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Siverek ilçesi çok eski bir tahiri geçmişe sahip olmasına rağmen, bu-
güne kadar etkin bir tanıtıma sahip olamamış ve değerini bulamamış bir 
coğraif bölgeydi bu eksiklik Sn. Belediye Başkanımız Resul YILMAZ’ında 
gözünden kaçmamış olacak ki Siverek’e yapılan yarıtımlar ve belediye 
çalışmalarının yanında bu tanıtım çalışmasınada gönül vermiştir.

CNC Ajans olarak belediyemizle birlikte bu işe hizmet etmek bizi 
de çok mutlu etti, yapılan bu tanıtım çalışmasında esas amaç, Siverek’in 
tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, gelenekleri, görenekleri ve bölgeye özel 
lezzetleriyle tanıtmak aynı zamanda büyük fedakarlıklarla en güzel hiz-
metleri yapmayı kendine ilke edinen Siverek Belediye Başkanlığı’nında 
çalışmalarını gözler önüne sermekti.

Siverek tanıtım çalışmasında, CNC Ajans’a hertürlü desteklerini esir-
gemeyen Siverek Belediye Başkanı Sn. Resul YILMAZ başta olmak üze-
re tüm Başkan Yardımcılarına ve belediye personeline, yine Siverek’ten 
aldığını tekrar Siverek’e veren işletme sahiplerine, misafirperverlikleri ve 
çalışmaya destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Z. Canan ÇEÇEN
CNC Ajans Genel Müdürü
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Sevgili Hemşehrilerim!

Yeni dönem belediyecilik anlayışımızın merkezinde ‘Önce İnsan’ duyarlılığı olduğunu bir 
an bile unutmadan, faaliyetlerimizi ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda bize 
yön veren dinamikler; hizmette adil ve eşitlikçi bir duyarlılık, toplumsal çoğunluğun ortak fay-
daları, yapılan hizmetlerde öncelikli ihtiyaçlar ve kalite merkezli uygulamalar oldu. Yönetimde 
ve karar mekanizmalarında katılımcı belediyecilik doğasında olan, ortak akıl ve istişareyi ilke-
lerimizin vazgeçilmezi kıldık. 

Kadim medeniyetlere beşiklik etmiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Adaletin, barışın, hoşgörünün 
ve merhametin eşsiz örneklerinin yaşandığı ve tüm farklılıklarımızın birer zenginlik olduğu bi-
linç ve kültürünü tüm dünyaya taşıyan önemli bir geçmişin mirasına sahibiz. Kuşkusuz bu fıtri 
değerlerin kaynağı, Kitab-ı Kerim’imiz ve onun en kâmil örneğini ortaya koymuş olan Peygam-
ber Efendimizin yaşam rehberliğidir. 

Bu bağlamda kentimizin tarihi dokusunu, kültürel mirasını korumak, tanıtmak ve turizme 
açmak amaçlı çalışmalarımızda iki tarihi evimizle ilgili restorasyonu tamamladık. Tarihi Güm-
rük Hanı Kent Müzesi projemiz ile ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu bağ-
lamda tüm tarihi mekânlarımız, türbelerimiz ve muhteşem doğasıyla Fırat Havzamız, turizm 
açısından sahip olduğumuz önemli değerlerimizin tanıtımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kentimizin kültür ve turizm alanlarında tanıtımına önemli bir katkı sunacağını umduğumuz, 
elinizdeki bu çalışmayı da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz koordinasyonunda sizlerle bu-
luşturuyoruz. Kültürel Belediyeciliğimizin bir gereği olarak, bu alandaki çalışmalarımıza yeni 
projeleri ekleyeceğimiz müjdesini de buradan vermiş olalım.

Siverek’imizin tarihsel ve kültürel kimliğini zenginleştirecek bu çalışmaya maddi olarak kat-
kıda bulunan iş adamlarımıza, firmalarımıza ve diğer tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım.

Resul YILMAZ

Siverek Belediye Başkanı
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Doğan Kanlıçıplak Hacı Ahmet Öncül

Hasan Baydilli Hasan Karakaş

Hasan Postacı Murat Eyliyen

Şeyh Ali Gelenler

Başkan Yardımcıları
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Siverek Tarihçesi
Siverek Güney Doğunun , bir kültür ve asalet kentidir. Siverek Güneydoğuda , İslamın ve imanın 

öne çıktığı bir kültür mozaiği şahsiyetli olduğu kadar , cesaretli ,yiğit insanların yaşadığı bir itibar şeh-
ridir. Siverek tarihi camileriyle , kendine mahsus örf ve adetleriyle ,gözleri kamaştıran bir şehrimizdir. 
Siverek, kenarından bakanları içine çekecek kadar her yönüyle cazip ve engin bir derya gibidir. Bağ-
ları, üzüm türleri, pekmezi, pestili, kesmesi, mayoş narları, sütü, peyniri ve ayranıyla ve hepsinden 
önemlisi suyu ve havasıyla bir başka güzeldir Siverek.

Kentin bu günkü ekonomik ve sosyal yapısına bakarak Siverek’li ince esmer endamı, gür siyah bı-
yıkları, şahin bakışları, iri ve ela gözleri, ve her göreni kendisine hayran eden levendane yürüyüşü ile 
tam bir Osmanlı efendisidir. Siverek’te yaşayan insanlar daima taşan, kabaran ve coşan bir sevdanın 
kahramanlarıdır. Siverek’lide bazen haklı bir öfkenin heybetini ifade eden sert bir bakış görebilirsiniz. 
Sakın telaşa kapılmayınız. Zira kesinlikle bu bakış yara değil, cdır. Şanlıurfanın kurtuluşunda Siverek’li-
nin katkısını unutmak vefasızlık olur.Ancak Siverek’lilerin sert bakışları altında munis ve dostane bir 
vefa vardır.

Siverek’te ilme ve ilim adamlarına gösterilen saygı, her türlü takdirin üstündedir. Kendisine hizmet 
eden herkese Siverek’li minnet duymakta ve takdir hislerini gizleyememektedir. Zaten “Bu şehirde 
en sevilmeyen şey nedir?” diye sorarsanız, herkes “Vefasızlıktır” diye cevap verir. “En affedilmez suç 
nedir?“ diye sorarsanız, “dostlara ve kimsesizlere karşı kaba davranmaktır.” diye cevap verirler.”En ge-
çerli meta (servet) nedir?” diye sorarsanız , “Mertlik, cesaret, doğruluk ve asalettir.” derler. Işte Siverek’i 
ve Siverek’liyi tanımak için lütfen bu pencereden bakmalısınız.

Siverek, sönmüş, bir yanardağ olan Karacadağ’ın batısında, Fırat’a doğru uzanan bölgede, Diyar-
bakır-Şanlıurfa-Adıyaman arasındaki üçgende kurulmuş bir şehirdir.
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Tarihi, Sümer ve Asurlulara kadar uzanan şehir, Asurlular döneminde yığma bir tepe üzerine inşa 
edilen kale etrafında kurulmuştur. Şehire hükmedenler tarafından zaman zaman onarılan kalenin son 
olarak Bizans İmparatoru II.Costantin tarafından Diyarbakır’a gelecek saldırıları önlemek ve çevredeki 
önemli yolları kontrol altına almak amacıyla yeniden tamir ettirilmiştir. Tarihte pek çok medeniyetlere 
beşiklik eden ve değişik milletlerin hakimiyetine giren Siverek, Milattan sonra Araplar, İranlılar, Bi-
zanslılar, Selçuklular ve Osmanlı İdarelerinde çok mamur günler geçirdiği gibi, çeşitli savaşlarda tahrip 
edilip yıkık bir köy halini aldığı zamanlar da olmuştur.

Diyarbakır’ın fethinden önce Halid b.Velid tarafından eyalet merkezi olmuş, daha sonra Bizanslı-
ların idaresinde Batlamyus’un rivayetine göre Kontopolis’lik yapmıştır. Selçukluların Anadolu’ya gir-
mesiyle, Melikşahın komutanlarından Bozan Bey tarafından (1097) Urfa Kontluğuna,daha sonra Musul 
Atabeyi Nureddin Zengi idaresine geçmiştir. 1400’lerde Timur’un tahribatından nasibini alan Siverek 
sırasıyla Mısırlıların (1426), Akkoyunluların (1435), bilahere İranlıların eline (1451) geçmiştir. Yavuz 
Sultan Selim’in Ridaniye Savaşı dönüşünde (1517) Osmanlı idaresine geçen şehir, İranlılar tarafından 
tekrar zaptedilmişse de, bu uzun sürmemiş, 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından tekrar 
Osmanlıların idaresine geçmiş ve Harput eyaletine bağlı bir kaza merkezi yapılmıştır. Osmanlı idare-
cileri tarafından zamanla şehire camiler, hanlar, medreseler, hamamlar ve çarşılar yapılıp kalesi tamir 
edilerek, 1908 yılında mutasarraflık yapılarak Çermik, Hilvan (Karacurun), Viranşehir Siverek’e bağ-
landı.

Milli mücadelede ve Urfa’nın kurtuluşunda çok büyük kahramanlıklar gösteren Siverek 1923’te 
vilayet merkezi yapıldı. Ancak Sivereklilerin bu mutlu sevinçleri fazla uzun sürmedi. Bölgedeki aşiret 
yapılanması ve bu aşiretler arasındaki akıl almaz rekabet ve şahsi ihtiraslar maalesef Siverek vilayetinin 
1926 yılında ilçe yapılmasına sebebiyet vermiştir.

İşte Siverek’in Cumhuriyet devri macerasının başlangıcı... 1926’dan 1996’ya kadar tam 70 yıl... 
Evet tam 70 yıl... Bu uzun yıllar içinde Siverek geniş arazisi, verimli toprakları, mücadeleci ve ça-
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lışkan insanları ile pek çok il merkezini sosyal ve 
kültürel açıdan geride bırakarak, ama 
maalesef çok acı günler yaşaya-
rak, günümüze bir mücadelenin 
(il olma mücadelesinin) adeta 
sembolleşen şehri olarak Türkiye 
gündemine yerleşmiştir.

SİVEREK’İN İSMİ

Geçmişi millattan öncesine da-
yanan, Sümer, Akad, Asur, Eti, Mitani, 
Bizans, Arap, Selçuklular ve Osmanlı-
lardan günümüze kadar çok değişik ka-
vim ve milletlere beşiklik eden Siverek 
şehrinin tarihi kadar ismi de değişmiştir. 
Çeşitli merhalelerden geçerek bu günkü 
halinde karar kılmıştır SİVEREK ismi bu 
günkü şeklini alıncaya kadar değişik şekil-
lerde söylenmiş ve Sümer, Hitit, Asur, Mit-
tani, Bizans ve Arapların bu şehre verdikleri isimlerin sanki bir özeti olarak ortaya çıkmıştır.İşte tesbit 
edebildiklerimizden bazıları; KİNABA, SURK, SEVAVORAH, SEVAVARAK, SEVAVEREK, SEBABEREK, 
SİBABARKA, SIKLIS, SÜVEYDA, SERREK ve SENN... Sanki, tarih içinde kullanılan bu İSİMLER macun 
yapılarak bunlardan “SİVEREK” çıkmıştır.

Mazisi milattan önce 5000’li yıllara kadar uzanan Siverek’in ne zaman ve kimler tarafından kurul-
duğu kesin bilinmemekle beraber Sümer, Asurlar, Medler, Eti,Kamuk, Hurri ve Mitanilerin burada deği-
şik zamanlarda hüküm sürdükleri hem eski tarih kaynaklarında, hem de son zamanlarda yapılan tarihi 
kazılardaki buluntular sayesinde anlaşılmaktadır. Şehrin etrafında kurulduğu kale ilk defa Asurlular 
tarafından yapılmıştır. Daha sonra Bizanslıların eline geçen Siverek kalesi Diyarbakır’ın dış saldırılara 
karşı korunması ve ordu konaklama yeri olarak kullanılmıştır.

Yığma bir tepe üzerine inşa edilen ve tarih içinde pekçok medeniyete sahne olan Siverek, bu za-
man içnde bazen imar edildi, bazen de karşı tarafın saldırılarına uğrayarak tahrib edilip köy halini aldı.
Kısaca Siverek umranı da, hüsranı da yaşamış pekçok med-ceziri görmüş, ama bu dalgalarda erimeye-
rek günümüze kadar gelebilmiş bir beldedir.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVEREK

Yukarıda görüldüğü gibi bir çok kavimlere beşiklik eden, saadeti de şekaveti de gören,eyalet mer-
kezliğinden köye, köyden mutasarrıflığa inip çıkan ve tarihin dalgalarına karşı direnerek ayakta durma-
yı başaran Siverek,Osmanlı devletinin yıkılışının ardından Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla yeni 
bir döneme girmiştir.

Daha önceki dönemlerinde Başkentlik, Eyalet,Sancaklık, mutasarrıflık ve vilayetlik gibi aşamalar 
geçiren Siverek,Cumhuriyet dönemine Diyarbakır vilayetine bağlı sancak olarak girmektedir.

Milli Mücadelede göstermiş olduğu büyük kahramanlıklardan ve bağlılıktan dolayı 1923 yılında 
Viranşehir ve Çermik ilçeleri de kendisine bağlanarak vilayetlikle mükafatlandırılmıştır. 1926 yılına 
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kadar vilayet kalan Siverek, kurtuluş savaşının vermiş olduğu ağır harabiyete rağmen sosyal, kültürel, 
eğitim ve ekonomik açıdan şehir olma vasfını koruyordu. Siverek tam kalkınma ve gelişme devresine 
gireceği sırada,aşiretler arasındaki çekişmeler ve yerel yöneticilerin de isteğiyle 1926 yılında ilçe yapı-
larak Urfa’ya bağlanmıştır. İlçe yapılmasıyla beraber adeta gelişmesine set çekilmiştir.

Bu dönemden itibaren bir çok alanlarda gerileme başlamıştır. 4314 Km2 yüzölçümüne sahip olan 
Siverek, 2 veya 3 (Tuceli,Aksaray,...)il merkezi hariç tüm, illerin ilçe merkezi yüz ölçümlerinden bü-
yüktür ve her yönüyle gelişmeye müsaittir. Siverek’te belediye Cumhuriyet’ten önce kurulmuştur. İlçe 
olmadan önceki Siverek’in gelişmişliğini anlamak 
için aşağıdaki bilgileri okumak yeterlidir. 1893 
Osmanlı nüfus sayımlarında Siverek’in merkez 
nüfusu 30.713 tür l905 Diyarbakır vilayet salna-
mesinde 35,000.

Aynı salnamede bir hükümet konağı, iki ca-
mi,üç mescit,bir kilise,iki medrese(Lise sonrası 
okul) bir İdadiye (Lise), bir Rüştiye (Orta okul), 
üç iptidaiye (İlk okul), altı sübyan mektebi 
(ana okulu),dört azınlık okulu (Gayrı müslim 
okulları), dört han, iki hamam, bir çarşı ,ve 
beş çeşme olduğu yazılmaktadır.

İlçe olduktan sonra, eğitim yuvalarının 
çoğu kapanmıştır.Uzun yıllar sadece bir 
kaç ilk okul ile eğitime devam etmiştir.Bu-
nun dışında diğer konularda da Siverek gerile-
meye devam etmiştir.Belediyece bazı çalışmalar yapıldıysa da 
bunun yeterli olduğu söylenemez. l945 yıllarına kadar gün be gün gerileyen 
Siverekte, aydın insanlar ve basının büyük çaba ve mücadeleleri neticesinde 1946 yılında 
Siverek orta okulu açılmıştır,l947 yılında ilk defa , 1970 yılında ise ikinci şehir planı çalışmaları yapıl-
mıştır,l950 de içme suyu l953 de ise elektrik şebekesi yapılmıştır.

Siverek belediyesi kendi imkanlarıyla hizmetlerini devam ettirerek başta ana caddeler olmak üzere 
yaş ve kuru hal pazarı,eski buğday pazarı yıktırılıp yerine betonarme buğday pazarı yapılmış bundan 
başka kasaplar ve manavlar çarşısı,içinde küçük sanayi sitesinin de yer aldığı şehirler arası otobüs 
terminali,halkın en önemli geçim kaynağı olan hayvan pazarının tesisi tamamlanmıştır.l963 te ilçe 
halk kütüphanesi, 19.. yılında Siverek’in en önemli tesislerinden olan ve Türkiye süt endüstrisi kurumu 
(SEK) tarafından kurulan “Süt ve tereyağı”fabrikası açılmıştır. 
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Sünnet Düğünleri
Sünnet düğününde yine küvre denilen vekil vardır. Küvre sün-

net olacak çocuğu veya çocukları kucağına alarak sünnet ettirir. 

Sünnet düğününden birkaç gün önce, gelecek olan misafirlere 
verilmek üzere yemekler hazırlanır. Sünnet düğününün belli başlı 
yemeği yörede tirit denilen yemektir. 

Sünnet düğününden bir gün önce sünnet olacak çocuk at, atlı 
araba, otomobil v.s. binek hayvanı veya vasıtalardan biriyle şehir-
de gezdirilir.  

Sünnet yapılacak günün (genelde Pazar) sabahı erken saatler-
de misafirler toplanırlar. Sünnet olacak çocuğu küvre kucağına 
alarak sünnet yapılacak masanın yanındaki yerde oturur. Sünnet anında uyuşturucu iğne yapılmadı-
ğından, sünnet olacak çocuk acıyı duymasın diye sürekli ağzına şeker ve lokum konur. Hazırlanan 
yatağına yatırılır. Yemeğe misafirler gruplar halinde alınır. Yemekten sonra ise yine acı kahve ve sigara 
ikram edilir. 

Kirvelik
Türk toplumunda kirveliğin yeri ve önemi büyüktür. Urfa’da ise kirvelik çok daha başka anlamlar 

yüklenir, derin bağlar kurar. Oğlunu sünnet ettirecek ya da evlendirecek ailenin kirvesi yoksa, aile reisi 
çok iyi düşünerek, ailenin kirveliğini yapacak uygun birisini bulur. Seçilen adaya kirvelik önerilir. Aday 
genellikle öneriyi kabul eder. Zira, kirvelik, bir onur ve itibar meselesidir. 

Kirvelik kabul edilmişse, kirveye uygun bir hediye gönderilir. Bu çocukların sünnetine ya da deli-
kanlılarının evlenmesine işarettir. Kirve hediyesini hoşnutlukla alır. Sünnet sözkonusu ise, çocukların 
sünnet elbiselerini yaptırır; evlenme ise, düğün, süpha, hamam yemeği ve diğer törenleri üstlenir. Dü-
ğünde damadın elbisesini giydirir. Düğünde damadın yanıbaşında bulunur ve süpha ziyafetinde damat 
ile beraber tahtta oturur. Aşçıya, davulcuya, berbere, kahveciye ve gereken yerlere damat ile birlikte 
bol bol bahşiş verir. Damadın gerdeğe konulmasında bulunur. Düğünden sonra, uygun bir hediye ile 
evli çifti ziyarete gider. 

Kirve, ailenin kirvesidir. Genellikle kendisine, “Kirve” diye hitap edilir. Kirve ile kirve olunan aile 
arasında çok sıkı ilişkiler kurulur. Bu ilişki, kan bağı kadar yoğun ve güçlüdür. İki aile artık birbirinden 
kız alıp vermez. Kirvenin saygınlığı ve otoritesi tartışılmaz. Kirvelik, babadan oğula geçer. Eğer arada 
çok önemli bir problem çıkmaz ise, kirvelik bağı asla kopmaz, devam eder. Beş-on kuşak ötelerden 
gelen kirvelikler vardır. Kirvenin oğlu olmaz ise, kendisinden sonra, kirvelik de noktalanmış olur

Evlilik
Erkek çocuklar askerlik çağında askere gitmeden önce asker gecesine katılır. Asker gecesine sa-

mimi arkadaşlar katılır ve bol eğlence ile kutlanır. Ertesi gün komşulara zerde pilavı dağıtılır. Askere 
giderken otogarda bir ara gelen arkadaşlar ve akrabalarla birlikte çalan davul eşliğinde oynanır. Aske-
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re giden kişiyi havaya atıp tutarlar, asker gidecek geri gelecek diye tezahürat yapılır ve ağzına emzik 
koyup espri bir dille uzağa gitti için ağlamaması gerektiği anlatılır. Büyükler cep harçlığı denilen ufak 
bir miktar parayı askerin cebine iliştirirler. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüldükten 
sonra asker uğurlanır.  Askerden geldikten sonra yine davullarla karşılanır ve arabalarla şehir turu atılır. 

 Evlenme çağına gelen erkek çocuklar askerliğini yapmışsa ve iş sorunu halletmişse evlenmeye 
karar verir. Evlenmek istediği bir sevdiği varsa ailesinin de rızasını aldıktan sonra kız istemeye gidi-
lir. Eski geleneklerimizden biride akraba evliliğidir. Amcaoğlu – amcakızı evlendirilmesi yaygın bir 
evlilik türüdür. Akraba evliliği istemeyenler ise görücü usulü ile evlenir. Görücü usulü de kadınların 
hamamda, düğünlerde ya da kısır günleri denilen kadın günlerinde kız bakmasıyla olur. Kız isteme aile 
büyüklerinin kız tarafına haber vermesiyle belirlenen bir günde aile büyüklerinin ve damat adayının 
kız tarafına gitmesiyle olur. Kız isteme esasında gelin adayının damat adayı istemesi önemlidir. Gelin 
adayının damadı beğenip beğenmediğini damat adayına götürdüğü kahveyle belli eder. Damada kah-
vesini ikram eder ve odadan çıkar. Damat kahvesine şeker konulmuşsa beğendiğini, tuz konulmuşsa 
kızın istemediğini anlar. Kahve şekerli ise damat kahvesini içtikten sonra ailenin en büyüğü erkek üyesi 
ne işaret verir. Ailenin en büyüğü bireyinin kız tarafındaki en büyük erkek bireyden söz istemesiyle 
ağzından şu sözler sarf edilir; “ Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Allah’ın emri, Peygamber efendi-
mizin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz.  ” Bu söz üzerine kız tarafının en büyük erkek bireyi bunun 
için kızın rızasını sormak gerekir denilir ve gelin adayı başka odadan çağırılır. Gelin adayına damat 
adayının isteyip istenilmediğine sorulur ve cevabı evet olur. Eğer ki damat tuzlu kahve içmiş ise gelin 
adayının en büyük erkek bireyi kız istemesinden sonra kısmetse olur diyerek tatlı bir dille gelin adayı-
nın istemediğini belli ettirir ve gelin adayı odaya çağrılmaz.

 Kız istemesinden sonra evlilik aşamalarından ikincisi teşekkür gecesidir. Kızınızı bize verdiğiniz 
için teşekkür ederiz, tatlı yiyelim tatlı konuşalım anlamındaki bu gecede yakın akraba, komşu ve dost-
lar davet edilir. Teşekkür gecesi kız tarafının evinde olur. Tüm davetliler kız tarafına çağrılır. Teşekkür 
gecesinde erkek tarafı tatlı ve içecekleri getirir. Teşekkür gecesinde genelde baklava ve kola getirilir. 
Kız tarafı da çiğköfte ikramında bulunur.

 Teşekkür gecesinden sonraki aşama nişan törenidir. Nişan gecesi yapılmadan önce nişan yüzük-
leri alınır. Nişan yüzüklerinde damadınkinde gelinin ismi, gelininkinde damadın ismi yazılıdır. Bu bir 
birlerine bağlı olduklarını ifade eder. Nişan gecesini kız tarafı yapar. Nişan gecesi düğün salonunda 
olur. Tüm akraba, dost ve komşular davet edilir. Herkes dilediğince eğlenir. Halaylar çekilir, zılgıtlar 
söylenir. Tatlılar yenilir, içecekler içilir. Nişan gecesinin sonuna doğru ailenin en büyük erkek bireyi 
tarafından damat ve geline nişan yüzükleri takılır.  

 Nişandan sonraki aşama nikah törenidir. Nikah töreninde belediye nikah salonunda tüm akraba, 
dost ve komşular bir araya gelir. Şahitlerin huzurunda resmi ve dini nikah kıyılır. Nikah töreninden 
sonra davetliler çikolata ya da şeker ikram edilerek uğurlanır. 

 Nikah töreninden sonraki aşama Şanlıurfa’da bilenen adıyla Rıhal (Rıhel) günüdür. Rıhal günü 
düğünde ve kına gecesinden önce gelinin ve damadın giyeceklerinin alındığı gündür.  Rıhal gününde 
gelinin kıyafetleri alınırken gelinin yanında kız tarafından gelinin annesi, kardeşi veya bir akrabası 
gelir. Damadında annesi ve babası gelir. Damadın babası yerine bazen amcası veya damadın abisi 
de gelebilir. Annesi yerine de teyzesi, ablası veya kız kardeşi gelebilir. Damadın kıyafetleri alınırken 
gelinin gelin tarafından bir birey gelir. Gelinin babası, kardeşi, amcası veya dayısı olabilir. Kıyafetler 
alındıktan sonra düğünde yapılacaklar kararlaştırılır. Bu aşamada iki şekilde olur. Birincisi geline altın 
alınarak ikincisi de başlık parası vererek. Kız tarafı altın isterse damat evdeki beyaz eşya ve kahveren-
gi eşyalarından bir kısmını alır. Gelinin annesine de bir miktar süt parası verilir. Eğer ki geline başlık 
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parası istenirse erkek tarafı başlık parasını verir ve evin tüm önemli eşyalarını kız tarafı alır. Burada 
bilinen bir yanlışı düzeltmekte yarar var. Başlık parası bir insanın eşya gibi alınıp satılması değildir. 
Başlık parası eşyaların kim tarafından alınacağını belirlemekte kullanılır. Kızların alınıp satıldığı gibi 
gösterilmesi tamamen yanlış bir inanıştır. 

  Rıhelden sonraki aşama çeyizdir. Gelinin eşyalarının kız evinden alınıp damadın kendi evine 
götürülmesi için erkek tarafının akraba, dost ve komşuları damadın babasının evinde toplanır. Burada 
yemek yenildikten sonra evin önünde davul zurna eşliğinde halaylar çekilir, zılgıtlar söylenir. Damadın 
üzerine para atılır. Bu paraları davulcu ve zurnacı alır. Bir kamyon ve ya kamyonet tutulur. Davulcu, 
zurnacı ve bir kısım akraba kamyonetin arkasına binerek davul zurna eşliğinde maniler ve şarkılar 
söylenerek kız evine doğru arabalarla birlikte hareket edilir. Adet gereği tüm erkek tarafı gelinin evine 
giderken damat gitmez. Damat kendi evinde çeyizin gelmesini bekler. Gelin evine varıldığında gelinin 
akraba, dost ve komşularıyla birlikte gelin evinin önünde tekrar halaylar çekilir. Halaydakilere sevgi-
den ve adetten halaydakilerin üzerine para atılır. Parayı yine davulcu ve zurnacı alır. Adet gereği gelin 
evden çıkmaz. Gelin çeyizi kamyonete zılgıtlar ve maniler eşliğinde taşınmaya başlar. Gelin sandığı 
üzerine gelinin varsa küçük kardeşi yok ise küçük bir akrabası oturur ve sandığın üzerinden kalkmaz. 
Ancak belli bir miktar bahşiş verilirse sandığın üzerinden kalkacağını söyler. Bahşiş verilir ve sandıkta 
kamyona yüklenir. Çeyiz taşınırken erkek tarafının bireyleri çaktırmadan gelin evinden ufak eşyalar 
çalarlar. Bu adette amaç hırsızlık değildir. Küçük çapta eşyalar alınır. Buda taşıma bedelidir. Ama kız 
evi naz evidir. Kız evi vermez. Bu yüzdende erkek tarafının bireyleri çaktırmadan çalar. Bu eşyalar 
genelde tabak, çanak, kaşık, saat veya bardak olur.

Eğer erkek tarafından biri demir tabak ve kaşık çalmışsa bunu bir birine vurarak maniler söylemeye 
başlar. Burada amaç kızınızın eşyalarını aldık hayırlı uğurlu olsun demektir. Kamyonete eşyalar yük-
lendikten sonra tekrar halay çekilir. Zılgıtlar ve maniler söylenerek damadın evine doğru kamyonete 
ve arabalara tekrar binilir. Damat evine gelindiğinde çeyiz damadın evine rasgele indirilir. Damadın 
evini görmemiş olan akrabalar ve arkadaşlar damadın evini inceler. Evden çıkarken zılgıtlarla maniler-
le çıkılır.

 Çeyizden bir sonraki aşama eşya dizme günüdür. Çeyiz ile düğün arasında belirlenen bir günde 
damat tarafının öncülüğünde damat tarafındaki damada yakın kadınlar ve gelin tarafındaki geline ya-
kın kadınlar damat evinde buluşur. Damadın annesi ya da kardeşleri tarafından tüm kadınlara yemek 
ikram edilir ve damat evinin düzenlenmesi ve temizlenmesi işlemene geçilir. Dağınık halde olan çeyiz 
ve damadın eşyaları tüm kadınlar tarafından dizilir. Damadın evi hazır olduktan sonra düğün gününe 
kadar açılmamak üzere kilitlenir. 

 Damat kına gecesinden bir önceki gece arkadaşlarıyla beraber hamama gider. Arkadaşları damat 
için hamam gecesi yapar. Hamam gecesinde hamamda damatla beraber şarkılar söylenir ve eğlenir. 
Arkadaşları damadı kına gecesine ve düğüne hazır olması için güzelce yıkarlar.

 Damat tarafı kına gecesi ve düğün günü için davetiye bastırır. Davetiyede damadın ve gelinin adı, 
altına da damadın ve gelinin babasının adı soyadı yazılır. Bu davetiyeler mektuplarla üzerine isimle-
ri yazılarak davetlilere dağıtılır. Bu davetiyelerin üzerine bazen not düşülebilir. Damat tarafı düğün 
masraflarını karşılamakta maddi anlamda sıkıntıda olabilir. Bu durumda davetiyenin altına şöyle bir 
not düşülür. “Not: Takılıdır. ” ya da “ Not: Hediyelidir.” Bu notu gören davetli hediyelidir yazısını 
görünce davetiyeyi veren kişiye maddi durumuna göre para yardımda bulunur. Hediyelidir yazısı var 
ise düğüne katıldınız mı mutlaka bir hediye vermeniz gerekmektedir. Herhangi bir not yok ise düğüne 
istediğiniz gibi katılabilirsiniz demektir.
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Doğum
Siverek’te, yeni evlenen çiftlerin ilk çocukları doğduğunda, kızın annesi tarafından daha önce 

hazırlanan beşik takımı (beşik, cibindirik, battaniye, yorgan,döşek) ile birlikte yeni doğan çocuk için 
hazırlanmış çeyiz ve çeşitli hediyeler ile birlikte doğum evine gidilir. Çocuğu hayırlı dualarla beşiğe 
koyarlar. Daha sonra ailenin bir büyüğü tarafından besmele ile çocuk kucağa alınır ve sağ kulağına 
ezan okunur, sol kulağına ise kamet getirilir. Çocuğun ismini ailenin büyüklerinden anne veya baba 
sağ kulağına üç defa besmele ile tekrarlayarak söyler. Daha sonra “hayırlı olsun” demek için gelen 
diğer akrabalar ve dostlar takılarını takarlar. Bundan sonra doğacak çocuklar için aynı şeyler yapılmaz. 
Sadece hediye götürülür. Doğum sonrasında kadın 40 gün evden dışarı çıkmaz. 40 gün geçtikten sonra 
doğum yapan kadının üzerine “kırk tası” diye bilinen ve içinde çeşitli Ayetler yazılı olan bir tas ile 40 
defa su dökülür. Bu olaya halk arasında “kırk çıkarma” denir ve kırkı çıkan kadın evden çıkabilir.

Taziye (Yas) Geleneği
Siverek’teki taziye geleneği de diğer geleneklerde olduğu gibi yardımlaşma ve dayanışmanın en 

güzel pratğini sergiler. Taziye sahibi olan ev halkı üzüntü içinde oldukları için, vefat edenin yıkanma-
sı, kefenleme,cenaze namazı için camiye götürme, mezar hazırlama, defin (ölü gömme) ve üç günlük 
bütün taziye hazırlıklarını yakın akrabalar başta olmak üzere dost, komşular ve tanıdıklar tarafından 
yapılır. Ölüyü gömüp, cemaatin önceden hazırlanan taziye evine dönmesiyle yas üç gün devam eder. 
Erkek ve kadınlar ayrı evlerde yas tutarlar. “Baş sağlığı”na genelde iki veya daha fazla gruplar halinde 
gidilir. Taziyeye herkes gider. Ölünün tanıdık olup olmaması önmeli değildir. Grubun içindeki en alim 
veya saygın kişi tarafından biliyorsa Kur’an-ı Kerim’den, İman, Sabır ve ölümle ilgili kısa bir bölüm 
okur veya Allah rızası için kalanların selameti, vefat edene de Allah’tan rahmet ve mağfiret dilemek 
için bir Fatiha okunduktan sonra kahveci tarafından acı kahve (mırra) ve sigara ikram edilir. (Son za-
manlarda Siverek’teki taziyelerde sigara ikramı kaldırıldı.) Acı kahveyi “Mırracı” denilen özel ustalar 
yapar ve kendileri dağıtırlar. Mırra iki, en çok üç yudumluk doldurulur. Kahvenin yaslarda verilmesi-
nin nedeni, bu kahve gibi acı olan dertlerin, acıların ve kederlerin unutulup, bitmesi anlamına gelir. 
Yaslarda mutlaka mırra dağıtılır.Yas için gelenler fazla oturmazlar .Üç gün boyunca taziye sahiplerinin 
ve uzak yerden gelen misafirlerin kalacak yerlerini, bütün yeme içme ihtiyaçlarını, akrabalar ve yakın 
dostlar üstlenir.Üçüncü günün sonunda cemaatin alim, saygın ve ileri gelenlerinden birinin yapacağı 
konuşma ve sonunda okunan Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm (Aşır) veya Fatiha okunarak taziye sahiple-
rine nasihatler, sabırlar ve ölüye de Allah’tan rahmet ve mağfiretler dilenerek cemaat dağıtılır ve taziye 
son bulur.
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Gezilecek Görülecek Yerler
Paşa Konağı: 1903 Yılında Sultan Abdülhamid’in emri ile yapılmıştır.Bu binaların yapımında 

zamanın belediye başkanı Cudi Paşa ile Kaymakam Kemal Bey’in girişimleri etkili olmuştur. Hükümet 
konağı binası kare planlı,iki katlı ve kesme taşlardan inşa edilen binanın ön cephesinde 6 sütunlu bir 
eyvan bulunmaktadır.Aynı inşaat 1908 yılında bitirilmiş ve aynı yıl Mutasarrıflık olan Siverek’e atanan 
ilk mutasarrıf Macit Bey tarafından hizmete açılmıştır.

Daha sonra vilayet sarayı ve Siverek ilçe olduktan sonra hükümet konağı olarak kullanılmıştır.1980 
yılında meydana gelen yangında binanın ahşap kısımları yanmıştır.Siverek’in bu görkemli tarihi bi-

nası Anıtlar Yüksek Kuru-
lu tarafında koruma altına 
alınmışsa da henüz ciddi 
bir onarım yapılmamıştır. 
Eski Gazi Paşa İlkokulu 
hükümet konağı ile aynı 
tarihte yapımına başlan-
mıştır.1908 yılında lise 
olarak faaliyete başla-
mış, ancak Siverek 1926 
tarihinde ilçe olduktan 
sonra lise kaldırılmış, 
bina Gazi Paşa ilko-
kulu olarak hizmete 
devam etmiştir.1966 
yılından sonra bir 
ara Kız Meslek Lisesi 
ve daha sonra İmam 
Hatip Lisesi olarak 
kullanılmıştır.
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Tarihi Gümrük Hanı: Tarihi, Sümer ve Asurlulara kadar uzanan şehir, Asurlular döneminde 
yığma bir tepe üzerine inşa edinen kale etrafında kurulmuştur. Kente hükmedenler tarafından zaman 
zaman onarılan kalenin, son olarak Bizans İmparatoru II. Costantin tarafından Diyarbakır’a gelecek 
saldırıları önlemek ve çevredeki önemli yolları kontrol altına almak amacıyla yeniden tamir ettiril-
miştir. Tarihte pek çok medeniyetlere beşiklik eden ve değişik milletlerin hâkimiyetine giren Siverek, 
M.S Araplar, İranlılar, Bizanslar, Selçuklular ve Osmanlı idarelerinde pek çok mamur günler geçirdiği 
gibi, çeşitli savaşlarda tahrip edilip yıkık bir köy halini aldığı zamanlarda olmuştur. Diyarbakır’ın fet-
hinden önce Halit Bin Velit tarafından eyalet merkezi olmuş, daha sonra Bizansların idaresinde Bat-
lamyus ‘un rivayetine göre Kontopolis’lik yapmıştır. Selçukluların Anadolu’ya girmesiyle Melikşah’ın 
komutanlarından Bozan Bey tarafından (1097) Urfa kontluğuna, daha sonra Musul Atabeyi Nureddin 
Zengi idaresine geçmiştir.1400’lerde Timur’un tahribatından nasibini alan Siverek sırasıyla Mısır’lıların 
(1426), Akkoyun’ların (1435), bilahare İran’lıların eline (1451) geçmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Rida-
niye Savaşı dönüşünde (1517) Osmanlı İdaresine geçen şehir, İran’lılar tarafından tekrar zapt edilmişse 
de bu uzun sürmemiş, Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn seferi esnasında 1535 yılında kesin olarak 
Osmanlı sınırlarına dâhil edilmiştir. Bundan sonra birkaç kez saldırı yapılmışsa da neticesiz kalmıştır. 
Siverek 1535 yılında temelli bir imar görmüş, camiler, hanlar, hamamlar, medreseler, Kervansaraylar, 
çarşılar inşa ettirilerek kalesi onarılmıştır.

Siverek Kalesi Şehrin ortasında bulunan yığma bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. Çevresi yaklaşık 
olarak 1250 metredir. Tabandan 30–35 metre yükseklikte olup 8 burç ve doğu ucunda gözetleme 
kulesi ile müstahkem hale getirilmiştir. Burçların yüksekliği 15, surların yüksekliği 10 metre idi. Kale 
içine kuzeye açılan tek kapıdan giriliyordu. Uzun süre kalenin etrafında yapılan evlerin taşları buradan 
temin edildiği için burç ve surları yok olmuş, yalnız batı yönünde aralıklı ve alçak duvar kalıntılarına 
rastlamak mümkündür. Batlamyus; aşağı varoştan bahsetmekte ise de, bugün izleri dahi mevcut de-
ğildir. Siverek kalesi hakkında, bakınız Batlamyus ne diyor.(Kontopolis kalesi, Asur medeniyetinden 
kalan büyük kesme taşlarla inşa edilmiştir. Roma’lılar hazır buldukları malzeme ile yükselttikleri sur ve 
burçlar, Mezopotamya’nın en müstahkem kalesi haline gelmişti. Fakat Sapur’ın kuvvetleri karşısında 
eridi; şehir yandı kül oldu, halkı hep kılıçtan geçirildi.) Şehrin içinde bilhassa yukarı çarşı semtinde Ro-
malılara ait birçok yapı kalıntıları, sutunlar, sutun başlıkları ve yazılı taşlar bulunmaktadır. Bu duruma 
göre eski şehir, kalenin kuzey batısında olması ve Batlamyus’un bahsettiği surların da burayı çevrele-
miş olması gerekmektedir. Siverek’te bunlardan başka: Sulu Camii, Ulu Camii, Hasan Çelebi Camii, 
Gülabibey Camii, Haliliye Camii, Yer Altı Hamamı, Yeni Hamam, Çarşı Hamamı gibi daha birçok 
Bizans, Abbasi, İran, Selçuk ve Osmanlı eserlerinin kalıntıları mevcuttur.
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Şeytan Küçesi: Osmanlı ve Osmanlıdan 
önce ermeni ustaların sanat icraa ettikleri ve altı-
nı işledikleri yerdir. Şeytan küçesi, şimdi; tütün, ay-
akkabı,kadayıf, şalvar, giyim, altın ve gümüş takı, saat 
tamiratı gibi çeşitli sanat ve mesleklerin bir arada bu-
lunduğu küçe (sokak) özelliğini taşıyor. Günümüzde 
Siverek’in ticaret merkezidir.

Siverek Kalesi: Şehir merkezindeki yığma bir tepe üzerinde bulunan kalenin, Asurlular döne-
minden kaldığı düşünülmektedir. Zeminden 30-35 metre yükseklikteki kalenin altında, çeşitli sığınma 
yerlerinin bulunduğu da bilinmektedir. Çünkü, özellikle son zamanlarda kale eteklerinde yapılan ev-
lerin temel kazılarında, bir kısım dehlizler ortaya çıkmıştır. 

Kale; Kottopolis isimli şehrin korunması için yapılmıştır. Büyük kesme taşlardan yapılmıştır. Ro-
malılar, bölgeye geldiklerinde, hazır buldukları malzemeler ile sur ve burçları yükseltirler ve böylece 
Siverek kalesi: Mezopotamya bölgesinin en korunaklı kalelerinden biri haline gelir. Ancak yinede bu 
muhteşem kale: I. Şapur’un güçlerine karşı etkili olamaz, şehir yakılıp yok edilir ve halk kılıçtan geçi-
rilerek öldürülür.

Kalenin yapısal özelliklerinden biraz daha söz etmek istiyorum. Kalenin surlarının kalınlıklarının: 
3.5 ile 4 metre arasında olduğu, burçların ise kalenin yüzeyine kadar tamamen yıkılmış olduğu görül-
mektedir. Fakat, burçların temelleri hala görülebilmektedir. Burç temellerinin ölçüleri ise, en 5 metre 
ve uzunluk 8 metredir. Kalenin çevresi, yaklaşık 1250 metredir. Sekiz burç ve doğu ucunda bir gözet-
leme kulesi bulunmaktadır. Burçların yüksekliği 15 metre, surların yüksekliği 10 metredir. Kale içine, 
kuzeye açılan tek kapıdan girilmektedir.
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Ulu Cami: İlçe merkezindeki bu cami, Sel-
çuklu dönemi mimari özelliklerini taşımaktadır. 
Ancak, yine bazı kaynaklara göre, caminin kili-
seden çevrildiği de belirtilmektedir. Yapının doğu 
kapında, 982 tarihi yazılıdır. Minaresinin üzerin-
deki kitabeden alınan bilgiye göre ise, 586 yılın-
da onarım görmüştür. Minareyi: Hamdullah Bey 
yaptırmıştır.

Hüseyin Çeribaşı Camii: Aynı zamanda 
“Sulu cami” de denilen yapının en büyük özelli-
ği: avlusunda, yer altındaki taşlı kanallardan ge-
len suyudur. Siverek Çeribaşısı Hüseyin Paşa ta-
rafından yaptırılmıştır, ancak ne zaman yapıldığı 
hakkında net bilgi bulunmamaktadır. İlk yapıldı-
ğında, uzun lüle kubbeli olan yapı, 1889 yılın-
da, Siverekli Osman Paşanın annesi tarafından, 
öndeki kemerli eyvanıyla beraber, günümüzdeki 
görüntüsüne kavuşmuştur.

Gülalibey Camisi: Osmanlı valilerinden Gülalibey tarafından, 1701 yılında yaptırılmıştır. Mi-
naresi ise, 1955 yılında Siverek Derneği tarafından yaptırılmıştır. Caminin ilk yapıldığında ahşap olan 
kubbesi ise, 1957 yılında yine aynı Dernek tarafından yenilenmiştir.

Haliliye Camisi: Caminin avlusunda, abdest almak için yapılan havuzun suyu: yeraltındaki taş 
kanallardan gelmektedir ama esas çıkış kaynağı bilinmemektedir.

Yer Altı Hamamı: 1750 yılında, kalenin güneyinde yapılan araştırmalar sırasında tesadüfen 
bulunmuştur. Yapının iç duvarlarının birinde bulunan “aslan başı” kabartması, Hitit sanatının özellik-
lerini taşımaktadır. Söylenenlere göre: Hitit döneminde, kral ailesi, kalenin içindeki gizli bir geçitten 
bu hamama gelirmiş. Ancak, hamam, yeniden kullanılmak üzere tamir edilirken, tarihi özelliklerini 
kaybetmiştir.

Serap Çeşmesi: Yer altı hamamından, 150-200 metre uzaklıkta ve yeraltındadır. Siyah bazalt 
taşlardan örülmüş, kubbeli bir yapıda bulunan çeşmenin suyunun nereden geldiği bilinmemektedir. 
Ancak: taşlardan yapılmış bir kanalla taşındığı ve bu taş kanalların, kalenin altından geçtiği düşünül-
mektedir.

Abdalağa Hamamı: Siverek kalesinin doğusundadır. Osmanlı döneminde yapıldığı düşünül-
mektedir, çünkü Osmanlı mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Ancak, yapı, zamanında koruma altına 
alınmadığından, günümüze kadar olan süreçte büyük ölçüde tahrip olmuştur. Günümüzde ise, Siverek 
Spor Kulübü tarafından kullanılmaktadır.

Hacı Pınar Çeşmesi: Çeşme, ilçe merkezinde, Çelebi mahallesinde, 1933 yılında Ermeni asıllı 
taş ustası Yane isimli bir usta tarafından Selçuklu mimari özellikleri kullanılarak yapılmıştır. Günümüz-
de faaldir ve kullanılmaktadır. Çeşme: Siverek ilçesinin simgesi durumundadır.
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Meşhur Karakeçeli Kilimleri

Unutulmaya yüz tutmuş kilimler kadınların eliyle hayat bulacak

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce halk 
eğitimi müdürlüğü tarafından yapılan renk ve mo-
tifleriyle ün kazanan Karakeçi kilimleri uzun bir 
aradan sonra kadınların ekmek kapısı oldu.

Halk Eğitimi Müdürlüğü 12 yıl aradan sonra 
tekrardan unutulmaya yüz tutmuş Karakeçi kilim-
lerini yaşatmak adına üretim çalışmalarına başla-
dı.

Halk Eğitim Merkezi’nce açılan Karakeçi Ki-
limleri dokuma kursu çalışmaları kapsamında ka-
dınlar kurstan elde ettiği gelirle aile bütçesine de 
katkı sağlayacak.

Kilim sanatının köklü bir geçmişe sahip oldu-
ğunu belirten Siverek Halk Eğitim Müdürü Mah-
mut Kışlar şunları kaydetti.’’ Kilim kursunun yıllar 
önce merkez bünyesinde açıldı ve kısa süre sonra 
da kapatıldı, Böyle bir kursun yeniden rağbet göre-
ceği düşüncesiyle 12 yıl aradan sonra tekrar açtık. 
Kursun açılmasından kısa bir süre sonra fark ettik 
ki bayanların hem ellerinin yatkın olduğunu, hem 
de mevki olarak ailelere yakın olması sebebiyle 
ilgi görmeye başladı. Kilim, Türk ve dünya tarihin-
de çok eski bir geçmişi olan bir üründür. Tarihi milattan öncesine dayanır hatta Türkiye’de yapılan 
kazı çalışmalarında Truva’da milattan öncesine ait bir kilim bulunmuştur. Şuan yaşatmaya çalıştığımız 
Karakeçi kilimlerine ait milattan önce 650 yılına ait bir parça bulunmuştur. Bulunan o parçanın desen-
lerinden ilhamla yola çıkarak daha sonra Selçuklularda ve Osmanlılarda yapılan kilimleri yaşatmaya 
çalışıyoruz, şuana kadar kilim kursumuzda 3 kurs açarak 75 kursiyer yetiştirdik’’dedi.
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Bir başkadır

22



Siverek...
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Herşey Siverek İçin...
Fırattan su projesi:

Siverek için hayati önem taşıyan Fırat’ tan içme suyu projesi için çalışmalar yaptık ve dönemin 
Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın Siverek’e olan özel ilgisi ve özel gayret ve destekleri ve kat-
kıları ile bu projeyi hayata geçiriyoruz, Arıtma tesislerinin % 70’lik kısmı bitmiş durumda isale hatları 
döşeniyor, 2019 yılının 6’ncı ay’ında bitecek olan projenin daha erken bitirilmesi için çabalarımız 
devam ediyor.
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Çok Amaçlı Hizmet Evleri

Bugüne kadar gerek destek sunduğumuz, gerekse yapımını öz kaynaklarımızla tamamladığımız 60 
kırsal mahallemizi çok amaçlı hizmet evine kavuşturduk.
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Hacı Fettahlıgil Parkı

Yaklaşık 7 aylık çalışmaların ar-
dından çevre düzenlemesi, ağaçlan-
dırma ve ışıklandırma çalışmalarını 
tamamlayarak parkı yeniden hizmete 
açtık.



Kadın Kültür Merkezilerimiz

Siverek’li kadınlarımız, bu merkezlerde Kuran, dikiş nakış, okuma yazma, kuaför el sanatları gibi 
çeşitli kurslara katılırken merkezler bünyesinde kurulan kreşlerede çocuklarını bırakabiliyorlar.
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TAKORAN VADİSİ PROJESİ

Siverek ve bölgemiz için hayati önem taşıyan Takoran vadisini tanıtmak. Bu projenin en önemli 
ayağı da Nissibi Köprüsü çevresinde yaptığımız 50 bin metrekarelik mesire alanı ve sosyal tesisler-
dir. Ve şu anda %40’ını bitirmiş durumdayız Projedeki amaç insanlar gelip mesire alanında piknik 
yapsın, oradan tekneler aracılığı ile Takoran vadisinde bulunan doğal güzellikleri, koyları batık 
kiliseyi bir günlük bir sürede gezip mutlu bir şekilde evlerine dönsünler. Proje tamamlandığında 
günlük Nasibi köprüsüne sefer yapan Siverek Belediyesi araçları olacaktır. Takoran vadisindeki 
doğal güzellikleri ülkemize ve dünyaya tanıtmamız lazım. Bu anlamda da Mayıs ayında bölgede 
festivaller düzenlemeyi planlıyoruz. Bölgenin turizme kazandırılması için Siverek Belediyesi olarak 
her türlü çabayı ve desteği sağlayacağız.

Siverek’in Gururu
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Tarihi Belediyeciliği Önemsedik
İlçemizde olan tarihi eserlerimizi korumak boynumuzun borcudur, tarihi eserler bu şehrin hafıza-

sıdır, bu anlayıştan hareketle ilçe merkezinde bulunan tarihi Hamanlar evini ve Hamza Kıran’ın evini 
kamulaştırarak restore ettik. Bunun gibi tarihi yapıları korumaya yönelik faaliyetlerimiz ve restorasyon 
çalışmalarımız devam edecek.
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Türbelerde İyileştirme Çalışmaları

Manevi değerleri koruma ve yenileme adı altında ilçemizde  Koçali Baba türbesi, 

Cerrah Baba, Kafur Dede, Ahmet Beg gibi türbelerimizde başlattığımız iyileştirme çalış-

malarını tamamladık. Çimlendirilen türbelerde, süs havuzu, oturma bankları, kamelyalar 

ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.
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Yaşam Kalitesini Yükseltmek İçin Çalışıyoruz

Şu ana kadar kırsal mahallelerimizde 155.000 metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yap-
tık. Kışın çamur deryasına dönen kırsal mahallelerimizi sokaklarında artık çamur olmayacak. 
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KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU TEMELİNİ ATTIK

Siverek Diyarbakır yolu üzerinde bulunan vahşi çöp alanında katı atık aktarma istasyonu büyük-
şehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda kuruluyor ve vahşi çöp alanını ıslah edeceğiz, 
yeşil alana dönüştüreceğiz,  
ocak ayı sonu itibarı ile o 
alana çöp dökülmeyecek, 
çöpler aktarma istasyonun-
dan alınıp Şanlıurfa Katı 
atık bertaraf tesisine taşına-
cak, oradaki kötü görüntü 
ve koku bitmiş olacak.
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TMO KENT PARK PROJESİ

İlçe merkezinde bulunan toprak mahsulleri ofisinin yerini kamulaştırarak yer altı otoparkı olan, 
üzerinde 1.000 kişilik kütüphanesi sosyal donatıları ve yeşil alanı olan bir proje tasarladık. Ve şu anda 
ihale aşamasındadır.
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Yağmur Drenaj Sistemleri İle Sel Sularına Gem Vurduk

İlçede yaşanan yağışlar sonrasında birçok esnafımızın işyerleri sular altında kalıyordu,  Büyükşehir 
Belediyesi, Suşki Genel Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi olarak bu sorunu çözmek için ilçede 50 ekip 
ile yağmur drenaj sistemleri ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladık, Hamd olsun ki verdiğimiz sözü 
tuttuk ve ilçe merkezinde esnaf kardeşlerimizin işyerleri su altında kalmıyor artık.
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Siverek Olimpik Yüzme Havuzu’na Kavuşuyor

Şanlıurfa yolu üzerinde yapımına başlanan Yüzme havuzu ve sosyal tesislerinin yanı başında yapı-
mı  Büyükşehir Belediyemizce devam eden kültür merkezimiz ve piknik alanı 2018 Nisan ayı itibaren 
halkımızın hizmetinde olacak.
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Siverek’te Bilgi Evleri Dönemini Başlattık

İlk kez ilçede bilgi evleri dönemini başlattık, kadın kültür merkezilerini kurduk. Kültür merkezi 
bünyesinde kurulan Etüt merkezlerinde gençlerimize eğitim veriyor, onları üniversiteye hazırlıyoruz, 
öğretmen ve kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyacını biz karşılıyoruz.
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Belediyemizden Halkımıza

Ücretsiz Çamaşır Yıkama Evi Hizmete Açılmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğünce daha önce kiralık bir işyerin-
de hizmet veren çamaşır yıkama evi, 
belediye hizmet binası zemin katının 
yeniden dizayn edilmesiyle yeni ye-
rinde hizmete başladı.

Belediye olarak daha önce farklı 
bir adreste hizmet veren belediyemi-
ze ait çamaşır yıkama evinin, hizme-
tin devamlı olması amacıyla, Bele-
diye Hizmet Binasının zemin katına 
taşıdık.

Çamaşırhanede maddi durumu 
yetersiz vatandaşlarımız ve Suri-
ye’deki iç savaştan kaçarak ilçemize 
gelmek zorunda kalan Suriyeli kar-
deşlerimize günün mesai saatlerinin 
içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin 
çamaşırlarını yıkayarak, kurutarak 
kendilerine teslim ediyoruz. Bu yön-
de sosyal belediyecilik adına yakışan 
her türlü adımı atmaya devam edece-
ğiz” dedi.
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Örnek Belediye Başkanı

Syn. Av. Resul Yılmaz  Siverek’lilerle el ele...
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Siverek Belediyesi ilçede yaşayan 
engelli vatandaşların yaşamlarını en-
gelsiz hale getirmek, toplumsal, sos-
yal ve kültürel yaşamda da engelli-
lerin yer almasını sağlamak amacıyla 
yaptığı bir dizi engelsiz çalışmalardan birini 
daha hizmete açtı.

Siverek Belediyesi olarak ilçenin Hacıömer Mahallesinde bulunan 
eski kaymakamlık lojmanını bir bölümünü engelli vatandaşlar için koordinasyon 
merkezi haline getirdi. 

Belediye Başkanı Resul Yılmaz merkezin açılışında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şun-
ları kaydetti” Değerli arkadaşlar hepimiz birer engelli adayıyız, bunun farkında olmalıyız. Siverek en-
gelliler derneğimizin, değerli başkanı ve üyeleri sık sık ziyaretime gelirdiler. Yanıma gelip gittiklerinde 
duygulanıyordum. Evet, bizler her daim engelli adayı olduğumuzun farkında olmalıyız, o nedenle bu 
kadar çalışkan, özverili dernek başkanı ve üyelerine her türlü desteği vermek boynumuzun borcudur. 
Engelli kardeşlerimizin rahat bir ortamda gelip faaliyetlerini sürdürmeleri için, kendilerine çok mü-
tevazı bir yeri tahsis ettik. Bir nebze olsa kendilerine desteklerimizi sunabilmek amacıyla engelliler 
koordinasyon merkezini hizmete açtık. Değerli dostlar sadece engellilerle ilgili çalışmıyoruz, Malu-
munuz Siverek’te gece demeden, gündüz demeden yedi yirmi dört saat çalışmaya devam ediyoruz, 
yani Siverek’te değişim sürüyor, İnşallah bundan sonra da yapacağımız projelerle bu değişim devam 
edecek” dedi.

Siverek Engelliler Koordinasyon Merkezi
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SICAK ASFALTI YAPAN TEK BELEDİYE SİVEREK BELEDİYESİDİR

Şanlıurfa ilçeleri arasında ilk 
kez sıcak asfalt yapan Belediye 
Siverek Belediyesidir, Büyükşehir 
Belediyesi kendi görev alanına 
giren caddeleri sıcak asfaltla kap-
larken Siverek Belediyesi olarak 
bizde kendi görev alanımıza gi-
ren cadde ve sokaklarımızı sıcak 
asfaltla kapladık. İlçede bütün 
mahallerimizde aynı kalitede sı-
cak asfalt yollar yaptık. 

Kırsal mahallelerde ise Cum-
huriyet tarihinde yapılamayan 
hizmetler yapıldı. İlçe merkezin-
de 94.260 ton sıcak asfalt döktük.
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Nissibi mesire alanı

Dev projelerle ilçenin gelişim, değişim ve dönüşüm içerisinde Türkiye’nin en büyük asma köprüle-
ri arasında yer alan Nissibi Köprüsü yanında 50 bin m2’lik alana yapılan sosyal tesiste piknik alanları, 
yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları ve yeşil alanlar yer 
alan projede  ayrıca ziyaretçilerin araçlarını park etmesi için iki ayrı otopark ile kapalı ve açık kafeter-
yaların yanı sıra mescitler bulunuyor. Yapımına başlanan projenin %40‘ı bitmiş durumda
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29 Adet Yeni Park Yaptık

Belediye olarak önem verdiğimiz noktalardan biriside yeşil alanlardır, göreve geldiğimiz günden 
bugüne 29 adet yeni park yaparak halkımızın hizmetine sunduk, parkları yaparken mahalle ayırımı 
yapmadan şehrin kenar mahallelerine biraz daha fazla önem verdik. Kenar mahallelerimizden olan 
Dicle ve Bağlar mahallelerimizde şu anda 5’inci parkı yapıyoruz. 

Şehit Orhan İrkarlı Parkı
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Şehit Süleyman Sorkurt Parkı
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İlçe merkezinde mahalle muhtarlarımızın daha rahat hizmet verebilmesi için

   her mahalleye muhtar evi projesi kapsamında mahalle muhtarlarımıza

         muhtar evi yaparak tahsis ettik.
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Herşey Gençler İçin

Sporu, sporcuyu ve gençleri çok önemsediklerini belirten Yılmaz, “Özellikle semt sahalarının yer-
lerini tespit ederken bir hayli zorlandık. Çünkü toplamda 10 tane yapıyoruz bir anda. İhaleleri bitti, 
yapım aşamasında 4 tanesi tamamlandı, kısmet olursa kısa bir sürede diğer 6 tanesi de bitecek, onların 
açılışlarında da yine beraber olacağız. Onları da sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine suna-
cağız ama yer ile ilgili sıkıntılarımız oldu. Her mahallede yapmak istiyoruz, ancak yer sorunu yaşıyo-
ruz. Biz bu yerleri de tespit ederken bazı hususlara dikkat ettik, öncelikle dezavantajlı mahallelerden 
başlayalım istedik, hamdolsun bunu yaptık, ardından birden fazla mahallenin kesişim noktalarında 
olmalarına dikkat edelim dedik ki hemen yanı başımızda Esmerçayır ve Dicle mahalleleri var. Her iki 
mahallemizin de gençleri gelip burada sportif faaliyetlerini yapabilecekler” diye konuştu.

Açılışı yapılan tesisin Siverek halkına ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, spor 
alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.
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Kırsal mahallelerimizde;  Cumhuriyet tarihinde yapılamayan hizmetler yapıldı. Yapılmış yol 
miktarı %8,5’i olan ilçede kırsalında, yaptığımız yol oranı şu anda %58 oranına ulaşmıştır. Aynı 
zamanda 90 kırsal mahallemizde mahalle içi yolları beton ve kilitli parke taşı ile kapladık.

Yol Medeniyettir
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Stabilize Yollar

Kış aylarında çamur’dan kurtarmak için kırsal mahallelerimizde stabilize yol yapa-
rak vatandaşlarımızı çamurdan kurtarmak için İlçe merkezine bağlı kırsal mahalleleri-
mizde 2 bin 300 kilometre stabilize yol yaptık.
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1260 Dönümlük Siverek Vadi Projesi Hayata Geçiyor

Vaatlerimiz arasında yer alan Siverek vadisi projesi için 1260 dönümlük yerin tah-
sisi Siverek Belediyesince yapıldı,  ilk etapta 140 dönümlük kısmında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çalışmalar başlanacak ihalesi yapıldı, bir hafta sonra temelini 

atmış olacağız. Yapım süreci 270 gün olarak belirlenmiştir.
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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İs-
tanbul’da şehit olan Siverek’li Suat Aloğlu’nun 
isminin verildiği mesire alanı akşam saatlerin-
de ve hafta sonları halkın uğrak yeri oluyor.

     Viranşehir Siverek karayolunda fidanlık 
alanı olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl 30 bin 
metrekare alan ilave edilerek hizmete giren 
mesire alanında kamelyalar, oyun alanları, 

bisiklet yolları, bay bayan mescit ve dinlenme 
alanları bulunuyor.

Vatandaşların ailece gelip piknik yaptıkları 
ve aileleriyle güzel vakit geçirdikleri Şehit Suat 
Aloğlu mesire alanında hafta sonları binlerce 

insan vakit geçiriyor.

Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı
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Şanlıurfa - Siverek karayolunda bulunan olimpik yüzme havuzu yakınlarında bulunan 
Siverek Belediyesine ait arazide Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına baş-
lanan  kültür merkezi 2018 yılı içerisinde halkımızın hizmetinde olacak

Siverek Kültür Merkezine Kavuşuyor
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Siverek Belediyesi, önceki yıllarda özel işletmecilerde bulunan Üçgen Parkı devralarak 
yenileme çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 3 bin metrekare alanı bulunan Üçgen Parkta şu 
anda ilçenin en gözde sosyal tesisi.

Üçgen Park
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Modern Parklar İnşa Ettik

Şirinkuyu Mahallesinde bulunan 
Şehitlik Parkını kısa bir sürede yeni-
leyerek, halkın hizmetine sunduk.
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SPOR
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Dev Mesire Alanında Çalışmalar Sürüyor

Siverek Belediyesince proje çalışmaları ta-
mamlanan ve 150 bin metrekareye sahip SODES 
parkında hummalı çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa - Siverek karayolu 10’uncu ki-
lometresinde 150 bin metrekare alan sahip 
SODES parkında olarak bilinen ve Park ve 
Bahçeler Müdürlüğünce mesire alanı olarak 
dizayn edilen alanda yeşil alan, çocuk oyun 
grupları, otoparklar, fitness aletleri, dinlen-
me alanları, kamelyalar, piknik alanları ve 
şelaleler yer alıyor.

Yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışmalarının 
tamamlandığı dev mesire alanında idari binanın yapımı ise devam 
ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı’nın ar-
dından bölgedeki en büyük mesire alanı 

Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde hazine arazisi üzerinde 150 bin metre kare alan üzerine ku-
rulan SODES parkı, Siverek Belediyesinin talebi üzerine ilçe kaymakamlığınca Siverek Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğüne devredilmişti.
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“Beyaz Masa”, vatandaşlara rehberlik ederek belediye ve halk kaynaşmasını sağlayan 
önemli bir birimdir. Belediyemize gelen vatandaşların uğrayacakları ilk adres olan Beyaz 
Masa, güler yüzlü ve özverili bir hizmet anlayışı ile başta yaşlılar olmak üzere tüm vatandaş-
larımıza hizmet vermektedir. Vatandaş memnuniyetinin esas alındığı bu hizmette, gelen istek 
ve önerilere acil çözümler bularak vatandaşların memnun ayrılması amaçlanmaktadır.

Beyaz Masa’ya istek, şikâyet ve önerilerini iletmek isteyen vatandaşlarımıza 24 saat içinde 
cevap verilmektedir. Online başvurularınız mesai saatleri içinde hemen değerlendirmeye alı-
nır. Ayrıca Beyaz Masa çalışmaları içinde; emlak satışı, su arızası ve tamiri, abone kayıt-iptali, 
demir vizesi, kat vizesi, teminat ve tadilat dilekçeleri de yazılmaktadır.

Belediyemize bir iş için geldiyseniz eğer, işlerinizin hızlandırılması için sizi karşılayacak 
ilk birimdir Beyaz Masa. Talep, istek ve önerilerinizi beliyoruz.

Beyaz Masa
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Belediyemiz Güçlü Araç Filosu

                    ile Kaliteli Yaşam Sunuyor...
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MİMAR
MUSTAFA ÖZDAL

gSM: 0542 627 25 31
tEL: 0414 553 02 12
ozdal_mim@hotmail.com

Camikebir Mah.
31. sokak Özay apt. No:9/2

Siverek-ŞANLIURFA



KAPALI YÜZME HAVUZU FUTBOL ve BASKETBOL SAHASI 

BAYAN FİTNESS SALONU KAPALI OTOPARK BAY  FİTNESS SALONU

KREŞ YÜRÜYÜŞ ve BİSİKLET YOLU 3 ADET ÇOCUK OYUN PARKI

AKILLI EV SİSTEMİ





SİVEREK - ŞANLIURFA 
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EMBİ TEKSTİL

EMBİ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

Ayvanat Mahalles Selahaddn- Eyyüb Bulvarı

 181-1 Sverek - ŞANLIURFA

0414 552 47 57







Özel Siverek Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 

amacımız ; Yarınlarımızın teminatı olan yavrularımıza ihtiyaçları 

doğrultusunda ruhen, fiziken ve sosyal anlamda bir bütünlük 

sağlamaktır. Kalite standartlarının üzerinde özveriyle sağlam eğitim 

kadromuzla meleklerimizin hizmetinizdeyiz.

Müdür
M.Emn BUZLUDAĞ

0553 481 47 74

Fzyoterapst
Senem GARİP
0543 438 32 35

Adres: Yenşehr Mahalles 14.Sokak No:9 Sverek - ŞANLIURFA



NURSİMA
TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ

0532 477 69 41 - 0537 611 91 79

nursimatekstil@hotmail.com

Ayvanat Mah. Yunus Emre bulvarı
(viranşehir yolu üzeri) No:38  Siverek - ŞANLIURFA 



NURSİMA
TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ

0532 477 69 41 - 0537 611 91 79

nursimatekstil@hotmail.com

Ayvanat Mah. Yunus Emre bulvarı
(viranşehir yolu üzeri) No:38  Siverek - ŞANLIURFA 





Murat AKFIRAT

Sıcak ve Taze Bir Şekilde Adrese Teslim edilir.
TSE Uygunluk Belgesi Gıda Üretim ve Gıda Sicil Sertikalarına 
Sahip olan Mutfağımız ŞANLIURFA’nın Her Noktasına ve Her

Kesimine Yemek ve Kumanya Dağıtımı Yapmaktadır.



ET ENTEGRE TESİSLERİ

 Yücelen Mah. Selahaddin Eyyübi Bulvarı No.185/1
Siverek-ŞANLIURFA



RAMAZAN AVCI İNŞAAT

Bahçelievler Mahallesi 17.Sokak No:12  Siverek/ŞANLIURFA

Tel:0537 548 87 60
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