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BATTALGAZİ

Yerel Etkinlik: Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Kültür-Arkeoloji-Sanat Günleri: Eylül’ün son haftası
Local Events: History , Archeology, Culture, Art Days from Melita to Battalgazi: Last week of September
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ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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BATTALGAZİ’NİN EVİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde12 km806 m38° 22’ 10”38° 24’ 36”L40-B1

House of Battalgazİ
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•Çarşamba

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•25.05.2007/485
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Selçuklu (?)
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1626

      Battalgazi’nin Evi olarak bilinen yapı ilimiz, Battalgazi İlçesi, Karahan Mahallesi, Çarşamba mevkinde bulunmaktadır. Kare planlı, 
yaklaşık 15 x 15 ebadında olan binanın oda bölümleri duvarlarının bir kısmı 1,5 metreyi bulur. Kesme taştan yapılmıştır. Kâtip 
Çelebi’nin Cihan-Nüma adlı eserinde 1646 yılında onarıldığı belirtilir. 2011 yılında Müze Müdürlüğü başkanlığında KUDEB işbirliği 
ile harfiyat ve temizlik çalışmaları yapılarak yapı duvarları ortaya çıkarılmıştır.

       Çalışmada Namazgah’a ait beden duvarları ve kümbetin güneyinde bir duvar kalıntısı, batısında soku taşına rastlanmıştır. Türbenin 
(kümbet) güneyinde kare biçimli bir mekan tespit edilmiştir. Kuzeye doğru devam ederek mescidin kuzey duvarı hizasından doğuya 
dönmüştür. Burada dere yatağı nedeniyle kesintiye uğramıştır. Bu bölümde su künklerine rastlanmıştır. Mescidin kuzeyinde doğu-
batı doğrultusunda tabanı taş döşeli mekanın izleri bulunmuştur. Bu alanda da su künkleri, sırlı seramik parçalarına rastlanmıştır.

The house is located inside the borders of the Battalgazi district. It was repaired in 1646. It was constructed in the period of Seljuks.
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CANTEPE HÖYÜĞÜ

        Toygar-Boran karayolu arasında, Toygar Çayı batısında yer alır. Taban çapı 100 ila 80 m., yüksekliği 20 m. civarındadır. 718 m. 
rakımlıdır. Orta büyüklükte, basık elips biçimlidir. Yüzeyde kalkolitik, daha çok ilk Tunç-III, Demir Çağı, Klasik Çağ ve Klasik Sonrası      
Çağlara ait çanak-çömlek parçaları, çakmaktaşı yongalar görülebilmektedir. Höyüğün stratigrafisinde izlenen katmanlarda esas 
dolgunun Geç kalkolitik ile İlk Tunç Çağı sonu olduğu anlaşılmaktadır. Tahribata uğrayan bölümlerde blok taş ve kayalar ile düzensiz 
moloztaş ve kaya parçaları görülebilmektedir.  Üzerinde su deposu kulesi, evler vb. vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde15 km718 m 38° 22’ 49”38° 28’ 03”L40-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Toygar
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•20.05.2004/5671
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Cantepe Mound

The mound is located inside the borders of the Battalgazi district. It dates back to the late Chalcolithic Age. In the course of time, most of 
its parts were damaged.
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GALİPBABA HÖYÜĞÜ

      Ağılyazı -Yarımcahan Mahallesine giden tali yolun kuzeyinde yer almaktadır. Kuzey-güney akslı oval formlu bir höyüktür. 100 
m. ile 80 m. çapında, 25 m. civarında yüksekliğindedir. Yüzeyde Tunç, Demir Çağı ve Karaz tipi çanak çömlek parçaları yoğun 
olarak görülmektedir. Tahrip edilen bölümlerde yapı taşı, mezar yapısı ve kapağına ait olabilecek blok taşlar görülebilmektedir. 131 
parselde, 22.500 m2 yüz ölçüme sahip, çevresi tarım amaçlı kullanılan arazinin güney bölümüne de uzanmaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

22.500 m²28 km801 m38° 30’ 14”38° 25’ 15”L40-A1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Ağılyazı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•20.05.2004/5670
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-A1
Ada:•-
Parsel:•131

Galİpbaba Mound

The mound is located inside the borders of the Battalgazi district and covers a large area. It dates back to the Bronze Age. In the course of 
time, most of its parts were heavily damaged.
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HASIRCILAR HÖYÜĞÜ-I

Hasırcılar Höyük I, Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi, Gölyolu Mevkiinde, Gölyolu üzerindedir. Höyük, kadastral yol ile 
Kızboğan Deresi arasında olup Karakaya Baraj gölüne sınır oluşturmaktadır. Höyük güneydoğu-kuzeybatı eksenli, eliptiktir. Höyüğün 
baraj gölüne inen terası yol tarafına göre daha dik ve daha az tahriplidir. Yol tarafı  (güney-güneybatı) tümüyle iş makineleri 
kanalıyla malzeme almak amacıyla neredeyse zeminle sıfırlanmıştır. Ancak, höyük aynasından (yapay şev) tabandaki doğal nehir 
sekisi zeminine kadar çok katmanlı görüntü sergilemektedir. Stratigrafik yapıdan jeolojik nehir malzemeleri üstüne kerpiçten 
kapalı mekânların yapıldığı görülebilmektedir. Eğimde ve höyük yüzeyinde M.Ö. 2. bin, 1. bin ve daha eski çakmaktaşı malzemeler 
gözlemlenmektedir. Höyük bu haliyle nehir sekisinde yer almıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde16 km725 m38° 20’ 28”38° 28’ 41”L40-B1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Hasırcılar
Mevkii•:•Gölyolu

•• Kategorisi: Arkeolojik Sit Alanları

•• Tescil•Durumu•: 27.10.1999/3570
•• Koruma•Derecesi•:•1. ve 3. Der. Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•185

Hasırcılar Mound-ı

The mound is located inside the borders of the Battalgazi district. It dates back to sometime between B.C. 2000-1000.  In the course of 
time, most of its parts were heavily damaged.
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HASIRCILAR HÖYÜĞÜ-II

Hasırcılar Höyük II, Battalgazi İlçesi, Hasırcılar Mahallesi, Hanharık Mevkiinde, L40-B1 Pafta, 264 no’lu parseldeki, 4500 m2’lik alan üzerindedir. 
Yayvan tipli, doğu-batı eksenli, yer yer yükseltisi 5 - 10 m. arasında değişmektedir. Höyüğün güneydoğu-güneybatı eteğinde beton kanal mevcuttur. 
Höyük alanı, bahçe ve tarımsal arazilerin arasında olup batı eteği kayalık alan üzerinden başlamaktadır. Çok yoğun tahribat vardır. Batı tarafında 
4,5 - 5 m. derinliğinde yaklaşık 20 m2 kadar genişlikte, yine bu çukurun 20 m. kadar doğusunda 2 x 1 m. ölçülerinde 4 - 5 m. derinliğinde ikinci bir 
kaçak kazı çukuru vardır. Höyük üzerinden önceden çok miktarda toprak taşınmış olduğu (70 x 15m)  anlaşılmaktadır. Açığa çıkan höyük aynası 
stratigrafisinde, yerleşim katmanı ve yangın tabakası izlenmiştir. Höyük üzerinde M.Ö. 3000’den başlayan İlk-Orta ve Son Tunç Çağları ile M.Ö. 1. bine 
tarihleyebileceğimiz seramik, çakmaktaşı ve obsidyen alet parçaları ile bazalttan öğütme taşı parçalarına rastlanmıştır. Höyüğün etekleri de tarımsal 
faaliyetlerle yok olmuştur. Bu höyüğün yaklaşık 800 m. kadar kuzeybatısında Hasırcılar Höyük-I yer almaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

4500 m²16 km713 m38° 20’ 54”38° 28’ 25”L40-B1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Hasırcılar
Mevkii•: Hanharık

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları

•• Tescil•Durumu•:•29.03.2010/1688
•• Koruma•Derecesi•: 1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada: -
Parsel:•264

Hasırcılar Mound-ıı

The mound is located inside the borders of the Battalgazi district and covers a large area. It dates back to sometime between B.C. 3000-
1000. In the course of time, most of its parts were damaged.
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NEKROPOL ALANI

         Nekropol alanı  Battalgazi İlçesi, Meydanbaşı  Mahallesi, L40-B1 pafta, 1666 parsel üzerinde bulunmaktadır. Belediye tüzel 
kişiliğine aittir. Yüzeyde birkaç taş izi izlenen alanın (mezar alanı olduğu sanılmaktadır) güneydoğu köşesinde kesme taşlarla yapılmış, 
bir kısmı toprak dolgu içinde kalmış, harabe durumda basit kemer örtü biçim mimaride bir yapı kalıntısı mevcuttur. Alanda 1976 
yılında Malatya Müze Müdürlüğünce kazı gerçekleştirilmiştir. Alanda beş mezar yapısı üzerinde çalışıldığı, bu alanda Geç Bizans ve 
İslami dönemlerde mezarlığın kullanıldığı, yayınlanan kazı raporunda belirtilmiştir. Yapılan çalışma bir kitap halinde yayımlanmıştır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km801 m38° 21’ 59”38° 25’ 01”L40-B1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•13.01.2010/1547
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1666

Necropolis

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

The necropolis is located inside the borders of the Battalgazi district. It dates back to the late Byzantine and Islamıc periods.
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YARIMTEPE HÖYÜĞÜ

       Alişar Mahallesi, Abbaslar Mevkiinin 400 m. kadar kuzeydoğusunda, Karakaya Baraj Gölüne ve çevreye hâkim sırtın üzerindedir. 
Kuzey yanı Karakaya Baraj Gölüne, güneyi Malatya Ovasına bakmaktadır. Doğu-batı akslı, 250 m. uzunluğunda 50 m. genişlik, 20 ila 
25 m. dolgu yüksekliğinde, uzun ve dar biçimli bir höyüktür. Yüzeyde Orta Tunç ve Klasik çağlara ait yoğun miktarda çanak-çömlek 
parçaları bulunmaktadır. Yerleşim geniş bir alan kaplamakta, höyüğün bulunduğu alan yerleşime her açıdan uygun bir noktadadır. 
Batıdaki alanda kerpiç yapı izleri görülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde20 km735 m38° 18’ 25”38° 28’ 48”L40-B1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•20.05.2004/5673
•• Koruma•Derecesi•:•1. ve 3. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•942 - 943 - 1124

Yarımtepe Mound

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:Alişar
Mevkii•:••Abbaslar

The mound is located inside the borders of the Battalgazi district and covers a big area. It dates back to the Middle Bronze Age. In the 
course of time, most of its parts were heavily damaged.
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ESKİ MALATYA KALE SURU

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

556.000 m²10 km794 m38° 22’ 03”38° 25’ 04”L40-B1

Ancient Malatya City Rampart

İlk surların yapımına Titus Döneminde başlanmıştır. Constans I (363) yapıyı sürdürmüş ve Justinianus (532) yapım işini 
sonuçlandırmıştır. Bir zamanlar Melitene şehrini dış etkenlere karşı koruyan surlar günümüzde oldukça harap vaziyettedir. 

MS. I. yy.’ın sonlarına doğru Roma İmparatoru Titus zamanında Lejyon Karargâhının (XII. Lejyon) inşası ile başlayan sur inşaatı 
Traianus tarafından genişletilerek devam ettirilmiştir. Constans I döneminde surun yapımını hızlandırmış, Justinianus zamanında 
en son şeklini almıştır. Beşgen bir plan üzerine kurulmuş olan sur oldukça harap durumdadır. Ayakta kalan parçalardaki yapı 
tekniği; duvarların iç ve dış yüzü düzgün iri boyutlu taşlarla kaplanmış olup düz taşlar arası moloz taşlarla doldurularak, harç ile 
kaynaştırılmıştır. Sonradan yapılan tamirlerde zarar gören kısımlar kesme taşlarla takviye edilmiştir. Kayıtlara göre surun 95 burcu 
ve 11 kapısı olduğu anlaşılmaktadır. Kalenin sur hendeği 1060’da genişletilmiş, 18 Eylül 1102’de Danişmentli Gümüştekin Ahmet 
Gazi tarafından ele geçirilen şehrin surları yeniden onarılmıştır. Evliya Çelebi Kale hakkında Seyahatname’sinde bilgi vermekte ve 
buradan bahsetmektedir. 2011 yılı itibariyle, ayakta kalan bazı bölümlerinin restorasyonu devam etmektedir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Roma İmparatoru Titus
•• Yapım•Tarihi•: 79 - 117 - 350 - 565
•• Mimari•Çağı•: Roma
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•-

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

It is located in Ancient Malatya and covers a large area. Its construction had begun by the time of Emperor Titus I. It was completed in the 
time of Byzantine Emperor Justinianus. The ramparts have the shape of a pentagon, and they are in a very ruined state today.
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DİNSEL VE KÜLTÜREL
YAPILAR
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AHMET DURAN MESCİDİ VE TÜRBESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

70 m²10 km810 m38° 21’ 32”38° 24’ 58”L40-B1

Ahmet Duran Masjıd and Shrıne

       Battalgazi Roma sur duvarının dışında, Malatya-Sivas yolunun batısında ve yoldan az içeri düşmektedir. Malatya il merkezine 
10 km. uzaklıkta bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Yöre halkı tarafından zaman zaman yapılan onarımlar yapının asıl karakteristiğini 
kaybetmesine neden olmuştur. Ahşap olan yapı sivri sayılabilecek bir kubbe ve bu kubbenin örttüğü mekândan oluşmuştur. Giriş 
kapısı üzerinde bir kitabe yer alır. Kitabe Diyarbakır Valisi ve Maden-i Humayın Emini Yusuf Ziya Paşa’nın oğlu Muhammet Sabit Beg 
adını taşımaktadır. Yapı 180 m2 alan üzerindedir.

       15.12.2006 tarih ve 296 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden 2007 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu 
gerçekleştirilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Muhammet Sabit Beg
•• Yapım•Tarihi•: H. 1208 (M. 1792 - 1793)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1190

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

They are located inside the borders of the Battalgazi district. They were made between  1563 by Muhammet Sabit Beg. It was constructed 
in the period of Ottoman. 
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AKMİNARE CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²10 km796 m38° 22’ 01”38° 25’ 13”L40-B1

Akmİnare Mosque

        Battalgazi İlçesi Roma şehir surunun dışında, Derme kanalının kenarında ve silme taştan yapılmış küçük boyutlu bir Osmanlı 
eseridir. Cami tek kubbe üzerine oturtulmuş genişçe bir iç mekândan oluşmuştur. Cami II. Selim döneminde Zaim Yusuf oğlu 
Himmet Beg tarafından yaptırılmıştır. Yapı 368 m2 alan üzerindedir.

          Mevcut olan minare yeni baştan sökülerek yapılmış, onarım görmüştür. Camiye ait kuzey yönündeki ek bina yıkılmıştır. Düzgün 
kesme taştan yapılan bu cami ve minaresi 1974 ile Koruma Kurulunun 01.11.2006 tarih ve 218 sayılı kararı ile 2007 yılında Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Zaim Yusuf Oğlu Himmet Beg
•• Yapım•Tarihi•: H. 980 (M. 1573 - 1574)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2265

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

The mosque is located inside the borders of the Battalgazi district. It was made between 1573-1574 by Himmet Beg, son of Zaim Yusuf.  
The mosque was made of hewn stone and it was rebuilt in 1974. It dates back to Ottoman period.
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ALACAKAPI MESCİDİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²10 km796 m38° 21’ 55”38° 25’ 27”L40-B1

Alacakapı Masjıd 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Alacakapı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Seyyid Ömer, Şah Ali ve 

Seyyid Ebu Ahmed
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1000 (M. 1592)
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2881

        Kervansarayın karşısında, Alacakapı mahallesinde küçük bir mescittir. Tuğladan yapılmış olan minare camiye sonradan ilave 
edilmiştir. Minare kapısının sağ yukarısında görülen kitabenin camiye ait olduğu ve bunun R. 1308 depreminden önce avlu girişi 
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Normal Osmanlı üslubunun dışında herhangi bir değişkenlik göstermemektedir. Yapı 218 m2 alan 
üzerindedir.

       Sonradan ilave edilen minaredeki kitabede, 1592 tarihinde Seyyid Ömer, Şah Ali ve Seyyid Nebi Ahmed isimleri geçmektedir. 
Bunun bir tamir kitabesi olduğu düşünülmektedir. Camiye sonradan betonarme ile ilaveler yapıldığı gözlenmiştir.

The masjid is located inside the borders of the Battalgazi district. It was made in 1592 by Seyyid Ömer, Şah Ali and Seyyid Ebu Ahmed. It 
was constructed in the period of Ottoman. 
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EMİR ÖMER MESCİDİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km798 m38° 21’ 59”38° 25’ 24”L40-B1

Emİr Ömer Masjıd

     Battalgazi İlçesi Roma sur duvarı içerisinde Alacakapı Mahallesinde bulunur. Yapı bir mescitten çok türbe olarak ziyaret 
edilmektedir. Dikdörtgen planlı tipik bir yapıttır. Cümle kapısı orijinal durumunu koruyan süslerle tezyin edilmiştir. Giriş kısmının 
batısında bir mezar bulunmaktadır. Kuzey cephesinde 1563-1564 tarihli tamir kitabesi vardır. Yapı 1190 m2 alan üzerindedir.

         1563-1564 tarihinde Miralay Hüsrev Bey tarafından, 1960, 2006 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu yapılmıştır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: H. 971 (M. 1556)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2375

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Alacakapı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

It is located inside the ramparts of Old Malatya, and is square. It was made in 1563. Some various repairs were made in 1563-1960 and 
2007. It dates back to the Ottoman period.
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HALFETİH MİNARESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²10 km789 m38° 22’ 02”38° 25’ 12”L40-B1

Mİnaret of Halfetİh 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•13. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2355

         Battalgazi İlçesi, Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nin 50 m. güneydoğusuna düşer. Yöre halk tarafından “Hatem Hötün Dede” 
olarak tanımlanır. Tek bir minare halindedir.

        Tamamı tuğla örgü olarak inşa edilmiş ve kendine özgü özelliği olan bir Selçuklu minaresidir. Yapım tekniği açısından Ulu 
Camii minaresi ile benzerlik gösterdiğinden, bu minarede Ulu Camii yapım tarihine yakın bir zamanda yapıldığı söylenebilir. 
Bu durumdan dolayı minarenin yapım tarihi XIII. yy. olarak tarihlenebilir.  2006 ve 2011 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 
çevresinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

The minaret is located inside the borders of the Battalgazi district and covers a large area. It was made in 13th century. It was constructed 
in the period of Seljuqs.  The castle was made of hewn stone and it has no more inscription.
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İKİ OSMANLI MEZARI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km811 m38° 22’ 37”38° 24’ 55”L40-B2

Tombs of Two Ottomans

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•Kırklar

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.01.2010/1547
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B2
Ada:•-
Parsel:•1564

        Battalgazi İlçesi, Karahan Mahallesi, Kırklar Mevkiinde, Müftüoğlu Mezarlığının altından geçen Battalgazi’den Orduzu tarafına 
giden yolun hemen batısındaki iki yeni yapılı mezarın yanındadır. L40-B2 pafta, 1564 parsel üzerinde şahıslara ait alandadır. Etrafı 
demir korumalıklı çevrili iki kesme taş kullanılarak yapılan mezarın alt bölümü betonla tamir edilmiştir. Baş taşlarından biri tamamen 
kopmuş ve yerdedir. Kuzey yönündeki mezarın Arapçasını tercümesinden hareketle mezarın “Muhammed Oğlu Mustafa Efendi’ye 
ait olduğu ve H. 1203 (M. 1791) tarihi düşüldüğü; Güneydeki mezarın ise oğlu İbrahim Efendi’ye ait olduğu ve H. 1253 (M. 1836) 
tarihi düşüldüğü tespit edilmiştir.

The  tomb is located inside the borders of the Battalgazi district. It dates back to the Ottoman period. 
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KANLI TÜRBE (KÜMBET)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1100 m²10 km785 m38° 21’ 49”38° 24’ 58”L40-B1

Blooded Monumental Grave

      Battalgazi İlçesinin Meydanbaşı Mahallesinde ve eski mezarlığın içinde yer alır. Yanlışlıkla cellathane olarak tanınan bu yapı 
aslında kripta odası bulunan bir anıt mezardır. Kare bir plan üzerine inşa edilen yapıt iki kısımdan meydan gelmiştir. Birinci 
kısımda cenazenin gömülü olduğu yer yani kripta görülür. Kripta girişi lentosu kısmen meyilli konmuştur. Kripta yapının temelini 
oluşturduğundan tamamen taş örülerek inşa edilmiştir. İkinci kısım ise türbe denilen halkın bir zamanlar ziyaret ettiği üst kısımdır. 
Bu kısımdaki duvar örgüsünde ağırlığı tuğla malzemesi oluşturur. Yapının üst kısmını hafif sivrilik gösteren bir kubbe örtmektedir. 
Yapı 789 m2 alan üzerindedir. Alt katın kıble duvarı üzerinde yar alan kitabe boya ile sıva üzerine yazıldığından okunması çok güç 
durumdadır. 25.06.2004 tarih ve 5763 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden 2007 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 
restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: 12 - 13. YY (?)
•• Mimari•Çağı•: Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1682

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

It is a monumental grave built inside the old graveyard in Ancient Malatya and dates back to the Seljuk period (12th-13th century). The 
restoration was done in 2007.
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KARABABA MEZARLIĞI VE TÜRBESİ

       Malatya Battalgazi yolu üzerinde, yolun batı yamacındaki tepelik alandadır. Karababa Mezarlığına adını veren, aynı mezarlık 
sahasında yer alan Karababa Türbesi kare planlı, moloz taş duvarlı ve betonarme konik külahlıdır. Üzerinde kitabe yoktur. Yapı 
içinde süsleme bulunmamaktadır. Türbe içerisinde iki mezar yer almaktadır. Mezarlık ilk önce Osmanlılar döneminde kullanılmış 
olup günümüzde de kullanılmaktadır. Bir taş lahde ait parçalanmış taşlar tespit edilmiştir. Halen mezarlığa defin yapılmaktadır. 
Türbe betonla sıvalıdır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km872 m 38° 21’ 27”38° 24’ 21”L40-B1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Karabağlar
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•02.03.1990/534
•• Koruma•Derecesi•:•3. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1112

Karababa Cemetery and Shrıne 

The cemetery is located inside the borders of the Battalgazi district. It dates back to the period of Ottoman and it is still in use. President 
Turgut Ozal’s father is also buried in this cemetery.
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KARAHAN CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

360 m²10 km803 m38° 22’ 23”38° 25’ 09”L40-B1

Karahan Mosque 

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran• :•Malatya Miralayı Hüsrev 

Beg
•• Yapım•Tarihi•:•H. 990 (M. 1583)
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1887

         Battalgazi İlçesi Roma surunun dışında, şimdiki Karahan Mahallesinde bulunmaktadır. 14 x 16 m. boyutunda plan üzerine inşa 
edilmiştir. Cami orijinal şeklini yitirmiştir. Duvarları tamamen yeni sıva ile sıvanarak kapatılmıştır. Portal üzerinde yer alan kitabe 
de sonradan siyah boya ile boyanarak asıl özelliğini yitirmiştir. Caminin son cemaat kısmı trompların üzerine oturan bir kubbe ile 
kapatılmıştır. Küçük olan avlu revaklarla çevrilmiştir. Tek şerefeli minare sonradan tamir görmüştür. Minare tuğla işçiliği ile yapılmıştır.

      Kitabelerin en eski tarihli olanı portal üzerinde yer alan 1583 tarihli olanıdır. Minare kaidesinde bulunan kitabede camiin 
1587 tarihinde imar edildiği yazılıdır. Caminin içerisinde 1898 tarihli onarım kitabesi yer alır. Yine bir adet H. 1329 tarihli sancak 
bulunmaktadır. 19.10.2007 tarih ve 642 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden bakımı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılından itibaren 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

The mosque is located inside the borders of the Battalgazi district. It was made in 1583 by Hüsrev Beg, the colonel of  Malatya. It was 
constructed in the period of Ottoman. 



264

KIRKKARDEŞLER ŞEHİTLİĞİ

      Battalgazi İlçesi Hasan Basri Türbesinin yanındaki Kırkkardeşler Şehitliği doğal bir tepe üzerine kurulmuş olup halk tarafından 
Battalgazi ve kırk arkadaşının burada yaptığı savaşlardan kırk arkadaşının şehit düşmesi sonucu meydana getirildiğine inanılan bir 
mezarlıktır. Yapı 125 x 450 m alan üzerindedir. Yapılan incelemelerde Selçuklu taş işçiliği ve süslemesinin hâkim olduğu mezar 
taşları yanında, civar kısımlarda Osmanlı dönemi özellikleri gösteren mezar taşlarına da rastlanmıştır. Her iki dönemde de kullanışmış 
olduğu görülmektedir. Geniş bir alanı kaplayan mezarlığın orta kısmında halkın etrafında dönerek ziyaretini yaptığı Kırkkardeşler 
Şehitliği yer almaktadır. 2011 yılında Müze Müdürlüğü başkanlığında KUDEB işbirliği ile harfiyat ve temizlik çalışmalarına başlanmıştır 
ve devam etmektedir. 13. yy. tarihlenen mezarlıkta yapılan motifli çalışmada üzeri yazılı bir çok lahit ve mezar taşı ortaya çıkmıştır. 
Buluntular arasında Roma ve Bizans dönemi sikkeleri de mevcuttur

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

800 m²10 km832 m38° 22’ 46”38° 25’ 01”L40-B2

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•20.01.1989/189
•• Koruma•Derecesi•:•2. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B2
Ada:•-
Parsel:•1534

Kırk Kardeşler (Forty Brothers) Cemetery

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•Kırklar

It is a cemetery dating back to the 13th century Seljuk period in Ancient Malatya. The inscriptions on the tombstones are typical of the 
Seljuk and also Ottoman periods. It is the resting place of 40 Seljuk soldiers who gave their lives during the battles.
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MELİK SUNULLAH CAMİİ MİNARESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

15 m²10 km814 m38° 21’ 47”38° 25’ 12”L40-B1

Minaret of Melİk Sunullah Mosque

Minare, Roma sur duvarları içerisinde, Ulu Caminin 250 m. batısında yer almıştır. Halk arasında “Vaiz Ocağı-Vaiz Baba” olarak 
isimlendirilmiştir. Cami tamamen yıkılmış olduğundan planı hakkında bilgi edinilememiştir. 

Şerefesine dek sağlam olan minaresi tuğla ile inşa edilmiş olup geleneksel Selçuklu yapı özelliğini devam ettirmiştir. Bu minarede 
yer alan kitabeden de anlaşılacağı üzere caminin Sultan Melik-ül Zahir Berkuk zamanında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Minarenin 
bitişiğindeki türbe girişinde bulunan kitabede M. 1373 tarihinde Hüseyin B. Abdullah adına bir vakfiyeden söz edilmektedir. Türbe 
içinde üç adet kabir bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda Karaca Köy Camii olarak isimlendirilen bu camiyi A.Gabriel “Adile Camii” olarak 
tanımlamıştır.

22.08.2007 tarih ve 548 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden 2008 yılında minare Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 
restore edilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Abdullah Hüsnü Oğlu Çerkez
•• Yapım•Tarihi•: H. 796 (M. 1393)
•• Mimari•Çağı•: Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2379

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

It is also called ‘Vaiz Ocağı’ or ‘Vaiz Baba’. It was built by Çerkez, son of Abdullah Hüsnü in 1393. The only part of the mosque surviving to 
the present time is its minaret made of bricks. The other parts have lost their originality by the restorations. It is located in Battalgazi, 
Ancient Malatya.
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NAMAZGÂH

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1800 m²10 km798 m38° 21’ 41”38° 24’ 56”L40-B1

Namazgah

       Roma şehir surunun dışında, Malatya - Battalgazi yolunun sağında yer alır. 9,90 x 12,70 boyutunda dikdörtgen planlı kaide, 
düzgün kesilmiş taşlar Namazgâh’ın alt yapısını oluşturur. Bu alt yapının üzerine inşa edilen doğu-batı ve kuzey duvarları 80 cm. 
yüksekliğinde, 40 cm. kalınlığında olup silme taştan ibarettir. Kıbleye bakan duvar ise 6 m. yüksekliğinde ve tam ortasında mihrap 
yer almıştır. Mihrabın sağ tarafında 8 basamaklı minber görülür. Mihrabın karşısına düşen 60 cm. genişliğindeki kapı içeri girişi 
sağlamaktadır. 

        Mihrabın üst köşelerine yakın iki yanında birer mühür görülmektedir. Bu mühürlerde Memluk Sultanı, Sultan Melikul Eşref Ebu’l 
Nâsır Kayıdbay lakaplarını ihtiva etmektedir. Namazgâh’ın yapılış ve onarım tarihlerini belirten kitabelerin birinde; II. Keyhüsrev 
zamanında Saceddun Lahak Oğlu Kemaleddin Kâmyar adına 1242 yılında yaptırıldığı, 1473 yılında ise onarım gördüğü yazılıdır. 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2008 yılında restore edilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Saceddun Lahak Oğlu Kemaleddin Kâmyar
•• Yapım•Tarihi•: H. 640 (M. 1242)
•• Mimari•Çağı•: Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1678

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

It was constructed on a rectangular area outside ramparts of Battalgazi district by Seljuks in 1242. It was built by Kemaleddin Kâmyar, the 
son of Saceddun Lahak.
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NEFİSE HATUN KÜMBETİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

80 m²10 km780 m38° 21’ 49”38° 24’ 54”L40-B1

Monumental Grave of Nefİse Hatun

        Kanlı Kümbetin yaklaşık 100 metre güneyinde 4 kemer geçişli içte yarım daire kubbeli, dışta konik görünüm kubbeli, kemerde 
karışık malzeme moloz taş örgülü, kubbe tuğla örgülü olan kümbet içerisinde mezar bulunmakta olup kitabe yoktur, ancak mezar 
taşlarında kufi yazı bulunmaktadır. XIV. YY. sonunda yapıldığı düşünülen türbenin içinde bulunan kabrin, “Emir Sührab Şeyh Hasan 
Beyin kızı Hacı Nefise Hatun’a” ait olduğu şahide taşından anlaşılmaktadır. Yapı 50 m2 alan üzerindedir.

       Yapı 15.12.2006 tarih ve 293 sayılı Koruma Kurulu kararı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında restore edilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: 14. YY. Sonu (?)
•• Mimari•Çağı•: Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•5999

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.11.2000/3950

It is located inside the borders of the Battalgazi district. It was constructed in the period of Seljuqs.  It probably was made in 14th century.
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OSMANLI MEZARLIĞI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km778 m38° 21’ 55”38° 24’ 32”L40-B1

Ottoman Cemetery

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Alacakapı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.01.2010/1547
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari• Çağı• :• Osmanlı ve Cum-

huriyet
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•6248

        Alacakapı Mahallesi, L40-B1 pafta, 803 nolu parsel üzerinde yer alan mezarlığın batı yönü beton duvarla, diğer tarafları tahta ve 
ağaç siperle çevrilidir. Mezarlık 3523 m2 alan üzerindedir. Sanayi Caddesinin doğusuna düşen mezarlık içerisinde baş taşları sarıklı 
ve sarıksız biçimli ve düz mezar taşları olan bir kısmının yan kapakları, üst bölümleri dağılmış mezarlar bulunmaktadır. Mezar taşları 
incelendiğinde mezarlığın Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kullanıldığı, ancak günümüzde defin yapılmadığı izlenmiştir.

The cemetery is located inside the borders of the Battalgazi district. It dates back to the Ottoman period.
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SAKA MEZARLIĞI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde10 km799 m38° 22’ 04”38° 24’ 59”L40-B1

Saka Cemetery

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.01.2010/1547
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Mezarlık
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1738

        Meydanbaşı Mahallesi, L40-B1 pafta, 1738 parsel üzerinde bulunmaktadır. Belediye tüzel kişiliğine aittir. Meydanbaşı caddesinden 
bahçelere (güneye) ayrılan yolu 250 - 300 m. takiple, yolun 60 - 70 m. kadar doğusunda, ağaçlık alan arasındadır. Yüzeyinde birkaç 
taş izine rastlanmıştır. Alanın güneydoğu köşesinde kazı ile açığa çıkmış 1 m. kadar derinlikteki çukurda, kesme taştan yapılmış 
dikdörtgen biçimli baş ve ayak taşı izlenmiştir. Ayak taşında stilize geometrik ve kandil motifi vardır. Baş taşında dört sıra Arapça 
yazı yer alır. 

The cemetery is located inside the borders of the Battalgazi district. The cemetery was made of hewn stone. It dates back to the Ottoman 
period.
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SANCAKTAR TÜRBESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

35 m²10 km803 m38° 22’ 23”38° 25’ 09”L40-B1

Sancaktar Shrıne 

         Karahan Mahallesi, M. Oğuz Caddesindedir. L40-B1 pafta, 1890 parsel üzerinde, Karahan Camisinin hemen yanındadır. 1890 
parsel üzerinde yer alan yapı çok basit, kerpiçten olup dam üzeri kiremit kaplıdır. Mezar içine basamakla inilir. Basamağın bir parçası 
Selçuklu mezar taşlarından devşirmedir. Yine 240 x 90 cm. ölçülerindeki mezarın her iki yan tarafında, Arapça yazı ve dairesel-
geometrik motiflerle bezeli mimari parçalar bulunur. Ayak ve baş tarafında taşlar konulmuştur. Mezarın bulunduğu devşirme 
mimari parçaların birinde Kuran-ı Kerim’den ayet yazılıdır. Mezarı oluşturan tüm mimari parçaların Kırkkardeşler Şehitliği veya       
Alibaba Mezarlığı’ndan devşirme olarak taşındığı düşünülmektedir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: 
•• Bugünkü•Kullanımı•: Türbe - Mezar
•• Mimari•Çağı•: -
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1890

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.01.2010/1547

The shrine is located inside the borders of the Battalgazi district. Based on its architectural tracks, it probably dates back to the Seljuks.
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SELÇUKLU MEZARI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

25 m²10 km834 m38° 22’ 43”38° 25’ 03”L40-B2

Seljukian Cemetery

         Karahan Mahallesi, Kırkkardeşler Şehitliği yakınında, L40-B2 pafta, 1534 parsel üzerinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında, 
tescilli Usta ve Şegirt Kümbeti kalıntısının hemen yanındadır. Mezar taşlarında Ayet-el Kûrsi yazılıdır. Kabrin mezar taşı Selçuklu 
mezar üslubuna benzemektedir. İsmi bilinmemektedir. Çevresi ve üzeri demir parmaklıkla çevrilidir. Toprak yüzeyindeki izlerinin 
temizlendikten sonra açığa çıkan mezarın etrafına, altta dağınık halde bulunan üzerinde Ayet-el Kürsi yazılı taşların mezarı 
çevreledikten sonra üzeri ve etrafının yakın zamanda demirle kapatılmıştır.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Mezar
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Selçuklu (?)
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B2
Ada:•-
Parsel:•1534

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•Kırklar

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.01.2010/1547

The cemetery is located inside the borders of the Battalgazi district. Based on its architectural tracks, it probably dates back to the period 
of Seljuks.
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SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

5000 m²10 km783 m38° 21’ 53”38° 25’ 28”L40-B1

Sİlahtar Mustafa Pasha Caravanserai

Alacakapı Mahallesinde, 1637 tarihinde IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından 68 x 76 m. boyutunda dikdörtgen bir alan üzerine, 
açık avlu ve kapalı hol olarak inşa edilmiştir. Kemerli olan giriş kapısının her iki yanında bir oda görülür. Bu kapının üstünde duvar içerisinden 
merdivenle çıkılan bir mescit olduğu sanılan kısma varılır. Hol’ün avluya bakan yüzünde ve girişin her iki yakasında üstleri tonozla örtülü altışar 
oda sıralanır. Asıl kapalı kısmın üstü ise uzunlamasına uzanan üç sıra tonozla örtülmüştür. Tonozlar sade ayaklar üzerine basmaktadır. Kalın olan 
duvarların hantal görünümlerini pencereleri yüksekten açmakla giderilmiştir. Ortası avlulu ve çevresi revaklı kervsansaraylar grubundandır. Hanın iki 
kitabesi mevcuttur. Biri hala içhan girişinin kapısının üstünde, diğeri ise kapısının üzerindedir.

22.06.2006 tarih ve 128 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden 2007-2010 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Restorasyonda; kervansarayın ön yüzünü çevreleyen dükkanlar kaldırılmış, mescit bölümü, revaklar, havuz bölümü ve duvarlar 
restore edilmiştir. (Yapının mimarı Halep Mimarbaşısı Üstad Mehmet’in oğlu Üstad Ebubekir’dir.)

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Mustafa Paşa
•• Yapım•Tarihi•: H. 1047 (M. 1637)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2655

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Alacakapı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

The structure was built in Old Malatya (Battalgazi) on a rectangular field in 1637, by Mustafa Pasha, the sword-bearer of Murat IV. The 
restoration was done in 2007-2010.
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SİTTİ ZEYNEP KÜMBETİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

75 m²10 km805 m38° 22’ 22”38° 25’ 09”L40-B1

Monumental Grave of Sİttİ Zeynep 

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Kümbet
•• Yapım•Tarihi•:•12-13. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1882

       Karahan Mahallesinde yer alan, çokgen bir plan üzerine oturtulmuş olan yapı düzgün yontulmuş silme taşlardan yapılmıştır. 
Üst kısmı ise sekizgen tabanlı piramit dal çatı ile kapatılmıştır. Plan tarzı ile XII. YY.’a tarihlenmektedir. Yapı 71 m2 alan üzerindedir.

A kümbet is large tomb usually with a doomed or conical roof. It is located inside the ramparts of Old Malatya and is octagonal. It is 
covered with a pyramid-shaped roof. Based on its architectural tracks, it probably dates back to the early 12th century.
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SÜTLÜ MİNARE (ÇERMİK) CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

165 m²10 km794 m38° 22’ 03”38° 25’ 04”L40-B1

Sütlü Mİnare (Çermİk) Mosque 

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Camii
•• Yapım•Tarihi•:•17. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2313

       Roma surunun dışında, ilçe merkezinin kuzeydoğusunda, Akminare Caddesinde yer almaktadır. Caminin son cemaat 
bölümünden sonradan genişletilen yol geçmektedir. Bu durumda cami asıl özelliğini yitirmiştir. 29 x 29 m. boyutlarında kare bir 
alan üzerine inşaa edilmiştir. 

          Minaresi tek şerefelidir. Ayakta duran duvar kalıntıları ile minarenin yapım tekniğinden, yapıtın Osmanlılar dönemine ait 
olduğu söylenebilinir. 15.12.2005 tarih ve 1248 sayılı Koruma Kurulu kararına istinaden minarenin ve kalan bölümün restorasyonu 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

The mosque is located inside the borders of the Battalgazi district. It was made in 17th century. It was constructed in the period of 
Ottoman.  It has a square shape.
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ŞAHABİYYE-İ KÜBRA MEDRESESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

300 m²10 km784 m38° 22’ 01”38° 25’ 12”L40-B1

Madrasah of Şahabİyye-İ Kübra

 Ulu Camii güneyine düşen bu medrese, günümüzde oldukça harap durumdadır. Yapının plânı hakkında bir bilgi edinilememiştir. Ulu Caminin 

güneyinde büyük Şahabiyye-i Kübra Medresesi, batı yönünde ise Şahabiye-i Suğra Medresesi bulunmaktaydı. Bugün sadece Kübra Medresesi’nin 

kalıntıları bulunmaktadır. Şahabiyye-i Kübra Medresesi’ni yaptıran kişinin Sahabettin Hızır olduğu BOA-TD 156’daki arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Malatya ve civarını gezmiş olan A. Gabriel’in, F. Grenard’dan nakline göre; medresenin Malik Eşref zamanında (1367 - 1376) “Mimar Semaddin 

Muhammed İbn Osman ve Takvur oğlu Stefan isimli Ermeni ustaya” tamir ettirildiği yazmaktadır. Bu medreselerin 1913 yılına kadar kullanıldığı Vakıf 

gelir tutanaklarından anlaşılmaktadır. Sultan Selim Han tarafından vakfına değirmen ve bahçe gelirinin bağlanmış olduğuna dair kayıtlar mevcuttur 

(BOA-TD 156 s.25), bu kaydın dışında medrese hakkında başka bir bilgiye sahip değiliz. Alanda 2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce temizlik 

ve kazı çalışması yapılmıştır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Sahabettin Hızır
•• Orjinal•Kullanımı: Medrese
•• Mimari•Çağı•: Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2355

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610

The madrasah is located inside the borders of the Battalgazi district. It was made by Sahabettin Hızır. It was constructed in the period of 
SeljuKs. It was used till 1913.
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ŞİŞMANHAN

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²23 km706 m38° 34’ 45”38° 24’ 17”L41-A1

Şİşman Inn

Şişman Mahallesinin 2 km. güneyinde, Şişman Çayının batı kıyısında, Haraphan Mevkiinde, doğu-batı yönlü bir yapıdır. Eski kervan yolu 
güzergâhında bulunmaktadır. Dikdörtgen planlıdır. Girişi batıdan, üstü tonozlu ve bütün cephe boyunca uzanan giriş kısmından sonra geniş bir avlu 
bulunmaktadır. Yapı 16 x 12 m alan üzerindedir. Orta avludan kemerli kapılar ile tonoz örtülü yan odalara geçilir. Yer yer kesme taşların kullanıldığı 
iç duvarlarda ahşap hatıl izleri görülmektedir. Girişin ilerisindeki enlemesine sahın tonozu her iki uçta boylamasına yan sahınlarla verev kesiştiği 
bölümleri ile diklemesine gelen üç sahından ortadakinin tonozu çökmüş, diğer yerler ise yer yer yıkılmıştır. Portalin bütün taşları ile batı cephesinin 
kaplama taşlarının büyük kısmı, yine güney duvarının kaplama taşlarının çoğu sökülmüştür. Bu durum diğer dış cephelerde de görülür. Han, yörede 
“Sultan Murat Hanı” olarak anılmakla beraber, yapı tarzı bakımından ve diğer benzer hanlara yakın benzerliğinden dolayı XIII. yüzyılda inşa edildiği 
ve Selçuklu Hanı olduğu düşünülmektedir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Han
•• Yapım•Tarihi•: 1230 (?)
•• Mimari•Çağı•: Anadolu Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L41-A1
Ada:•-
Parsel:•163

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Şişman
Mevkii•:•Haraphan

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•20.05.2004/5672

The inn is located inside the borders of the Battalgazi district and covers a small area. It has a rectangular shape and was made of hewn 
stone. Based on its architectural tracks, it probably dates back to the period of Seljuks.
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TOPTAŞ CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

240 m²10 km796 m38° 22’ 19”38° 25’ 23”L40-B1

Toptaş Mosque

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Toptaş
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Cami
•• Yapım•Tarihi•:•-
•• Mimari•Çağı•:•Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2199

            Toptaş Mahallesinde, Roma şehir surunun dışında inşa edilmiştir. Klasik Osmanlı camisi yapım tekniğindedir. Sonradan yapılan 
tamiratlar dolayısı ile asıl durumundan çok şey kaybetmiştir. Son zamanlarda yaptırılan onarımla bugünkü şeklini almış olan camiin 
minaresi günümüzde inşa edilmiştir. Yapı 312 m2 alan üzerindedir. Yapılan onarımlar sırası ile;

         1. Onarım: Miralay Hüsrev Bey tarafından H. 996 (M. 1588) yılında tamir edildiğine dair bir kitabe vardır.

          2. Onarım: Musullu İsmail ve Mustafa Efendiler tarafından H. 1242 (M. 1827) yılında tamir edildiğine dair bir diğer kitabe vardır.

The mosque is located inside the borders of the Battalgazi district. Based on its architectural tracks, it probably was constructed in the 
period of Ottoman. According to its inscription it was restored three times.
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ULU CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

5000 m²10 km789 m38° 22’ 00”38° 25’ 13”L40-B1

Ulu (Grand) Mosque

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.06.1977/A-610
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•I. Aleaddin Keykubat
•• Yapım•Tarihi•:•H. 620 (M. 1224)
•• Mimari•Çağı•:•Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2715

Şehir surunun içinde, Battalgazi - Meydanbaşı Mahallesinde,35 x 50 m. boyutunda olan bir yapıdır. Artuklu sanatının yatık dikdörtgen camileri yerine, derinliğine 
uzanan bir iç alana sahiptir. Ortada bir avlu ve çinilerle tezyin edinmiş bir eyvan görülür. Kendine özgü bir görünümü olan cami, zaman zaman bazı onarımlara, hatta 
kısmen değişikliklere uğramasına rağmen asıl formunu korumuştur. Son dönemde yapılan restorasyon sayesinde yıkılmaktan kurtarılmıştır.

Gerek planı, gerek tuğla malzemesi bakımından bu yapı doğrudan doğruya Büyük Selçukluların İran’daki cami yapım tekniğinin bir uzantısıdır. Mihrap önü kubbesi, 
buna bağlı eyvan ve iç avlu yapının özünü oluşturur. Avlunun güneyini saran cephenin üst tarafı yıkılmış, onarım esnasında konulan takviye kemerleri ile asıl plan zarar 
görmüşse de, olduğu gibi avluya açılan eyvan asıl görünümünü korumuştur. Eyvanın tüm ön yüzü firuze ve patlıcan moru çinilerle değişen geometrik çizimler ile tezyin 
edinmiştir. Sağ tarafta yer alan kemer ayağı üzerinde, yapan ustanın ismi okunur. Eyvan arkada pirizmal üçgenler aracılığı ile kubbeli mekâna bağlanır. Yarım küre şekilli 
kubbe, üç dilimli yonca şekilli tromplarla sekizgen bir tambur (kasnak) üzerine oturur. Batı revakı tamamı tuğla örgü olarak yapılmıştır.  Caminin diğer kısımları taştan 
yapılmış olup eski tuğla yapının iki yanında ve avlunun etrafını çevreleyen kıble duvarına paralel tonozlardan meydana gelmiştir. 

Caminin dışarıya açılan iki portali vardır. Batı portali sonradan onarım görmüşse de mimari özelliğini korumaktadır. İç kısmı mukarnaslıdır. Kemer üstünde Keykavus 
II. zamanından kalan kitabe okunur. Doğu girişi batıdakinden farklı olarak bazı değişiklikler gösterir. Bu giriş üstünde geometrik geçmeler yanında, yüzeyde işlenmiş 
damarlı rumi palmet ve lotuslardan oluşan süsleme gurubu dikkatleri üzerine çekmektedir.

Seyfiyi Küşliyi Makar-ül Eşref zamanında, XIV. yüzyılın ikinci yarısında, avlunun kuzey cephesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Hüsrev tarafından H. 672 (M. 1273-
1274 yılında caminin geniş çapta onarıma tutulduğu bilinmektedir. Günümüzde ise 26.11.2004 tarih ve 251 sayılı Kurul Kararına istinaden Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
tarafından 2005-2006 yılları arasında restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

It is located in Eski Malatya (Ancient Malatya). This mosque is built in 1224 during the time of the Seljuk ruler Alaeddin Keykubat I. It is a monumental example 
in Anatolia of Great Seljuk mosques of Iran. It is a significant monument with its architectural style of its dome and mosaics. 
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USTA ve ŞEGİRT KÜMBETLERİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

50 m²10 km834 m38° 22’ 43”38° 25’ 03”L40-B2

Monumental Graves of Usta and Şegİrt

          Kırk Kardeşler Mezarlığı ve Hasan Basri Türbesine 250 - 300 m mesafede bulunan, Usta ve Şegirt olarak adlandırılan kümbetlerden 
Usta Kümbeti yolun kenarında yer alırken, Şegirt kümbetinin ise hemen arkasında olduğu tahmin edilmektedir. Usta kümbetinin 
yüzeyde temel kalıntıları ile moloz taş ve horasan harç örgülü birkaç sıra duvar kalıntıları görülmektedir. Duvarların kesme 
taşla kaplandığı görülmüştür. Kalıntılardan bu kümbetin sekizgen planlı olduğu anlaşılmaktadır. 2011 yılında Müze Müdürlüğü 
başkanlığında KUDEB işbirliği ile harfiyat ve temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Kümbetin içerisinde/yüzeyinde 4 parça yazılı 
mezar taşı bulunmuştur. İnsan kemiklerine rastlandığından bu alanda “Sin” kısmı olabileceği düşünülmektedir. Kümbetin içten içe 
genişliği 5.50 m olup duvar kalınlığı 50 cm’dir. Sırlı-sırsız seramik parçalarına da rastlanmıştır.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Anıt Mezar
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: -
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B2
Ada:•-
Parsel:•1534

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Karahan
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•03.04.2008/822

They are located inside the borders of the Battalgazi district and cover a small area. The Usta has a octagonal shape and was made of 
hewn stone. The Şegirt is probably underground.
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ZEYNEL BEY MESCİDİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

300 m²10 km800 m38° 21’ 39”38° 25’ 10”L40-B1

Zeynel Bey Masjıd

         Meydanbaşı Mahallesindeki Roma surlarının içinde yer almaktadır. 2442 nolu parselin üzerindedir. 960 x 540 cm. ölçülerinde, 
tahminen 350 - 400 cm. yüksekliğinde olup batı yönündeki duvarı Roma sur kalıntılarına yakındır. Yapının batı duvarı sur parçası 
üzerine oturtulmuştur. Bir kısım kaplama taşları sökülmüştür. Üst örtü sağlamdır. Kapı girişi kuzey yönünden olup yarım nişli- 
alınlıklıdır. 

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Cami (Mescid)
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•2442

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Alacakapı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.01.2010/1547

The masjid is located inside the borders of the Battalgazi district and covers a big area. It was constructed in the Ottoman period.
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SİVİL MİMARİ
YAPILAR
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ERTUNAN EVİ (POYRAZ KONAĞI)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

350 m²10 km798 m38° 22’ 08”38° 25’ 07”L40-B1

House of Ertunan 

      Meydanbaşı Mahallesinde bulunmaktadır. Kerpiç, taş ve ahşap malzemenin kullanıldığı yapı iki katlı olarak inşa edilmiştir. 
Sokağa bakan batı cephesi nişlerle hareketlendirilen yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapıya kuzey ve güney 
cephelerinde yer alan avludan iki giriş mevcuttur. Alt katta mutfak, kiler, samanlık vb. fonksiyonları karşılayan mekânlar yer alır. Yapı 
21 x 11 m alan üzerindedir.

         Ahşap merdivenlerle çıkılan 1. katta haremlik ve selamlık kısmı yer alır. Orta sofa etrafında odalar yer almaktadır. Ayrıca burada 
balkon şeklinde “Hayat” adı verilen yazlık mekânlar da bulunmaktadır. Yapının sokağa bakan yüzünde artık fonksiyonu bulunmayan 
bir çeşme de yer almaktadır.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•: -
•• Yapım•Tarihi•: R. 1335 (M. 1919)
•• Mimari•Çağı•: Son Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: L40-B1
Ada:•-
Parsel:•1857 - 1858

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Battalgazi
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Meydanbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.03.1993/1440

The house is located inside the borders of the Battalgazi district. It was made in 1919. It was constructed in the late Ottoman period.  It has 
a rectangular shape and was made of earth.


