DİCLE IRMAĞINDA KELEK TAŞIMACILIĞI
Yard. Doç. Dr. EMRULLAH GÜNEY*
Sadece 523 km si Türkiye topraklarında kalan, tamamı 1900 km olan Dic
le ırmağı kaynaklarını Güneydoğu Toroslarından alır. Batılıların Tigre, Tigris
(Kaplan) olarak tanıdıkları Dicle, Mezopotamya uygarlığını kurmuş topluluklarca değişik sözcüklerle adlandırılmıştır. Tig-gal Sümercede ulu ırmak de
mektir. Süryanilerin Diglath dedikleri bu ırmağın, hızlı akışından dolayı “ ok”
anlamına gelen tijle şeklinde söylendiği de sanılmaktadır.
Mezopotamyayı yaratan ve birçok kültürlerin doğmasını, yaşamasını sağ
layan iki ırmaktan biri olan Dicle, Diyarbakır havzasından, Mardin eşiğinden
sınırlarımız dışında Zağros dağlarından birçok kollar alır. Zaman zaman Fı
rat’a yaklaşır ve ortada adaya benzer geniş alanlar kaldığı için de el-Cezire
denilen bölgelerin ortaya çıkmasına yolaçar.
Güneydoğu Torosları, Diyarbakır havzası, tarih boyunca, birçok bakım
lardan Mezopotamyayı besleyen, hammadde sağlayan bir bölge olmuştur. Bu
bölgede yetişen, yetiştirilen birçok maddeyi taşımak için insanlar daima bu
büyük su yolunu kullanmışlardır.
Diyarbakır’dan Basra Körfezine kadar uzanan bu doğal su yolu tarihin
her döneminde az ya da çok önemli olmuş ve kullanılmıştır.
Mezopotamya uygarlıkları içinde önemli bir yeri olan Asur, tarih sahnesi
ne çok erken çıkmıştı. Milattan Once XIX. Yüzyılda Asurlular Mezopotamyada idi. Anadolu Hitit egemenliği altında iken en çok Asurlularla ticaret
yapılıyordu. Halys (Kızılırmak) yakınında Kaneş (Kültepe) Asurlularca ku
ruldu ve bir ticaret kolonisi olarak gelişti. Asur, Khalah, Ninova gibi Asur şe
hirleri ile Kaneş arasında düzenli ticaret yolları vardı ve bu yollarda kervanlar
işliyordu. Yolun bir kesimi karadan, bir kesimi de su yolundandı. Dicle su
yolu üzerinde Asurluların, Kalaku adını verdikleri basit salları mal taşımak
ta idi. Asur kabartmalarında bu ırmak taşıtlarının desenlerine rastlıyoruz.
Mezopotamya ulaşımında önemli bir yeri olan, bir ırmak taşıtı olarak in
sanların yaşamında yer tutan bu kalaku, daha sonra k e l e k olarak yaşamaya
devam etti.
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Asur ticaret kolonisi Kaneş’ten doğuya doğru mal getiren tüccarlar, Dicle
kıyılarına eriştikleri zaman, artık, yüklerini, yaptırdıkları keleklerle taşıtı- j
yorlardı. Günlerce kara yolculuğu yapan, çeşitli sıkıntı ve zorluklarla sava
şan, can ve mal güvenliğini kendi kendilerine sağlamak zorunda olan tüccarlar,
Dicle üzerinde kelekle yolculuğu çok rahat ve güvenli buluyorlardı. Ayrıca,
bir güç de harcanmıyordu. Irmak doğal akışıyla üstündeki keleği yüzdürü
yor, taşıyordu.
Koyun ve keçiler kesildikten sonra derileri, göğüs tarafından biraz yarılıp
özenle yüzüldükten sonra dikilerek ayaklarının bağlanması işlemiyle kelek ya
pımı başlamış olur, insan soluğu ile üflenerek şişirilen deriler tulum adını alır.
Tulum sayısı, ırmak suyunun azlığına, çokluğuna, taşınacak malın miktarına
göre değişmektedir. Bu sayı 50-400 arasında olabildiği gibi, Bağdat-Basra ara
sında görüldüğü gibi 800-1000 tane de olabilirdi. Ortalama bir hesapla 150
tulumdan yapılmış bir kelek 2,5-3 ton yük taşıyabilirdi.
Tulumlar hazırlandıktan sonra, bahçıvan sırığı denilen ağaçlardan birer
metre aralıkla sağlı, sollu kirişler konulur ve onun üstüne de ince çubuklar
dizilerek kare biçiminde bir sal ortaya çıkarılırdı. Diyarbakır kuzeyinde, Torosların eteklerinde orman bulunduğundan, kelek salı için ağaç bulmak so
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rUn olmazdı; fakat güneye inildikçe ağacın yerini bataklık kamışları ve saz
alırdı. Kirişlerin arasını kapatmak için yapraklı dallar daha uygun görülürdü.
Hayvan derilerinden elde edilmiş tulumların, ağaç iskeletle birbirine bağ
lanmasından sonra kelek, yolcu ve yük taşımaya hazır demekti, insanlar eşya
denklerinin, çuvalların üzerinde oturabilir, dinlenebilir, uyuyabilirdi. Ancak,
daha konforlu kelekler de yapılmıştı. Ek masrafla, gündüzün güneşinden, ge
cenin nemli ayazından korunmak için bir çardak kurdurulabilir, tahtadan oda
lar yaptırılabilirdi. 1885 yılında Düyunu Umumiye müfettişi olarak Am id’den
(Diyarbakır) Bağdat’a kelek üzerinde yolculuk yapan Direktör Ali Bey, özel
siparişi ve kendi malı olan keleğe iki oda, tuvalet yaptırdığını anılarında be
lirtmektedir. Yolculuğu konforlu hâle getirmek için keleğin üzerine halı, ki
lim, yastık yerleştirmek de mümkündü.
Keleği hareket ettirmek için 2-6 adam gerekmektedir. Bu sayı ırmak taşı
tının büyüklüğüne göre değişebilirdi. Kelekçilerin elinde tahtadan kürekler
vardı; fakat taşıtı su kendi gücüyle hareket ettirdiği için bu kürekler keleği
hareket ettirmek için değil dümen gibi yönlendirmek amacıyla kullanılırdı.
Barış dönemlerinde kelekler yolcu ve yük taşırdı. Motorlu taşıt araçları
nın henüz kara yollarında kullanılmaya başlanmadığı dönemlerde, hayvanla
rın çektiği tekerlekli arabalar, yaylılar için de sert zeminli, stabilize yollar
mevcut değildi. Kışın ve ilkbaharda yağmur mevsiminde, karların eridiği za
manlarda her yer bataklık, çamur deryasına dönüyordu. Keleklerin kolayca
akıntı yardımıyla ilerlediği dönemlerde, yani kışın ve ilkbaharda en süratli,
güvenli yolculuk Dicle üzerinden yapılabiliyordu. Böylece, Güneydoğu Torosların ormanlarından kesilen tomruklar, yakacak olarak değerlendirilecek odun
lar, inşaat malzemesi, kayatuzu, maden cevheri, Diyarbakır havzasının buğday
ve arpa gibi hem insanların hem de gücünden yararlanılan hayvanların gıdası
olan tahıl maddeleri yüzyıllar boyunca keleklerle daima Dicle üzerinden Mu
sul, Bağdat, Basra’ya taşınmıştır.
Suyun çok az olduğu zamanlarda ya kelekle taşımacılık yapılamıyor ya da
keleğe çok az yük yükleniyordu. Sağnak yağmurlarının ya da eriyen karların
birdenbire ırmağın düzeyini yükselttiği mevsimde de kelekle taşımacılık teh
likeli, riskli oluyordu. Böyle zamanlarda ırmakta tehlikeli akıntılar, çağlayanlar,
burgaçlar (tourbillonnaire) ortaya çıkıyordu. Ayrıca taşkın suları bol miktar
da blok kaya, çakıl taşıyarak, bunları ırmak tabanına kıyılara yığıyor, bütün
bunlar taşımacılığın olağan düzenini bozuyordu.
Kelek hiçbir zaman hazır bulunmazdı. Diyarbekir gibi önemli bir mer
kezde bile bu işi yapan ustalar sipariş olmaksızın kelek yapmazlardı. Çünkü
hayvan derileri güneşe, suya karşı dayanıklı değildi ve çatladıkları için bunla
rı sık sık sulamak, bakımını yapmak gerekirdi.
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Diyarbekir, Bağdat-Basra gibi buğday-arpa tüketicisi merkezler için bir
buğday deposuydu. Diyarbekir Eyaletinde elde olunan buğday ve arpa eğer
keleklerle Mezopotamya beldelerine taşınmasa halk aç kalırdı. Hasankeyf.
ten de Bağdat'a zahire gönderilirdi; hangi tahıl üretim alanından hangi tüke
tim bölgelerine ne gönderileceği önceden belirlenmişti. Böylece geniş
imparatorluk coğrafyasında bölgeler arasında bir dayanışma sağlanmak is
tenmişti.
Tropikal nemli sıcak bir ortamda Basra’da zahire üç aydan çok dayanmışor, küfleniyordu. Bunun için buğday ve arpanın Basra’da ambarlanması ola
nağı yoktu. Bunun için Mezopotamyanın kuzeyindeki daha serin beldelerin
zahire ambarlarından sık sık keleklerin buğday, arpa yüküyle yola çıkmaları
gerekmekteydi.
Dicle’de kelekçilik bir meslek olarak yüzyıllarca sürmüştür. Kelek istas
yonları olarak adlandırabileceğimiz Diyarbekir (Amid) ve Musul’da bu mes
leğin ilkelerini belirleyen, meslek âdabını koyan, edep ve erkânı denetleyen
şeyhler bulunurdu. Kelekçi şeyhleri bu meslek kuruluşunun yöneticisi duru
munda idiler.
Diyarbekir-Bağdat arası kelek yolculuğu, rüzgarın da uygun esmesi hâ
linde 20 gün kadar sürüyordu. Rüzgâr ters eserse kelekle yolculuk uzardı.
Özellikle Batman ve Botan çayları Dicle’ye ulaştıktan sonra ırmağın suları bollaştığından üzerinde yüzen kelek daha süratli yol almaya başlardı.
Kelekler, varacağı yere vardıktan sonra üzerlerindeki eşya boşaltılınca sö
külür, ağaçtan iskelet parçalanırdı. Hurmadan başka ağacın yetişmediği Mezopotamyada, Toroslarm çam, meşe ve gürgenlerine daima alıcı vardı. Ağaçlar
satıldıktan sonra tulumların havaları boşaltılarak “ mekkâri develeri” ile ter
sine yolculuk -kuzeye doğru- başlardı. Bunun için kelek menzillerinde, dai
ma, tulumları Musul ve Diyarbekir’e geri götürmek için kiralık develer hazır
beklerdi
Osmanlı-Iran savaşları Kasrışirin Anlaşmasına kadar sürdü. Bu anlaşmayla,
bugün de geçerli olan (Irak-Iran) sınır çizildi Fakat, Dicle’ nin doğusunda iç
ayaklanmalar, başkaldırılar, Iranlıların kışkırtmaları, saldırıları, zaman za
man kendini gösteriyordu. Savaş dolayısıyla doğuda bulunan Osmanlı ordu
sunun iaşesi ve savaş araç-gereçlerinin taşınması için de devlet, keleklere muhtaç
durumda idi. Karadan uzun zaman alacak ve pek meşekkatli olacak asker ve
mühimmat taşıma işi keleklerle daha kolay ve eziyetsiz yapılabilmekteydi. Bağ
dat’ ta bulunan Osmanlı ordusunun buğday gereksinmesi bu yolla, yüzyıllar
boyunca karşılanmış, kuzeyin buğday ambarı fonksiyonundaki Dicle Havza
sı, Mezopotamyanın güneyini, halkıyla birlikte orduyu da bu yolla beslemişti.
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Mezopotamya ve çevresindeki bazı göçebe Arap aşiretleri de kelekle taşı
macılığı önlemeye, baskınlar yaparak yağmalamaya çalışırlardı. Devlet, bu eşkiyalığı önlemek için menzil arası noktalara, dar geçitlere -kapı- askerler
bırakmıştı. Aşiretlerin saldırılarına karşın, XX. Yüzyıl öncesi Mezopotamyasının karayolları bakımından yoksulluğu düşünülecek olursa, yine kelek taşı
macılığının en güvenli yol olduğu ortaya çıkar.
Osmanlı Ordusunda danışman subay olarak görev yapan Prusyalı Yüzbaşı
Helmuth von Moltke, anılarında Dicle üzerinden Musul’a kadar yaptığı kelek
yolculuğunu anlatır (1838). Moltke, sürati saatte ortalama bir mil olan kelek
le, 88 saatlik yolu 3,5 günde almıştı.
Birinci Dünya Savaşının çıkmasıyla Berlin-Bağdat demiryolu yarım kal
mıştı. Demiryolunun bazı yerleri bölüm bölüm yapılmıştır. Merkezi Bağdat’ 
ta bulunan 6. Ordu Kumandanlığının subayları, erleri, ordunun savaş
araç-gereçleri, gıda maddeleri Dicle üzerinden keleklerle taşınmıştır. Yüzba
şı Selâhattin anılarında, yaptığı bir kelek yolculuğunu anlatmaktadır (1915).
Diyarbekir-Musul arası 400 km dir. Karadan gidildiği takdirde Mardin eşiği
aşılacak, dağlar geçilecektir. Sonra da çöle düşülecektir. Savaş dolayısıyla gü
vensizlik vardır. Ermeniler, Arap aşiretleri ve Süryaniler devlete karşı ayak
lanma hâlindedirler. Böyle bir ortamda kelekle yolculuk daha güvenlidir. 1915
yılında Türk ordusunun subay ve erlerinin keleklerle Musula varmak için 8-10
güne ihtiyaçları vardır.
Günümüzde kelekler, artık, traktör ve kamyon iç lastiklerinden yapılmak
tadır. Kasım-mayıs arasında kaçak odun taşıyan bu keleklerin boyutları da
küçülmüştür. Eğil kuzeyindeki dağlık kesimden gizlice, geceleri kesilen meşe
ağaçları, özellikle akşam karanlığında keleklerle Diyarbakır’a getirilmekte ve
eskiden de bir istasyon yeri olan Kavs noktasında kıyıya yanaştırılan kelek
lerden karaya çıkarılmaktadır. Burası Mardin Kapı altında, Dicle köprüsüne
yakındır. Karayolları geliştiğinden, odunlar daha sonra kamyonlarla başka yer
lere götürülür. Dicle barajı, Hasankeyf, İlisu barajları yapıldıktan sonra ke
lekle taşımacılık da tarihe karışacaktır.
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Foto: 1 - Eğil önlerinde Dicle ırmağı.

Foto: 2 - Diyarbakır önlerinde Dicle ırmağında odun yüklü bir kelek.

Foto: 3 - Eğil önlerinde Dicle vadisinde kelek odun taşımacılığı.

