
CİZRE ULU CAMİİ ve İKİZ EJDERLİ KAPI TOKMAĞI 

  

Şırnak ili Cizre ilçesinde bulunan Ulu Cami Hz. Ömer döneminde, 639 yılında eski bir kiliseden
camiye çevrilmiştir. Abbasi döneminde onarılmıştır. Cizre emiri 
Baz Şah
’ın oğlu 
Emir Ali Sencer
tarafından da 1160 yılında bir kez daha onarılmıştır. Bu arada kesme taştan dikdörtgen kaide
üzerine yuvarlak gövdeli minaresi de 1156 yılında yapılmıştır. 

Cami kesme taştan, dikdörtgen planlı olup, üzeri kasnaklı kubbe ile örtülmüştür. Kubbeler demir
köşebentlerle güçlendirilmiştir. İbadet mekânı sütunlarla üç sahna ayrılmıştır. Giriş kapısı
üzerine Kuran’dan alınma ayetler yazılmıştır. Giriş kapısı demirden olup, 1983 yılında Topkapı
Sarayı Müzesi
’ne götürülmüştür. Bu kapı üzerinde gümüş motifler ve bakır kufi yazılar bulunmaktadır. 

Cizre Ulu Camisi’nin ejder figürlü (Dragon) kapı tokmağı 1964 yılında Türk ve İslam Eserleri
Müzesi’ne götürülmüştür. Kapı tokmağının diğer kolu daha önce Berlin Müzesi’ne kaçırılmıştır.
Türk sanatı yönünden son derece önemli olan bu eseri 
Erdem Yücel
yayınlamıştır:
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“Cizre Ulu Cami kapı tokmağında başları sağ ve sola dönük, ön ayakları ile birbirine bağlı ikiejder figürü esas kompozisyonu meydana getirmektedir. Ejderlerin vücutlarının orta kısımlarındabirer düğüm, kuyruklarında da doğan veya kartala benzer başlar görülür. Ağızlar açık adetagövdeyi ısırır durumdadır. Kulaklar sivri, gövdeler balıksırtı motiflidir. XI.-XIII. Yüzyıl Anadolu Selçuklu sanatında buna benzer hayvan tasvirleri, ejder ve yılan figürleriçok sayıda kullanılmıştır. İslâm sanatında da ejder figürlerinin ayrı bir yeri vardır. Orta Çağ İslâmdünyasında hem kapı tokmağı ve hem de yapıyı her türlü kötülükten koruyan bir muhafız olarakdüşünülmüştür. Bu motifin kaynağı Orta Asya Çin sanatı olup, buradan Sasani, İskit, Hunsanatına girmiş, on iki hayvanlı Türk takviminde yer almıştır. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan Cizre Ulu Camisi’nin kapı tokmağı Orta Asya,Selçuklu ejder figürlerinin tipik bir örneğidir.”  Bu tür ejder figürleri XII. yüzyılda kazıma tekniği ile Ebul-iz İsmail Bin Rezzez El Cezeritarafından yapılmıştır.           
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    Ulucami mescit kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alınmıştır. Ancak UlucamiKülliyesi'nin batı, doğu ve kuzey kısımlarının onarıma alınması gerekmektedir.       
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