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CEYLANPINAR İLÇEMİZ 

 

 

Ceylanlar 

 

Ceylanpınar Şanlıurfa merkez ilçesine 140 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 2003 km² ’dir. 

1982 yılında ilçe statüsüne kavuşan Ceylanpınar’ın komşu il ve ilçelere ulaşımı Karayolu ve 

Demiryolu ile sağlanmaktadır. Ceylanpınar 2012nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 

77.981 kişidir. İlçenin idari yapısı; merkez belediye dışında 1 bucak, 35 köy ve 17 mezradan 

oluşmaktadır. Ceylanpınar doğuda Kızıltepe, batıda Akçakale, kuzeyde Viranşehir ilçeleri, 

güneyde ise Suriye ile çevrilidir. 

İlçe iklimi yaz ayların çok sıcak ve kurak, kış aylarında ise serindir. Kasım ayında 

başlayıp nisan ayına kadar süren düzensiz yağışlar mevcuttur. Ceylanpınar' da ekonomik 

hayatın gelişimi tarımsal faaliyetlere dayanmaktadır. Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne 

(TİGEM) ait alanlarda verimli ziraat yapılmaktadır. İlçede tarım modern usullerle 

yapılmaktadır. Ekonomide, tarımdan sonra ikinci büyük pay hayvancılığa ait olup, büyük 

ölçüde TİGEM tarafından yapılmaktadır. 

M.Ö. XV. yüzyılda Mitanni Krallığı'na bağlı olan yöre, daha sonra Asurluların eline 

geçince "Riş Ayna" olarak çağrılmış ve bu isim Süryanice’ye Reş Ayna olarak geçmiştir. Bu 

isim daha sonra Arapça'ya Ra's el-Ayn (Kaynakbaşı) olarak geçmiş ve zamanımıza kadar 

devam etmiştir.  

639 yılında Şam ordusu komutanı İyad b. Ganem tarafından Urfa ve Harran'dan sonra ele 

geçirilmiştir.  
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Bizans İmparatoru I.Ioannes Çimişkes, 959 yılında Diyarbakır ve Nusaybin'i ele 

geçirdikten sonra Ceylanpınar'ı da yağma ve tahrip etmiştir. Yöre, Ocak 1394 yılında Suriye 

Seferi'ne giden Timur'un da yağma ve tahribine maruz kalmıştır. 1921 yılında Türkiye-Suriye 

sınırı çiziminden sonra ülkemizde kalan kısmına ceylanlarının çokluğundan dolayı 

Ceylanpınar adı verilmiş ve 1981 yılında ise ilçe yapılmıştır. 

 

Ceylanpınar 

 

CEYLAN 

Ceylanın anavatanı Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dır. Türkiye'de sadece Şanlıurfa’nın, 

Ceylanpınar ilçesi ve çevresinde bulunur. Göz pınarlarından üst dudağa inen çizgiler ceylanın 

gözlerini olduğundan daha da güzel gösterir. Bu bakımdan şiirlere şarkılara konu olmuş "Ahu 

gözlü, gazal gözlü" tabirleri kullanılmıştır. Şanlıurfa yöresinde ceylanlarla ilgili birçok türkü 

ve şarkı bestelenmiştir. 

1940–1960 yıllarında Ceylanpınar'da ve Suruç-Cizre arasındaki topraklarda 500'lük, 1000 

başlık sürüler halinde dolaştıkları çok görülmüştür. Erkekleri dişilerini koruma özelliğindedir. 

Gebelik süreleri 5-6 aydır. 1 yavru doğurur. Ana ile yavru 1 yıl beraber yaşarlar. Yavrusunu 

yanından ayırmaz. Ot, yonca ve besi yemleri ile beslenirler. İnsanlar, ceylanları eti ve derisi 

için avlarlar. Ateşli silahlar, tuzaklar, yırtıcı kuş ve köpekler hep bu masum hayvanlar için 

kullanılır. Zamansız avlanma ve yavruların toplanması sonucu ceylanların nesli tükenecek 

hale gelmiştir. 1970'li yıllarda koruma çalışmalarına başlanmış ve Ceylanpınar Tarım 

İşletmesi bünyesinde 26 hektarlık bir alan çitle çevrilerek koruma sahası oluşturulmuştur.   
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AYN-ÜL ZUHUR EFSANESİ 

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinin diğer bir adı Ayn-ül Zuhur’dur. Arapça bir kelime olup 

“açıkgöz anlamına gelmektedir. Ayn “göz”  zuhur ise “açık” anlamındadır. 

Ayn-ül zuhur bölgede hüküm süren kralın kızının adıdır. Bunlar Ceylanpınar’dan daha 

güneyde Suriye topraklarında oturuyorlarmış. Bir bahar günü gezmek için bozkır çiçekleriyle 

rengârenk olan Ceylanpınar’ın kuzeyindeki “Tepez Tepesi”ne gelip çadır kurmuşlar. Çevre o 

kadar güzel görünüyormuş ki kralın kızı burayı çok beğenmiş ve uzun süre kalmak istemiş 

kral bu yöreye kızının adını vermiş. Her bahar gelip konaklamak için Kepez tepesinde bir 

saray yaptırmış. O günden sonra Ceylanpınar ve çevresinin adı Ayn-ül zuhur diye söylenmiş. 

CEYLANPINAR EFSANESİ  

 

Urfa’nın önemli ve şirin ilçelerinden biri olan Ceylanpınar, daha çok dünyaca meşhur 

çiftliğiyle tanınır. Tarihi geçmişi çok eskilere dayanan bu ilçemiz, adını dağlarında gezen 

ceylanlardan almıştır. Hatta Urfa’nın meşhur türküsü Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar 

türküsünün ilham kaynağı yine bu ilçedeki ceylanlardır. 

 

“Urfa dağlarında gezer bir ceylan  

Yavrusunu kayıb etmiş ağlıyor yaman 

Yavrunun derine bulunmaz derman  

Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar 

Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar” 

 

Ceylanların sürü halinde gezdiği bu ilçede bir de ceylanların su içtiği bir pınar varmış. 

Anlatıldığına göre Ceylanpınar ve yöresi çok eskilerden yeşillerin yeşiliymiş. Hurma ağaçları 

orman gibiymiş, asmalar, nar bahçeleri, ceylanların yavrularıyla birlikte sabah erkenden, bir 

de gün batarken gelip su içerlermiş pınarda. Ceylanpınar adını işte bu pınardan su içen 

ceylanlardan almıştır. 
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Ceylan 

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) 

 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi, ilk kez 1943 yılında Zirai Kombinalara bağlı “Urfa Grup 

Amirliği” adı altında çalışmalara başlamıştır. 01.03.1950'de yürürlüğe giren 5433 sayılı yasa 

ile adı Devlet Üretme Çiftlikleri olmuştur. 20.05.1983'de gerçekleştirilen yasal düzenleme ile 

kurumun statüsü yeniden değiştirilmiş ve adı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olmuştur. 

İşletmenin bitkisel üretim çalışmaları arasında pamuk, ayçiçeği, yonca, soya, yem bitkileri, 

sebze ve meyve ürünleri vardır. İşletmenin hayvancılık alanındaki çalışmaları arasında ceylan, 

sığır, koyun, arı üretiminin yanında süt ürünleri üretimini de sayabiliriz. 

 

Tigem 

 


