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Öz 

Bu makalede, Cizre Ulu Camii mercek altına alınmıştır. Cami; tarihçesi, 

kitabeleri, medresesi, minaresi, şadırvanı, süslemeleri ile bölgenin mimari 

yapısı içerisindeki önemi de göz önüne alınarak incelenmiştir. Ayrıca, Sanat 

Tarihi metodolojisine uygun bir şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır. İlçenin 

ayakta kalan tek camisi olarak günümüze gelebilen Cizre Ulu Camii’nin, 

yapıldığı dönemin izlerinin yanı sıra Anadolu cami geleneği içersindeki yerine 

de dikkat çekilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Cizre, Cizre Ulu camii, medrese, minare, şadırvan, 

süsleme. 

CİZRE GRAND MOSQUE 

Abstract 

 In this essay Cizre Grand Mosque has been examined. History, 

inscriptions, medrese, minaret, fountain, ornamentations and structural has 

been examined according to importation of architecture of district, tried to 

prepared appropriate to its methodology of art history. As well as traces of its 

establish time, the place of Cizre Grand Mosque which has only been reached 

to nowadays between Anatolia Mosques custom has been pointed out. 

 Keywords: Cizre, Cizre Grand Mosque, Medrese, minaret, fountation, 

ornament. 

Giriş: 

Cizre, Dicle nehri üzerindeki önemli bir geçidin yakınında inşa 

edilmiştir. Anadolu’yu Kuzey Mezopotamya’ya bağlayan bu stratejik geçit 

noktasına hâkim olan Bazabda Kalesi ve civarı, en eski devirlerden itibaren 

                                                           
*
 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk-İslam Sanatları  Tarihi Anabilim Dalı, 

zahirertekin@hotmail.com  

mailto:zahirertekin@hotmail.com


 2 

çeşitli devletlerin hâkimiyeti altında kalmıştır
1
 . El- Cezire tabirinin eskiden 

beri bu bölgenin adı olarak kullanıldığını gösteren tarihi kaynaklara rastlamak 

mümkündür
2
.  

El-Cezire bölgesi batıda Urfa’dan başlayarak doğuda Habur ve Musul’a 

kadar uzanan, kuzeyden de Silvan’dan başlayıp güneyde Suriye’deki Rakka’ya 

kadar genişleyen bölgenin adıdır
3
. Diyarbakır, Mardin, Musul, Cizre, 

Nusaybin, Kamışlı ve Şanlıurfa bölgenin başlıca önemli şehirleridir
4
. 

Bu konumundan dolayı bir süre Cezire adıyla anılan şehir, daha sonra 

“Cezire-i İbn Ömer” adıyla zikredilmeye başlandı. Bu ismin verilmesine bazı 

kaynaklar Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz, bazı kaynaklar ise şehri bina 

eden Hasan b. Ömer b. Hattab’dan dolayı olduğunu yazmaktadırlar
5
. 

Mardin ve Kızıltepe’de olduğu gibi Cizre de güneyin çöl iklimine en 

yakın yerlerdendir. Sıcaklık nedeniyle buradaki camilerde yan kapılara gerek 

duyulmaktadır. Ortadoğu mimarisinin gerek malzeme ve iklim benzerliği, 

gerekse coğrafi yakınlık Cizre’deki mimari eserleri etkilemiştir. 

Bu eserlerden biri olan Cizre Ulu Camii, plan anlayışı itibariyle 

Anadolu’da daha sonra yaygın olarak kullanılacak enine dikdörtgen planlı 

camilere örneklik teşkil etmiştir (Çizim1). (Resim 2). Cizre Ulu Camii, enine 

dikdörtgen planlı ve mihrap önü kubbeli camilerin grubuna girmektedir. 

Medresesi, minaresi, avlusu ve şadırvanıyla büyük bir kompleks olarak inşa 

edilmiştir. Ancak bu yapıların tamamının sağlam bir şekilde günümüze 

gelebildiklerini söylemek mümkün değildir. Cizre Ulu Camii’nin minaresi 

tuğla malzemeden yapılmış olup kare kaideli ve silindirik gövdelidir. Caminin 

minaresi özgün haliyle günümüze ulaşmıştır. Minare yükseldikçe 

incelmektedir. Bu özellikleri ile Suriye etkileri taşır. Caminin kapı tokmakları 

                                                           
1
 İ. Yiğit, “Kuruluşundan Mervaniler Dönemine Kadar Cizre”, Hz. Nuh’tan Günümüze Cizre 

Sempozyumu, İstanbul,  1999, s. 54. 

 
2
 M.H. İnanç, “ Diyarbekir ”, İ.A., III., Ankara, 1978,  s. 605-626. 

3
 Yakut el-Hamevi, Mu’cemü’l- Büldân, Beyrut, II.  s. 1957, 134 

4
 M.H. Çiçek; “Yakın Dönem Cizre Medreseleri” Hz. Nuh’tan Günümüze Cizre Sempozyumu. 

İstanbul, 1999, s. 125. 
5
 Muhammed Yusuf Gandur, , Tarihu Cezireti İbn Ömer, Beyrut, 1990, s. 74. 
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günümüze ulaşabilen önemli sanat eserleri arasında yer almaktadır (Resim 

1,4,5,6). 

Cizre Ulu Camii’nin Tanıtımı:  

Yapı, Cizre şehir merkezinde, Dağ Kapı Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

Çeşitli zamanlarda yapılan onarımlarla günümüze ulaşmıştır. En son 1970’li 

yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 2007 yılında restore 

edilen yapı, ibadete açıktır. Yapı, dört yönden yol ile çevrilmiştir
6
. 

Tarihçesi: 

Cizre şehir merkezinde bulunan yapı, değişik zamanlarda yapılan ilave 

ve onarımlarla günümüze gelebilmiştir. Caminin ilk yapısı hakkında elimizde 

herhangi bir bilgi mevcut değildir.  Ancak üzerindeki kitabelere dayanarak 555 

/1155-56 yılında Cizre Zengi Atabeyi Ebu’l-Kasım Mahmud Sencer Şah 

tarafından inşa edildiğini söylemek mümkündür
7
.  

Yapının kitabeleri, tahribatlara rağmen günümüze gelebilmiştir. Mihrap 

eksenindeki kapı ile sağ ve soldaki diğer küçük kapıların her birine ait kufi 

yazılı kitabeler bulunmaktadır. Ayrıca medresenin kuzey dış cephesinde ve 

minare kaidesinde sekiz satırlık bir kitabe daha bulunmaktadır. 

Taş kitabelerin birisinde Seyfeddin adı geçmektedir. Başka bir tamir 

kitabesinde Miladi 1284 yılında Baz Şahin oğlu Ali tarafından onarıldığı 

yazılıdır. Zamanla birçok tamir geçiren caminin, 1945 yılında Şeyh Seyda’nın 

çabalarıyla usta Mahmut tarafından onarılmıştır
8
.   

Kitabeler: 

Yapının üzerinde toplam sekiz kitabe tespit edilmiştir.
9
  

Birinci kitabe ana giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Kitabe kalker 

taşına kabartma tekniğiyle celi sülüs hatla yazılmıştır. Tek satırdan oluşan 

                                                           
6
 M. Top, Şırnak Kültür Envanteri, Şırnak, 2009. s. 125. 

7
 O. Tuncer, “Cizre Ulu Cami ve Medresesi”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.III., Ankara, 1981,  

s. 103-104. 
8
 A . Yaşın, Bütün Yönleriyle Cizre. Ankara, 1983,  s. 37. 

9
 Caminin kitabeleri Orhan Cezmi TUNCER tarafından Cizre eski müftüsü Abdurrahman 

ERZEN ve imam Alaattin MALGIR’e okutturulmuştur. (Bkz. O. Tuncer a.g.m. s. 103) (Ayrıca 

kitabelerin taranskribi için bkz. Abdülgani Efendi, Mardin Tarihi, Ankara, 1996, s. 263-264.) 
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kitabenin harflerinin boşlukları rumi, palmet ve hatayilerden oluşan bitkisel 

bezemelerle süslenmiştir. Kitabenin dili Arapça’dır.  

 

Metin 

ماللهم بجالل وجهك الكريم و كالمك القديم و برهانك العظيم ارحم عبدك الضعيف عبدالرحي   

 

Okunuşu 

Allahümme bi’celali vechike el’kerim ve kelamike e’l-kadim ve 

burhanike e’l-azim irhem abdeke’z-zaîf Abderrahim 

Anlamı 

Allahım büyük delillerin kadim kelamının kerim yüzünün hürmetine 

zayıf kulun Abdurrahime merhamet et. 

         İkinci kitabe ana giriş kapısının doğusundaki ilk kitabedir. 0.46 x 

0.97 m ölçülerinde boyuna dikdörtgen şekilli kitabelik iki kısma ayrılmıştır. Alt 

kısımdaki kitabe üç dilimli kemerle sonlanan iki yanı sütunce şeklinde 

silmelerle sınırlandırılan bir panodur (Resim 4).  Kitabe kalker taşından 

kabartma tekniğiyle kufi hatla yazılmıştır. On iki satırdan oluşan kitabenin dili 

Arapçadır.  

Metin 

ال اله اال هللا محمد رسول هللا- ١  

ـ بسم هللا الرحمن الرحيم  ٢  

قل هو هللا احد  -٣  

هللا الصمد      -٤  

لم يلد  -٥  

ولم يولد  -٦  

و لم يكن له  -٧  

كفوا احد   -٨  

ه هللا عز و جل جما تطوع بعامله لو -٩  

رحمه هللا و رحم والديه ........... غازي بن -١١  

ع المسلمين ورحم جمي -١١  



 5 

سنة خمس وخمسين وخمس مائة -١٢  

 

   

 

 

Okunuşu 

1. Lailahe illallah Muhammedün resulullah 

2. Bismillahirrahmanirrahim 

3. Kul huve’llahu ahad 

4. Allahus’s-amed 

5. Lem yelid 

6. Velem yüled 

7. Velem yekün lehu  

8. küfüven ehad 

9. Ma tetavvea bi-âmilihi li-vechi’llahi azze ve celle. 

10. Gazi bin ..................... rehimehullahu ve  rahime valideyhi 

11. Ve rehime cemîi müslimin  

12. sene hamsin ve hamsîne ve hamse mie.  

Anlamı 

 Allahtan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Rahman ve  

rahim olan Allahın adıyla. De ki O, Allah birdir. Allah sameddir. O, 

doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Ameliyle  

Allaha itaat ettiği sürece Gazi bin ....................   Allah ona anne babasına ve 

tüm Müslümanlara rahmet etsin. 555/1160 yılında bunu yapmaya güç 

yetirmiştir.  

   Üçüncü kitabe ana giriş kapısının doğusundaki ikinci kitabedir.   

Kitabe kalker taşından kabartma tekniğiyle kufi hatla yazılmıştır. 0.50 x 1.00 

m. ölçülerinde boyuna dikdörtgen şekilli kitabeliğin üst kısmına beş satır 

halinde celi sülüs hatla kabartma yazıların üzeri yeşil yağlıboya ile 

boyanmıştır. Kitabenin alt tarafı boş bırakılmıştır.  
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Metin 

بسم هللا الرحمن الرحيم  -١  

امر بعمارة هذا المكان المبارك  -٢  

موالنا السلطان المولى  الملك العليم  -٣  

..... الملك ال .......العادل  -٤  

ست مائة ...... سيف الدين  ٥  

Okunuşu 

1. Bismillahirrahmanirrahim 

2. Emera bi-imareti haze’l- mekani’ el- mübareki 

3. Mevlana es-sultan el-mevla el-maliki el-alimi  

4. El-adil ....... el-melik ül ............ 

5. Seyfeddin ..................... sitte  mie  

 Anlamı 

            Rahman ve rahim olan Allahın adıyla. Bu mübarek mekanın inşa 

edilmesini mevlana es-sultan el-mevla el- alim el- adil.......el-melik.............. 

Seyfeddin emretmiştir. (600- ? ) 1203 

            Dördüncü kitabe ana giriş kapısının doğusundaki üçüncü kitabedir.   

0.35 x 0.95 m ölçülerinde boyuna dikdörtgen şekilli kitabelik iki kısma 

ayrılmıştır. Kitabe kalker taşına kabartma tekniğiyle kufi hatla yazılmıştır. 

Dokuz satırdan oluşan kitabenin dili Arapçadır. 

Metin  

اال هللا محمد رسول هللا ال اله -١  

بسم هللا الرحمن الرحيم   -٢  

انما وليكم هللا و رسوله  -٣  

و الذين امنوالذين يقيمون الصالة  -٤  

و يؤتون الزكاة وهم راكعون -٥   

جدد في وكالة حيري بن علي سنجر  -٦  

بن باز شاه  -٧  

في سنة ثالثين -٨  

  مأةوثمانين و ست --٩
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Okunuşu 

 

1. Lailahe illallah muhammedün resulullah 

2. Bismillahirrahmanirrahim 

3. İnnema veliyyukumu’llahu ve resuluhu 

4. Vellezine amenu ellezine yukimunes’s-elate    

5. Ve yü’tunez’z-ekate ve hum rakiun 

6. Cüddide fi vekaleti  Hayri bin Ali  Sencer  

7. Bin  Baz Şah  

8. Fi seneti selâsin 

9. Ve semânîne ve sitte mie  

 Anlamı 

 Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah’ın elçisidir. Rahman ve 

rahim olan Allah’ın adıyla. Gerçek dostunuz Allah, resulü ve iman edip namaz 

kılan zekatı veren ve rükua gidenlerdir. Hayri bin Ali Sencer bin Baz Şah 

tarafından 683/1284 tarihinde yenilenmiştir. 

 Beşinci kitabe ana giriş kapısının batısındaki birinci kitabedir.  0.43 x 

1.07 m ölçülerinde boyuna dikdörtgen şekilli kitabelik iki kısma ayrılmıştır. Alt 

kısımdaki kitabe üç dilimli kemerle sonlanan iki yanı sütunce şeklinde 

silmelerle sınırlandırılan bir panodur. Yanlardaki sütuncelerin lale şeklinde 

başlıkları vardır. Kitabenin alt kısmı çatlamıştır. Kitabe, kalker taşına kabartma 

tekniğiyle kufi hatla yazılmıştır. 

Metin 

  رسول هللاهللا محمد  ال اله اال -١

هللا -٢  

بسم هللا الرحمن الرحيم  -٣  

٤-............................  

 

Okunuşu 
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1. Lailahe illallah muhammedün resulullah 

2. Allah 

3. Bismillahirrahmanirrahim 

4. ................................... 

  

  Anlamı 

Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Allah. Rahman 

ve rahim olan Allah’ın adıyla. ....................... 

          Altıncı kitabe ana giriş kapısının batısındaki ikinci kitabedir. Kapı 

lentosu üstünde sonradan oluşturulan kemerli girinti içerisindedir. 0.46 x 1.03 

m ölçülerinde boyuna dikdörtgen şekilli kitabelik iki kısma ayrılmıştır. Alt 

kısımdaki kitabe, üç dilimli kemerle sonlanan iki yanı sütunce şeklinde 

silmelerle sınırlandırılmıştır.  Kitabenin alt kısmı ortadan kırıktır. Kitabenin üst 

kısmına kabartma kufi hatla kelime-i tevhid, köşelerine de birer gülbezek 

motifi yerleştirilmiştir. 

 Metin 

ال اله اال هللا محمد رسول هللا -١  

بسم هللا الرحمن الرحيم  -٢  

قل هو هللا احد  -٣  

هللا الصمد  -٤  

لم يلد  -٥  

ولم يولد  -٦  

و لم يكن له  -٧  

كفوا احد  -٨  

  ه هللا عز و جل جما تطوع بعامله لو -٩

رحمه هللا و رحم والديه ........... غازي بن -١١  

ورحم جميع المسلمين امين يا رب العالمين  -١١  

Okunuşu 

 

1. Lailahe illallah Muhammedün Resulullah 
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2. Bismillahirrahmanirrahim 

3. Kul huve’llahu ahad 

4. Allahu’s-samed 

5. Lem yelid 

 6. Velem yüled 

7. Velem yekün lehu  

8. küfüven ehad 

9. Ma tetavvea bi-âmilihi li-vechi’llahi azze ve celle 

10. Gazi bin ..................... rahimehu’llahu ve  rahime valideyhi 

11. Ve rahime cemîi’l- müslimin âmin yâ rabbelalemin 

Anlamı 

Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Rahman ve 

rahim olan Allah’ın adıyla. De ki O, Allah birdir. Allah sameddir. O, 

doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Ameliyle 

Allaha itaat ettiği sürece. Gazi bin ....................   Allah ona anne babasına ve 

tüm Müslümanlara rahmet etsin. Amin ya rabbel alemin.  

Yedinci kitabe minarenin kaide kısmında bulunmaktadır (Resim 3).  

0.40 x 0.63 m ölçülerindeki kitabe kalker taşına kabartma tekniğiyle cel-î sülüs 

hatla yazılmıştır. Sekiz satırlık kitabenin dili Arapça’dır.  

Metin 

١-...........................  

٢- ..........................  

يوم يقول لجهنم ... يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا  -٣  

هل امتلئت و تقول هل من مزيد يا عبد الظالم  -٤  

ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين .......على يده يوم  -٥  

٦ ..........................  

  يذذنبه  و ذلك في الخامسة عشر جما  تعالى و محىهللا -٧

االخر سنة خمسين و خمس مائة -٨  

Okunuşu 

1. ............. 
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2. ............. 

3. Yevme tecidu külle nefsin ma amilet min hayrin mahdaran yevme 

yekûlu li-cehenneme 

4. Hel imtele’ti ve tekûlu hel min mezîd yâ abde’z-zâlimi 

5. Ala yedihi yevme ........ zi’l- kulûbi lede’l-henaciri kazimîn 

6. ......... 

7. Allahu taâla ve meha zenbehu ve zâlike fi’l- hâmiseti aşere cemaziye 

8. E’l-âhar senete  hamsîne ve hamsi mie 

Anlamı 

............ 

.............. 

Her nefsin yaptığı iyilikleri önünde hazır bulduğunda. Allah’ın 

cehenneme ‘doldun mu?’ sorup cehennem de “daha var mı?” diye cevap 

verdiğinde ey zalim kul.  Kalpler gırtlakta zorlandığında................. Allah onun 

günahlarını affetsin. 15 Cemaziyelahir 555/1155.  

Sekizinci kitabe caminin kuzey cephesinde ana giriş kapısının 

batısındaki üçüncü kapının üzerinde yer almaktadır. Kitabe okunamamaktadır. 

Kapı lentosu üstünde sonradan oluşturulan kemerli girinti içerisindedir. 0.30 x 

0.60 m ölçülerinde boyuna dikdörtgen şekilli kitabelik, on satır halinde aşağıya 

doğru sıralanan yazılardan oluşmaktadır. Arapça olarak kabartma tekniğinde 

sülüs bir hatla yazılmıştır. Satırlar birbirinden ince şeritlerle ayrılmıştır
10

. 

Genel: 

Cami, doğu-batı doğrultusunda dörtgen planlıdır.  Kuzeyinde simetriğe 

uygun olmayan ve bugün harap vaziyetteki medrese ve avlu bulunmaktadır 

(Resim 3). Avlunun kuzeyinde minareye yer verilmiştir (Resim 1-2).  Cami, 

mihrap önü kubbeli olarak inşa edilmiştir. Cami günümüzde toprak 

seviyesinden aşağıda kalmıştır.  

Cizre Ulu Camii’nin kuzeyinde simetriğe tam uygun olmayan 

dikdörtgen bir avlu yer almaktadır. Avlunun; ikisi kuzeyde, bir tanesi doğuda 

                                                           
10

 Top, A.g.e., s. 125-126. 
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olmak üzere üç giriş kapısı vardır. Kapılar avluya eyvan biçiminde 

açılmaktadır. Avlu cephelerinde; düzgün kesme taş ve moloz taş kullanımı 

birlikte görülmektedir. Avlunun kuzeydoğusunda harime bitişik olan duvar, 

giriş kapısına kadar düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmişken, giriş kapısı 

ve avlu cephesinin diğer kısımları moloz taş malzeme ile yapılmıştır. Avlunun 

kuzey ve doğu cephesi, giriş kapılarıyla hareketlilik kazanmıştır (Çiz. 1).  

Avlunun doğu cephesinde yer alan giriş kapısı dikdörtgen açıklıklı olup 

sivri kemerli eyvan şeklinde yapılmıştır. Dışarıya taşıntı yapan kapı toprak 

seviyesinden aşağıda kaldığı için, birkaç basamakla inilmektedir. Kapı açıklığı 

düz lentoludur. Kapı açıklığı dıştan sivri bir kemerle kuşatılmıştır. Sivri 

kemerin, orijinalde çok dilimli olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Doğu-

batı yönünde dikdörtgen planlı olan eyvan, çapraz tonozla örtülüdür. Tonoz, 

tuğla malzemeden inşa edilmişken eyvan ve beden duvarları moloz taş 

malzeme ile yapılmıştır (Resim 5).   

Kuzeydoğudaki giriş kapısı da zeminden aşağıda olduğu için birkaç 

basamakla inilmektedir. Kapı eyvan biçiminde olup sivri kemerli giriş açıklıklı 

olarak düzenlenmiştir. Eyvan, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı 

olup üzeri de aynı yöndeki sivri beşik tonozla örtülüdür. Bu giriş kapısında, 

düzgün kesme taş ve moloz taş bir arada kullanılmıştır (Resim  6). 

Zeminden düşük olan ve birkaç basamakla inilen yuvarlak kemerli 

kuzeybatı giriş kapısı ise, cepheden dışarı eyvan biçiminde taşıntı yapmaktadır. 

Düz lentolu kapı açıklığından doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı ve 

yine üzeri aynı yönde devam eden beşik tonoz örtülü eyvana geçilmektedir. 

Tonozda balıksırtı biçiminde istiflenmiş tuğla örgüler dikkat çekmektedir.  

Yapıyı yerinde inceleyen Gertrude Bell’in çekmiş olduğu fotoğraflarda 

günümüzde mevcut olmayan, avlunun ortasındaki şadırvan ve su kuyusu 

görülmektedir. Şadırvan çokgen planlı olup üzeri saçaklı bir kubbeyle 

örtülüdür (Resim 7). Kubbe ise sütunlara oturmuş sivri kemerlerle 

taşınmaktadır. Şadırvanın temel kalıntıları ve sütun parçaları günümüze 

gelebilmiştir.   
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Caminin dört cephesi de düzgün kesme taş malzemeden yapılmış olup, 

cephelerdeki hareketliliği pencere ve kapılar sağlamaktadır. Bunlardan en 

hareketlisi giriş kapılarının bulunduğu kuzey cephedir.  

Caminin doğu ve batı cephelerinde dikdörtgen açıklıklı dört pencere yer 

almaktadır. Güney cephesinde ise sekiz pencereye yer verilmiştir. Saçakta bir 

sıra süsleme bulunmaktadır. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. Kubbeye 

geçiş unsuru olan tromplar dışarıya yansıtılmıştır. Kasnakta dört pencereye yer 

verilmiştir. Cephedeki kesme taş kaplamaları 1984 yılında yapılan onarıma 

aittir
11

.  

Kuzey cephede, harime açılan yedi kapı bulunmaktadır. Ortada ana kapı 

ve bunun iki yanında üçer kapı yer almaktadır. Ortadaki kapı dikdörtgen 

açıklıklı ve sivri kemerli olarak düzenlenmiştir (Resim 8). Kapı lentosu 

üzerinde geometrik ve bitkisel süslemeli bir bordür bulunur. Bunun da üstünde 

bir sıra kufi kitabe uzanmaktadır. Ana giriş kapısının sağında ve solunda kalan 

diğer kapılar düz atkılı ve yuvarlak kemer alınlıklıdır. Alınlık kısımlarına birer 

kitabe yerleştirilmiştir. 

Kuzey cephenin tam ortasındaki ana giriş kapısı, süslemeleri ve 

tokmağı bakımından oldukça önemlidir. 

Kapı kanatları ahşap üzerine bakır malzemeden geometrik süslemelerle 

donatılmıştır. Oniki kollu girift yıldız ağlarıyla kaplanmıştır. En sütte cel-i 

sülüs hatla Arapça bir kitabe yer almaktadır. Kapı tokmaklarından bir tanesi 

üzerinde mevcuttur (Resim 9).  

Madeni süslemeler olarak karşımıza döküm tekniğinde Ulu Caminin 

kapı tokmakları çıkmaktadır. Caminin bakır işlemeli, yılan ve ejder motifli 

ahşap olan kapısı bugün mevcut değildir. Kapı kanatları günümüzde İstanbul 

Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenmektedir
12

 (Resim 11).  

Eb’ul-iz el-Cezeri’nin yaptığı bilinen kapı tokmaklarından biri yine 

İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi’nde diğeri de yerinden sökülerek yurt 

                                                           
11

 Top, A.g.e., s. 125-126. 
12

 Yaşın, A.g.e., s. 39. 
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dışına kaçırılmıştır. Günümüzde Kopenhag David koleksiyonunda olduğu 

bilinmektedir (Resim 10).  

Tokmağın kapıya sabitlendiği stilize bir aslan başı şeklindeki parçası 

(düğüm kısmı) tokmak yerinden sökülmek istenirken kırılmış ve kapının 

üzerinde kalmıştır. Bu sebeple David koleksiyonundaki tokmağın aslan başı 

şeklindeki düğüm kısmı eksiktir. Kapı tokmaklarının her biri 3.00 x 1.12 m. 

ölçülerinde, çift kanatlı kapılarına ait ve bronz döküm tekniğinde 

yapılmışlardır
13

.  

 Harim doğu-batı yönünde uzanan enine dörtgen planlı olup avlunun 

güneyinde yer almaktadır. Harimin kuzey ve güney duvarları birbirine 

paraleldir. Doğu ve batı duvarları ise aynı paralellikte olmayıp, kuzeye doğru 

ilerledikçe genişlemektedir. 

 İç mekân kıble duvarına paralel uzanan dört sahından oluşmaktadır. 

Sahınlar, köşeleri pahlı sade başlıklara oturan silindirik sütunlarla birbirinden 

ayrılmıştır. Kemerlerle birbirine bağlanan toplam 31 paye bulunmaktadır. 

Sahınların üzeri doğu-batı yönünde uzanan çapraz tonozlarla örtülüdür (Resim 

11).  

Harimin duvarlarında kare kesitli duvar payeleri ile iç mekânı 

aydınlatan mazgal pencereler ve kuzeydeki giriş kapıları görülmektedir. İç 

mekânda kemerlerle birbirine bağlanan toplam 36 adet sütun bulunmaktadır. 

Batı duvarında 1.22 m. enindeki yedi basamaklı bir merdiven 1.30 X 

0.60 m. ebadındaki bir girintiye yerleştirilmiş 0.96 m. enindeki bir kapıyla 

harimi, batı yönündeki sokağa bağlar. Bu kapı, cepheden, 0.50 m. bir niş içine 

alınmıştır
14

. Mihrap önünde ise, tromp geçişli kubbe vardır.    

Mihrap önü kubbesi 8.20 X 8.20 m. ölçülerindeki kare bir alana 

oturmaktadır. Güneyden beden duvarına, doğu, batı ve kuzeyden birbirine 

bitişik ikişer payeye, kuzeybatı ve kuzeydoğudan ise birbirine bitişik üçer 

                                                           
13

 Kenan Bilici, "Cizre Ulu Camisi Kapı Tokmaklarının İkonografik ve Kronolojik Değeri 

Üzerine Bir Etüt", Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Güner İnal'a Armağan, Ankara, 

1993, s.73.  
14

 Tuncer, A.g.m., s.96. 
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payeye oturmaktadır.  Trompların dış köşelerinde beş sıra mukarnas dizisi 

bulunmaktadır.   

Mihrap, caminin geniş kıble duvarında ve giriş ekseninde yer alır. 

Duvarın dış yüzeyinde çıkıntı yapmamaktadır. Hücrenin derinliği duvar 

kalınlığı içinde kalır. Sıvanan ve boyanan mihrap orijinalliğini yitirmiştir. 

Mihrap, iç içe iki kademeli olarak düzenlenmiş olup, 0.65 m. derinlikte yarım 

daire planlı bir niş ile sonlanmaktadır. Nişin alt kısmı iç içe iki kademelidir. İç 

kısmın iki kenarı 0.02 m.lik dişlerle daralır. Dıştaki kısım 1.08 m. genişlikte, 

1.55 m. derinlikte dikdörtgen planlıdır
15

. 

Mihrap, moloz taş malzemeden yapılmış olup sade ve süslemesizdir. 

Caminin kuzey cephesindeki ana giriş kapısının etrafını saran 

geometrik süslemeler ve üstündeki yazı kuşağı, yapının önemli 

süslemelerindendir.  Ana giriş kapısının önünde bugün mevcut olmayan ancak, 

kaynaklarda geçen eyvanın, 1.00 m. eninde, 2.70 m. boyunda, kapının doğu ve 

batısında iki duvar kalıntısının varlığından bahsedilmektedir. Bu duvarların da 

üzerinde bir tonozun olduğu söylenmektedir
16

. Kuzey cephesindeki bu 

hareketliliği diğer cephelerde görmek mümkün değildir. 

Cizre Ulu Camii minaresi, avlunun kuzey batısında yer almaktadır. 

Kitabesine göre minare, M.1156’da yapılmıştır (Resim 12). Minare caminin 

kuzeybatı giriş kapısı üzerinde yer almaktadır.   

Yükseldikçe incelen minare, kare kaideli, silindirik gövdeli, tuğla 

malzeme ile yapılmıştır. Şerefe için bir çıkıntı yapılmamıştır. Peteğin çapı 

küçük tutularak gezinti yeri meydana getirilmiştir. Minarenin gövdesinde 

şerefeden sonra küçük çaplı bir petek yer almaktadır. Petek; basit ve sonradan 

sıvandığı anlaşılan bir külah ile sonlanmaktadır. Minare kaidesi yerden 6.40 

m.’ye kadar kare prizmadır
17

.  Kaidenin dört yüzeyinde panolara yer 

verilmiştir. Minare kaidesinde ve gövdesinde yer yer dökülen sıvalar altında 

sırlı tuğlaların yatay şeritler halinde ve aralıklarla kullanıldığı görülmektedir. 

                                                           
15

 Ö. Bakırer. Onüçüncü ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrabları, Ankara, 1976, s. 56. 
16

 Tuncer, A.g.m., s.96. 
17

 Tuncer, A.g.m., s.97. 
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Minare, 1946 yılında ces (cas) denilen bir madde ile sıvanmış ve tamir 

görmüştür
18

.   

Minare % 30-35’lik bir eğim göstermektedir
19

. 

Avlunun doğusunda yedi eyvan bulunmaktadır. Güneyde yer alan ilk 

eyvanı, 3.00 X 5.00 m. olup yarım daire planlı bir mihraba sahiptir
20

. 

 Eyvan, tuğladan yapılmış ve beşik tonozla örtülüdür. Basık bir kemerle 

ayrılan ikinci eyvan daha küçük tutulmuştur. Tonozla örtülü ve moloz taş 

malzeme ile yapılmış olan üçüncü eyvan ise sokaktan avluya geçişi sağlayan 

giriş kapısıdır. Doğu duvarındaki izlerinden, diğerleri gibi üst örtülerinin tonoz 

olduğu anlaşılan diğer eyvan örtüsü tamamen yıkılmış olup, sadece avluya 

bakan ayakların temel kalıntıları günümüze gelebilmiştir.  

Avluyu çevreleyen batı kanadı bugün tamamen yıkılmış olup orijinalde 

nasıl olduğu belli değildir. Ancak bu kanatta iki sıra ayak kalıntıları 

görülmektedir. Bunlardan, avluya bakan ayaklar, hücrelerin önündeki revaklara 

ait olmalıdır.  Harimin kuzeybatısındaki kubbeli ve kemerli iki mekân 

halindeki birim, aslında olması gereken revağın günümüze ulaşan tek 

örneğidir. 

Avlunun kuzeyinde medrese hücreleri arasında sokağa açılan ve tonozla 

örtülmüş iki kapı yer almaktadır. 

Avlunun kuzeydoğu köşesinden başlayarak batıya doğru, tonozlu, 

simetriğe uygun olmayan iki hücre yer almaktadır. İlk hücre avluya bir kapıyla 

açılan kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı olup üzeri sivri beşik 

tonoz örtülüdür. Tonozda ağızları aşağıya doğru yerleştirilmiş küçük testiler 

görülmektedir. İkinci mekan da kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı olup iç 

mekan ortadan bir kemerle ikiye bölünmüştür. Her iki birim doğu-batı yönünde 

uzanan aynalı tonoz ile örtülüdür. Odanın yan duvarlarında dikdörtgen nişler 

bulunmaktadır. Hücre, avluya sonradan açılan iki pencereyle 

aydınlatılmaktadır.   

                                                           
18

 Yaşın, A.g.e. s. 42. 
19

 Yaşın, A.g.e. s. 42. 
20

 Tuncer, A.g.m., s.96. 
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Medrese: 

Caminin kuzeyindeki medrese, avluyu “U” biçiminde doğu, batı ve 

kuzey yönlerden kuşatmaktadır. Oldukça harap olan medreseden günümüze 

güneydoğudaki üç mekân ile kuzey kanattaki mekânlar gelebilmiştir. 

Medresenin batı, doğu ve kuzeydoğu kanadı tamamen yıkılmıştır (Çiz. 1).  
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Değerlendirme ve Sonuç: 

Cizre Ulu Camiinin plan düzenlemesi cami mimari geleneğimizde 

yaygın bir şekilde görülen enine dikdörtgen plan şemasıdır. 

Enine gelişen dikdörtgen planlı camilerde enine sahın, mihrap önünde 

bir kubbe ile kesilir. Bu özellik Cizre Ulu Camii’nde görülmemektedir. Plan 

özelliği, avluya açılan küçük kapıları, mihrap önü kubbesi yönünden yapı, 

yöredeki Mardin ve Kızıltepe Ulu Camilerine benzemektedir.  

Cizre Ulu Camii, enine dikdörtgen planlı olması, üst örtünün birçok 

destekle taşınması ve mihrap önü kubbesi uygulamasıyla Artuklu camilerinin 

genel özelliklerini taşımaktadır. İklimin etkisinden dolayı birden fazla kapı 

vasıtasıyla harim mekânına geçilmektedir. Benzer bir uygulamayı Kudüs’teki 

Mescid-i Aksa ve Anadolu’nun birçok camisinde (Diyarbakır Ulu Camii başta 

olmak üzere) görmek mümkündür. 

Cizre Ulu Camii’nde, cepheye hareketlilik kazandıran ana giriş 

kapısından başka, ana giriş kapısının iki yanında bulunan ve daha küçük 

tutulan diğer kapılardır. Bu kapılar, düz atkılı ve yuvarlak kemer alınlıklıdırlar. 

Alınlıklarda birer kitabe bulunmaktadır. Cephenin bu şekilde düzenlenmesi ile 

Kızıltepe Ulu Camii (1024) ni hatırlatmaktadır. Kuzey cephedeki bu 

hareketlilik diğer cephelerde görülmemektedir.  

Cizre mihraplarında genellikle taş malzeme kullanılmıştır. Bunun 

sebebi taşın bol miktarda bulunması ve bu taşın kolaylıkla işlenebilmesidir. 

Cizre Ulu Camii mihrabı, ölçülerinin oturmadığı Kuzey Suriye ve 

Memlüklü etkilerini görmekteyiz. İç içe iki nişli mihrap dikdörtgen görünüşlü, 

yan kanatları olmayan, yarım daire planlı hücre ve iç içe yarım daire kavsara 

ile örtülüdür
21

 Bu özelliği ile Diyarbakır Kale Camii mihrabıyla 

benzeşmektedir. Ulu Camii Mihrabı planı bakımından Cizre’deki mihraplar 

içinde tek örnektir. Plan ve form bakımından Cizre Ulu Camii mihrabı, yörede 

bulunan Kızıltepe Ulu Camii, Diyarbakır Mesudiye Medresesi, Mardin 

Zinciriye Medresesi, Mardin Kasımiye Medresesi, Harput Ulu Camii, 
                                                           
21

 N. Çelik, 16. ve 17. Yüzyıl Diyarbakır Mihrapları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü (Yayınlanmamış) Yüksek Lisans Tezi, Van, 2004, s. 59. 



 18 

Hasankeyf Kale Camii ve Silvan Ulu Camii mihrapları ile de benzeşmektedir. 

Ulu Camii’nin mihrabının bugünkü biçimini eski olarak kabul etmemek 

gerekir. Büyük maksure kubbesi altında, Kızıltepe Ulu Camiindeki, Van Ulu 

Camii’ndeki, Malatya Ulu Camii’ndeki bir mihrap anlayışını ve oranını bulmak 

veya onlara yaklaştırılmaya çalışıldığı düşünülebilir. Oysa burada önemsiz, 

ufak bir mescidin mihrabı ile karşılaşılır. Ayrıca minarede kullanılan 

camgöbeği rengi sırlı tuğlaların mihrapta da kullanılması gerekirdi sanırız. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi biz, mihrabın girintisini, kalınlaştırılan 

duvarının sonucu olarak görmekteyiz. Bununla beraber özellikle güneyde bu 

planda mihrap girintilerinin varlığını da unutmamak gerekir. 

İstiridye yivli mihrap uygulaması Zengi sanatı özelliğidir. Suriye ve 

Irak’taki Zengi mimarisinde bu şekilde mihrap düzenlemesi yoğun olarak 

görülmektedir. Musul Ulu Camii (1233–59) avlu mihrabı, Halep Makam-ı 

İbrahim mihrabı (1146–1174), Halep Bahtiye Medresesi (1193) mihrabı 

bunlardan birkaç örnektir. Cizre Abdaliye Medresesi mihrabında görülen bu 

uygulama Güneydoğu ve Doğu Anadolu sanatına büyük etkileri olan Zengi 

sanatının tesiridir. 

Cizre Ulu Camii minaresi tuğla malzemeden yapılmış olup kare kaideli 

ve silindirik gövdelidir. Yükseldikçe incelmektedir. Şerefe için bir çıkıntı 

yapılmamıştır. Anadolu Türk mimarisinde silindirik gövdeli birçok minare inşa 

edilmiştir. Diyarbakır Ayni Minare Camii (1489), Diyarbakır Lala Bey Camii 

(XVI. yy), Diyarbakır Ali Paşa Camii (1564–72), Erzurum Lala Paşa Camii 

(1562–63), Van Hüsrev Paşa Camii (1567-68), Van Kaya Çelebi Camii (1663), 

Hınıs Ulu Camii (1734), Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı Camii (1784 

minarelerinde bu tür uygulama görülmektedir. 

Cizre Ulu Camii minaresine en yakın örneği yine bu bölgede Musul Ulu 

Camiinde görmekteyiz. Küp, kare prizma olarak kaideden yükselmekte ve 

bunu silindirik (koni) gövde izlemektedir. Şerefe kısmında değişiklikler olduğu 

anlaşılmaktadır. Kaidenin görünen yüzeylerinde süsleme şeritlerli vardır.  
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Güneş veya aydınlık sembolü olan aslan başı ve kartal ile tasvir edilen 

ejder figürlerinin zıt bir oluşumu, Ay’ı ve karanlığı temsil ettiği düşünülebilir. 

Kuyrukları kartal başıyla biten iki ejder ve bir aslan başı kompozisyonundan 

oluşan Cizre tokmaklarının, Anadolu Selçuklu sanatında güneş ve ay sembolü 

olarak kullanıldıkları gibi, ayrı ayrı her biri kuvvet ve kudret sembolü olan ve 

bu üç hayvan figürünün birlikte kullanarak bir pekiştirilmiş üstün kuvvet imajı 

yaratılmak istenmiş olması kuvvet ile muhtemeldir
22

 El-Cezeri’nin Otomata 

dair eserinin minyatürlerinin birinde de Ulu Camii tokmağında görülen figürün 

bir eşinin tasvir edildiği görülmektedir. Gönül Öney, Bu yazmaya dayanılarak 

tunç kapı tokmaklarının da 13.yy başlarında Diyarbakır’daki bir atölyede 

yapıldığını söylemektedir
23

. 

          Sonuç olarak, Cizre Ulu Camii, planı ve mimari yapısıyla bölgenin ve 

Anadolu’nun önemli camileri arasında yer almaktadır. Enine dikdörtgen ve 

mihrap önü kubbeli formuyla yeni bir plan şemasına öncülük eden 

camilerimizdendir. Orijinal kapısı, süslemeleri ve meşhur tokmakları ile önemli 

bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapıda özellikle malzeme ve 

süslemelerde güney sanatının etkileri görülmektedir. 

                                                           
22

 Ufuk Arıs Baş, “Kökenini Orta Asya’da Bulduğumuz Sanat Eserleri: Kapı Tokmakları”. 

Sanatsal Mozaik Dergisi, İst., 1996, s.15-56. 
23

 Baş, a.g.m., 56. 
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