cengiz Orhonlu ve Turgut I~~ksal'~n ayn~~konuda bir makalesi yay~Mlanm~~ u. Tam 25 sene önce, çok vakitsiz olarak, bir bilim adam~~için çok erken bir ya~ta kaybetti~imiz C. Orhonlu ve T.I~~ksal zengin Osmanl~~Ar~ivi
malzemesinden, baz~~ ~ngilizce seyahatnamelerden, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adl~~ünlü eserinden, Helmuth von Moltke'nin Türkiye Mektuplar~~2
gibi baz~~kitaplardan faydalanm~~lard~. Yay~mlanmasmdan sonra hemen hemen 40 y~ll~k süre geçmesine ra~men bu makale alan~nda örnek bir çal~~ma
olarak kald~ . Bu uzun zaman içinde Istanbul'da Ba~bakanl~k Osmanh Ar~ivi
Dairesi'nde yeni tasnifierin okuyucuya sunulmas~~neticesinde, ortaya konu
ile ilgili yeni belgeler ç~kt~. Vaktiyle gözden kaçm~~~görülememi~~yay~nlara da
göz atmak imkan~~oldu. Bu bak~mdan a~a~~da bu iki k~ymetli ara~t~nc~y~~anmak, verdikleri bilgiler k~smen tamamlanmak istenmektedir.
C. Orhonlu ve T.I~~ksal önce F~ rat nehri üzerinde Birecik'te gemi in~aat~na temas ediyorlard~. Bunlar~n say~s~~XVI.yüzy~l~n ikinci yar~s~nda 1560'ta
60, 1565te 400 kadar olup, 150'si zahire, 250'si asker gemisi olarak niteleniyordu3. Birecik'te 1734'te 20 firkate ile 40 daha ufak naldiye arac~n~n yap~td~~~4 , Hindistan'dan Basra'ya gelen bir k~s~ m ticari mallar~n nehir gemileri
ile Birecik'e kadar nakl edildi~i, oradan da gelen mallar~n deve kervanlan ile
Halçp, Iskenderun, Trablus ve di~er istikamedere sevk edildi~i belirdliyordus.

I "Osmanl~~devrinde nehir naldiyat~~ hakk~nda ara~t~rmalar, Dicle ve F~rat nchirlerinde
nakliyat", TD (Tarih Dergisi). XIII/1963, s.77-102.
2 Türkçe çeviri: Hayrullah örs, Istanbul 1969.
3 C.Orhonlu - Ti~~ksal, agm., s.83, BOA, 5 Numarah Mühimrne Defteri, (973/1565-1566,
Ankara 1994, s.315, BOA, Maliyeden Müdevver Defter, no.2775, s.179.
4 Ismail Hakk~~Uzunçar~~h, Osmanh Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teslcilki, Ankara 1948,
s.405'e dayanarak C.Orhonlu - T.I~~ksal, agm.,s.79.
3 C.Orhonlu -T.I~~ksal, ag~n ,s.78.
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XVI.yüzpl~n ikinci yar~s~nda bir k~s~m Avrupal~lar Birecik'ten Ba~dad 'in
yak~nlar~ nda Felluca'ya kadar seyahat etmi~lerdir. Bunlar~n Birecik'e kadar
kervan ile yolculuk ettikleri, oradan da nehir gemisi veya kelek ile güneye
indikleri bilinir. 1563te Venedik'li tacir Cesare Federici, 1574'te Leonhard
Rauwolf, 1581de John Newberry, 1583te Ralph Fitch Birecik'e gelmi~lerdir.
Bu son iki ~ah~s Birecik'ten Ba~dad'a giderler. Halep'ten Ba~dad'a o tarihlerde iki yol vard~ r. Birincisi kervan yoludur, yakla~~ k 50 gün sürer, çölde çe~idi zahmetlere de katlanmay~~ gerektirir. Di~eri de nehir yoludur, seyahat
~artlara göre 15 ile 55 gün aras~ nda devam eder. Verilen bilgilere göre, tüccarlar Birecik'te 40-50 Duka kar~~l~~~~sat~n ald~ klar~~ bir nehir arac~n~~ (kelek)
Felluca'da parçalayarak tahta olarak satabilirler. Çünkü tersine gidi~~mümkün de~ildir. Ellerine de ancak 7-8 Duka geçer'.
Orhonlu-I~~ ksal7 1560ta Birecik'ten yola ç~ kan 60 kadar geminin 27
günde Ba~dad'a vard~~~ n~, XVI.yüzy~l sonlar~ nda Sir Anthony Sherley'in ayn~~
mesafeyi geceleri uygun iskele ve köylerde konaklayarak 29 günde kat etti~ini haber verirler. Yaz~n su seviyesi azald~~~ndan F~ rat nehri gemi ile seyr ü
sefere müsait de~ildir. Askeri nakliyat da yine ayn~~ yolu takip etmektedir.
Özellikle ~ ran ile muharebelerde hububat ve kale ihtiyaçlar~n~n sa~lanmas~~
için bu yol ve vas~ta tercih olunmaktad~ r.
Evliya Çelebi XVILyüzy~l ortalar~nda "Birecik'ten her sene nice tulumdan yapt~klar~~kelekler ile Memalik-i mahrusa tüccarlar~~ zi-k~ymet e~yalar~n]
alup Ca'ber ve Rakkaya yük bo~aldup 3 günde Ba~dad'~n ta~ras~ndaki Mevi~ler kalesine gelirler, buras~~ben der-i iskele oldu~undan metalarm~~ç~kar~rlar
" demektedir8. Ayn~~yazar Diyarbekir'den "Kelek cisri denilen bir iskeleden
Dicle üzerinden güneye Hasankeyf, Cizre ve Musul üzerinden Ba~dad'a gidildi~ini bildirmektedir9 .
Birecik'te gemi yap~m~~için gerekli malzemenin civar idari birimlerden
temin edildi~i görülmektedir. Mara~, Behisni, Ay~ntap, Kahta, And~r~n, Kadirli (Kars-~~Zülkadriye), Ad~yaman (H~sn-~~Mansur) yöresinden kesilen a~açlardan elde edilen kereste, Ki~~~madeninden ç~ kart~lan demirin Halep'e getirilerek orada i~ lenmesi ile imal edilen çivi bu aradad~ r. i~çi ve ustalar, reis6 Karl Danenfeld, Leonhard Rauwolf, Sixteenth-Century Physician, Botanist and Traveler,
Cambridge, Masa., 1968, s.81.
7 agm • s•78 ve 89.
8 Evliya Çelebi, Seyahatname ,~stanbul 1314, III, s.147.
9 Evliya Çelebi, age , W. s.43.
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ler (kaptan) ~stanbul'dan veya ~stanköy, Rodos gibi adalardan gönderilmektedir
Diyarbekir Beylerbeyili~i'nin merkezi Amid ~ehrinde 1629-1631 tarihlerinde bir Kelekçiler ~eyhi vard~: Seyyid Behram. Sadrazam Husrev Pa~awn~n
emri ile ~ran Seferi için askeri malzemenin Musul'a nakli maksad~~ile kelek
sipari~~olunur. Malzeme olarak tulum ile araçlar~~sevk ve idare edecek kelekçi gereklidir. Bunlar~n hepsi Diyarbekir Beylerbeyili~i'nin baz~~kazalar~ndan temin edilir: Palu'dan 33, Siirt'ten 17, E~il'den 12 kelekçi. Her kelekte 2
kelekçi bulunmaktad~ r. Bunlar~n ücreti 25 esedi kuru~tur, yani 2.000 akçe
tutmaktad~r. Her kelekçiye 1/2 esedi kuru~~nafaka verilmektedir, bu da 40
akçe kar~~l~~~d~ r12. Kelek yap~m~ nda ne kadar tulum kullan~ld~~~~belli de~ildir. Lakin, XIX.yüzy~lda bölgeye gelen ve bindikleri kelekler hakk~nda bilgi
veren seyyahlar bizi bu konuda ayd~nlatmaktad~ rlar. Orhonlu-I~~ ksal, F~ rat
nehri üzerinde bir seyahat yapan J.S.Buckingharn'~ n bu hususta verdi~i malumau bize nal(' etmektedir:"Nakil arac~~içi oyulmu~~ve uzunlu~una kesilmi~~
bir su kaba~~na benzer. Uzunlu~u 40, geni~li~i 10, yüksekli~i luçta 2, prova
(arac~ n ön taraf~ )'da 15 ayakur. Alt~~düzdür, bu nedenle kumsala kolayl~kla
çekilir, 2 ton yük, 8-10 yolcu, 3-4 merkep ta~~yabilmektedir 13".
Vezirazam Husrev Pa~a'n~n ihtiyaç listesinde nar kabu~u ve kendir de
vard~r". Kendirin halat yap~m~ nda kullan~ld~~~~bilinmektedir. Nar kabu~unun da tulumlar~n iç taraf~n~n boyanmas~~ için gerekli oldu~u Elaz~~'da iki
sene kadar önce bu i~le u~ra~anlardan ö~renilmi~tir.
Helmuth von Moltke 15 Nisan 1838'de 'arkada~~~Von Mülbach ile birlikte, yanlar~ nda 2 silâhl~~ muhaf~z, 1 tercüman ve hizmetkarlar~~ile Diyarbak~ r'dan Cizre'ye kelek ile seyahat etmi~tir. Bu vesile ile kelek yap~m~n~~anlaur:"hayvanlar~ n derileri gö~üslerinden mümkün oldu~u kadar az yar~ l~ r,
sonra dikilir, ayaklar~~ ba~lan~ r. Meydana gelen tulum ~i~irilir. 40-60 kadar tulum a~aç dallar~ ndan yap~lm~~~bir sath~ n alt~na 4-5 s~ ra halinde ba~lan~ r. Ön
tarafta 8, arkada 18 tulum eninde olur. Üzerine biraz yaprakh dal, sonra has~ r, onun üzerine de hal~~yay~l~ r. Kürelder elde edilen arac~~idare etmek için
kullarnhr'5"
I° C.Orhonlu - T.I~~ ksal, agm , s.82-83.
II Halil ~nalc~k, "Husrev Pa~a" maddesi,

~A , V/1, s.606-609.
BOA, Kamil Kepeci tasnifi (lusaltma:KK). Defter no.1925, s.15.
13 C.Orhonlu-T.I~~ksal, agm., s.85.
14
KK . Defter no.1925, s.14 (Belge 16.12.1629 tarihlidir) .
13 H.von Moltke, age., s.165-166.
12

Belleten C. LXV, 42
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Aral~ k 1853'te Petermann Musul'dan Ba~dad'a kelekle gider. Yan~ nda
bir Frans~ z, bir Macar doktor, bir Rum operatör, bir Türk subay~, Pa~a'n~n
hizmetkar~~bir S~rp, iki de kelekçi vard~ r. Toplam 8 ki~idirler. Diyarbak~ rBa~dad yolculu~u 8 gün sürer. Üzerinde bir de kulübe bulunan kelek 100
tulumdan yap~lm~~uri 6 .
Müller-Simonis (Aral~ k 1888) Diyarbak~ r'dan Musul'a belirli zamanlarda,
Musul ili Ba~dad aras~ nda ise hemen her zaman kelek bulundu~unu bildirir.
Onun kele~i 162 tulumluktur. Üzerinde 2.75m x 2.40m boyutlar~nda, 1.80m
yüksekli~inde bir kulübe vard~r. Taban~~tahta, yanlar~~kilim kapl~d~ r17 . Ayn~~
yazar Ba~dad'ta "küfe" denilen bir nehir ta~~ undan da bahs eder. Palmiye
kabuklar~ndan yap~lm~~ , yuvarlak bir sepet biçiminde bir vas~ tad~r. Ah~ap
k~sm~~zift ile kapl~d~r. Bu ta~~t arac~n~~Herodot'un da zikr etti~ini, Asurlular~n
da kelek kulland~klar~n~~belirdi' '8.
M.Simonis Siirt'ten Cizre'ye giderken, Bohtan suyu üzerinde köprü olmad~~~~için hayvanlar~~ile birlikte büyük bir nehir nakliye arac~na binerek
kar~~~yakaya geçmi~ tir. Onun resmini sundu~u araç Langenegger'in 1095'te
kulland~~m~n ayn~s~d~r19.
Hasan Bahar "F~ rat Bölgesi Tarihçesi ve Nehir Ula~~m~" adl~~ makalesinde20, Laga~~Kral~~Gudea (M.Ö.XXLyüzy~l)'n~ n Anadolu'dan kesilen sedir
a~açlarm~~ F~ rat'~n ta~~ ma gücünden faydalanarak ülkesine getirtti~ini, Asur
kabartmalar~ nda tasvir edilen kay~~~ n da kelek benzeri oldu~unu, Herodot'un yap~m~n~~tarif etti~i bir nehir arac~n~~tan~ t~ r. Bu yuvarlak bir araçt~ r, kalkan ~eklindedir. içine saman yay~lm~~, üzerine e~ya konulmu~tur. Teknenin
a~aç k~s~mlar~~da deri ile kaplanm~~ ur. Bu tan~ m "küfe" denilen nehir arac~n~~
hat~rlatmaktad~r.
1897-1901 aras~ nda Harput'taki Amerikan Koleji'nde görevli jeolog ve
ki~if Ellsworth Huntington (1876-1947)'un çekti~i kelek yap~m~na ait bir foto~raf~~Carl Friedrich Lehmann-Haupt2' yarmlam~~ur.
H.Petermann, Reisen im Orient. Leipzig 1861, II, s.52-54.
Vom Kaukasus zum Persichen Meertmsen. Durch Armenien, Kurdistan
und Mesopotamien, Mainz 1897, s. 254-263.
18 Ayn~~yazar, age„ s. 311.
19 Felbc Langenenger, Durch verlorene Land., Von Bagdad nach Damascus. Berlin 1911,
s.157.
20 Tarih ve Toplum, Nisan1997, say~~160. s.38-44.
21 C. F. Lehmann Haupt, Armenien einst und jetzt , Berlin 1910, I, s. 321.
16

17 Müller-Simonis,
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Böylelikle kelek yap~m~~ için çok say~da tuluma ihtiyaç duyulmas~~do~ald~ r. Bir defa bu tulurr~lar ta~~ t arac~ n~n suyun üzerinde durmas~n~~ve batrnamas~ n~~sa~lamaktad~ r. Bazen de etrafa çarparak patlamakta, bu sebeple hem
yap~ m için, hem tamir için tuluma ihtiyaç fazlad~ r. 1631'de ücretleri Diyarbekir Hazine Defterdar~~ taraf~ ndan ödenmek kayd~~ile, Diyarbekir kazalar~ na
her biri 5 akçeden 20.500 adet tulum sipari~~edilmi~tir. Bunlar~n kar~~l~~~~da
ad~~geçen defterdar taraf~ndan verilmi~tir. Bu listeye göre, Diyarbekir kazalar~ ndan Çapakçur ve Sav~~r'dan 400'er, Siverek ve Kulp'tan 500'er, Cüngü~'ten
600, Tercil, Atak ve Hani'den 800er, Ergani, Çermik ve Çemi~kezek'ten
1.000er, Palu'dan 2.000, Amid'ten 2.500, Sa~man-Pertek ve Mazgirt'ten toplam~~3.000, Harput ve Hizo'dan 3.000'er tulum al~ nm~~t~r. Amid'te bir Tulum
Ernini (Arslan Be~e) ve bir Kelekçiler Kâtibi (Osman) vard~ r.
XVI.yüzy~ lda Diyarbak~ r'dan Dicle, Birecik'ten F~ rat nehri vas~ tas~~ile
Musul, Ba~dad ve Basra'ya hububat ve harp malzemesi nakliyat~~belgelere
dayand~ r~ larak oldukça iyi bir ~ekilde tasvir olunmu~tu23. XVII.yüzy~l~ n ikinci
yar~s~ nda bu yol i~lerli~ini kayb etmi~~olmal~d~ r ki, XVIII.yüzy~ l ba~lar~ nda
"F~ rat üzerindeki ula~t~rmay~~ yeniden açmak üzere, Birecik'te çe~itli boylarda
120 parça geminin yapur~ lmas~~ faydal~~görüldü. Bu ince donanman~n ba~bu~lu~una deniz i~lerinden becerikli kaptan A~ç~-o~lu Mehmet Pa~a getirildi2 '".
Musul yak~ nlar~ nda Nimrud ve Koyuncuk'ta 1845 ve 1847 aras~ nda kaz~ lar yapan Austen Henry Layard (1817-1894) hiyeroglif yaz~l~~iki M~s~r obeliskini ve çok miktarda çivi yaz~ l~~mermer levhay~~ ve arslan heykellerini keleklerle Ba~dad'a, oradan da ayn~~vas~ talarla Basra'ya sevk etmi~tir. Bu eserler,
yine ayn~~araçlarla sonradan Ingiltere'ye nakl edildi ve Londra'da British Museum'u zenginle~tirdi".
1775'te kurulan Ma'adin-i Humayun Emaneti'na dahil Keban ve Ergani
madenlerinin i~ letilmesi için gerekli kömür ve kütüklerin de civardan su
yolu ile nakl edildi~i görülmektedir. Meselâ, kömür, Palu kazas~~ve Çarsan-

BOA, KK, Defter no.1925, s. 204 ve 210.
C.Orhunlu-T.Is~ ksal, agm , S.90-96. S.94'teki levhada XVIII.yüzy~hn ilk yar~s~ na ait veriler
de vard~r.
24 Silâhdar F~ nd~ kl~l~~Mehmet A~a, Nusretname, Sadelestiren:~smet Parmaks~zo~lu,
~stanbul 1966, Kültür Bakanl~~~~yay~ nlar~ ndan, II/1, s.53 ve 54.
25 A.H.Layard, Nineveh and üs RemaMs, A Narrative of an Expedition to Assyria during
the Years 1845; 1846 and 1847, London 1873, 2.baslu, s.304 vdd.
22

23
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cak voyvodal~~~26 da~lar~ndan elde edilir, kat~ rlarla iskelelere ta~~n~r, kel ekçi
ad~~verilen nakliyeciler bunlar~~ F~ rat ve onun kollar~ ndan Keban iskelesine
ula~t~r~rd~27. Beher kelek ile 25 yük kömür ta~~ nabiliyordu. Do~u Anadolu'da
bir hayvan yükü 162 kg. kadar oldu~una göre", yakla~~ k 4 ton kadar eder.
Kömürlerin biriktirildi~i yer de Kömürhan idi29. Bu han ne yaz~ kki bugün
Karakaya Baraj~~sular~~alt~nda kalm~~t~r.
1 Ekim 1915'te Birecik'ten Zora ~ahtur ile1.200 ki~i sevk olunmu~tur30.
Suriye'de ve çevresinde nehir ve kara ta~~ mac~ l~~~ n~ n daima tehlikeli oldu~u da görülmektedir31.
1980-1987 y~llar~nda Karakaya Baraj~~in~aat~~ öncesi Malatya yak~nlar~ nda
~miku~a~~~kaz~lar~ na kat~lan Hasan Bahar kelelderin 1 veya 2 ki~i ta~~yan su
ta~~ t araçlar~~oldu~unu, 100-150 sö~üt veya kavak dal~n~ n ba~lanmas~~ile olu~tu~unu yazmaktad~ r. Art~ k bunlar~ n alt~ nda tulum de~il, traktör iç lasti~i
vard~r 32 .
Sonuç: Dicle ve F~ rat nehirlerinde Sümerler ve Asurlar zaman~ nda
bile nakliyat yap~ld~~~na i~aret eden Avrupal~lar~ n verdikleri bilgiler yan~ nda,
Horsabad ve Koyuncuk'ta bulunan Asur röliyeflerinden de faydalanarak
bunlar~ n ~ekillerinin de bizlere tan~t~ld~~~ na tan~ k olunmaktad~r. Böylelikle,
Osmanl~~Devleti zaman~ nda bu iki nehir ve kollar~ ndaki su ta~~mac~l~~~, ~lkça~lardaki bulu~~ve geleneklerin bir devar~nd~ r, denilebilir.
Birinci Dünya Harbi s~ ras~ nda da Diyarbak~ r ile Musul aras~ nda askeri
amaçl~~olarak nehirlerden faydalan~lm~~~olmal~d~r. Günümüzde eski keleklerin yerini Feribotun ald~~~ n~~Hasan Bahar belirtmektedir. Bir zamanlar Karadeniz limanlar~~aras~ nda vapur seferleri, insanlar~n seyahatlerdeki acelecili~i nedeni ile, ancak turistik amaçl~~ seferlere dönü~mü~, bunlar~ n yerini
kara ta~~mac~l~~~ , di~er bir deyimle ~ehirleraras~~ otobüsler alm~~t~ r.

26 Çarsancak kelimesindeki ilk hece Farsça'daki Cihar'dan gelmekte olup 4 demektir.
Çarsancak voyvodal~~~~da Çemiskezek, Sa~man, Pertek ve Mazgirt kazalar~ ndan olusmakta idi,
27 Fahrettin T~zlak, Osmanl~~döneminde Keban -Ergani yöresinde madencilik (1775-1850),
Ankara 1997, Türk Tarih Kurumu yay~n~, s.173-178.
28 Walter Hinz, Islamische Masse und Gewichte, Handbuch der Orientalistik,
Ergaenzungsband, Leiden, Brill 1955, s.44.
26 Hasan Yüksel (Haz~ rlayan), Osmanl~~döneminde Keloan-Ergani madenleri. 1776-1794
tarihli Maden Emini Defteri, Sivas 1997, s.33.
30 Nejat Göyünç, "Ermeni tehciri ve soyk~r~m~~iddialar~", Yeni Türkiye, say~~37 (Ocak-~ubat
2001), s. 293-301.
31 C.Orhonlu Tis~ ksal, agm, s.91'den naklen bk.BOA, Mühimme Defteri, no.123, s.102.
32 Hasan Bahar, agm, s.44.
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