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HEKİMHAN

Yerel Etkinlik: Ceviz, Maden ve Kültür Festivali, Ağustos’un son haftası 

 Local Events: Nut, Mine and Cultural Festival, Last week of August
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ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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ALABASAR TÜMÜLÜSÜ

        Alabasar Tümülüsü ilimiz, Hekimhan İlçesine bağlı İpekyolu (Girmana) Mahallesi sınırları içinde, Yazıhan - Kurşunlu yolunun 600 
m. kuzeyindedir. Yüksekliği 20 m., taban çapı 90 - 100 m. kadardır. Yamaç yüzeyin üst noktasında oluşturulmuş Roma Dönemi (M.S. 
1. yy.) tümülüsüdür. Tümülüsün batısında,1,5 km. mesafede Kirman Kalesi Yerleşimi yer alır.

       Kaçak kazılar sonucu tepe noktasından 3 - 4 m. derinlikte ve 50 m2’lik bölümde çok yoğun tahribata uğramıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3000 m²58 km1758 m 37° 59’ 49”38° 40’ 04”K39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:••İpekyolu (Girmana) 
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2005/409
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Alabasar Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. It dates back to the period of Romans (1st 
century A.D.).  In the course of time, most of its parts were heavily damaged by illegal excavations.
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ÇAKIROĞLU TÜMÜLÜSÜ

      Çakıroğlu Tümülüsü Hekimhan İlçesine 30 km. mesafede, Ballıkaya Mahallesinin yaklaşık 2 km. kuzeydoğusunda, Çeki Mevkii 
sınırları içerisinde, Çakıroğlu adı verilen tepenin üst noktasındadır. Yaklaşık olarak 20 x 15 m. boyutlarında, 8 m yüksekliğinde, 
taşlardan yapılmış bir tümülüstür. Tümülüsün eteklerinde ölü kültü olabilecek kaba ve yanık vaziyette seramik parçalarına 
rastlanmıştır. Kuzeydoğu - kuzeybatı yönünde yaklaşık 12 m. uzunluğunda, 4 m. genişliğinde bir alanda iş makineleriyle kaçak kazı 
yapılmıştır. Tehlikeye açıktır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

5000 m²103 km1776 m 38° 08’ 09”38° 49’ 33”K40-A3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Ballıkaya
Mevkii• :• Çeki Mezrası - Çakıroğlu 

Mevkii
•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•18.10.2007/634
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-A3
Ada:•-
Parsel:•-

Çakıroğlu Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. In the course of time, most of its parts were 
heavily damaged.
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ÇIRZI / ŞIRZI HİTİT YAZITI

       Hekimhan İlçesi, Boğazgören Mahllesi, Çataltepe Mevkiinde, mahalle merkezinin 1 km. güneybatısında yer almaktadır. Mahalle 
yolunun 200 m. güneydoğu yamacında bulunan yazıt, halk arasında “Çırzı Yazıtı” olarak bilinmektedir. Yayınlarda ise “Şırzı Yazıtı” 
adıyla anılmıştır. Yaklaşık 20 tonluk bir kayanın, 3 m. genişlik ve 2 m. yükseklikte yatay ve dikey yüzeyinde hiyeroglif yazılardan 
oluşan bir kitabe yer almaktadır. Dikey yüzey yüksekliği 1,50 m., genişliği 2,50 m.dir. İlk kez 1936 yılında Prof. Dr. H. G. GÜTERBOCK 
— Doç. Dr. Sedat ALP tarafından duyrulmuştur. Kaya kütlesi üstünde yatay bir yüzey üzerinde 4 satır Luvi hiyeroglif yazıtlı ve 5 
çizgi vardır. Görünüşe göre oymacı kaya yüzeyi pürüzsüz değildi ve bu nedenle mektuplar, delik ve çatlak atlayarak yazılmıştır, 
düzenli çizgileri takip etmez. Yazıt, muhtemelen bir madeni, Malatya’da yerel bir inşaatı kutlayan bir kral’a (Malizi) aittir. Yazıt, tanrı 
Runtiyas’ın koruyucu sözlerle- iyiliklerini içerir. Kral adı “Sati (?)-Runtiyas, Sahwis oğlu” olarak verilir. Sahwis Malatya Kralı Hilaruada, 
muhtemelen bir yazarın kardeşi - babası olan Urartu kaynaklardan Sahu olarak tespit edilebilir. Bu bilgiler ışığında yazıt M.Ö. 8. 
yüzyıla tarihlenebilir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde92 km1440 m 37° 54’ 47”38° 52’ 45”K39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:•Boğazgören
Mevkii•:•Çataltepe

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B2
Ada:•-
Parsel:•1

Hittite Inscription of Çırzı/Şırzı

The inscription is located inside the borders of the Hekimhan district.
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GELENGEÇ - DUMDUM KAYA MEZAR ODASI

      Hekimhan İlçesi, Kurşunlu Mahallesindeki kaya mezarı, Kurşunlu - Gelengeç yolu üzerindeki Gidenler Mevkiinde, Kız Kalesi 
yerleşiminin 600 m. kuzeydoğusunda, kaya bloğunun üzerindedir. Ağız girişi (127 x 78 cm.) güneydoğuya bakmaktadır. Orta 
boşluğun (208 x 90 cm.) 55 cm. üzerinde karşılıklı üç kline (ölü yatağı) mevcuttur. 270 x 240 cm. iç ebat ve 180 cm. yüksekliğindedir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

100 m²116 km1545 m37° 51’ 23”38° 38’ 26”K39-C1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Dumdum - Gelengeç

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Kurşunlu
Mevkii•:•Gidenler

The rock tomb is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. It is empty.
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GÜZELYURT (HASARTEPE) HÖYÜĞÜ

          Güzelyurt (Hasartepe) Höyük; Hekimhan İlçesi, Güzelyurt Mahallesi merkezinde, Fatmacık Tepesi’nin güneyinden geçen 
Hekimhan - Güzelyurt karayolunun kenarında bulunmaktadır. Kuzey - Güney eksenli olan höyüğün tüm eteği kadastral mahalle 
yollarıyla çevrelenmiştir. Höyüğün kuzey yönündeki etek ve yamacından toprak alınarak tahrip edilmiştir. Yine güneybatısında ve 
tepesinde yer yer kaçak kazıdan dolayı tahrip edilmiş bölümler mevcuttur. Höyük, güneybatı ve güney yönünden başlayan ana 
kayalığa yaslanmakta, daha fazla kuzey - kuzeybatı ve kuzeydoğu yönünde yoğunluk kazanmaktadır. Höyüğün güney yamacında 
çok sık, tepe kısmında ise seyrek olarak ağaçlandırma yapılmıştır. Bahçenin alt sınırı Güzelyurt Deresine uzanır. Yüzey buluntularına 
göre M.Ö. 3. binden Bizans Dönemine kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. Toprak alımı, kaçak kazılar ve üzerindeki ağaçlandırma 
nedeniyle bir tahribat vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3000 m²87 km1348 m 37° 53’ 54”38° 47’ 21”K39-B3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Güzelyurt
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•02.08.2000/3836
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

Güzelyurt (Hasartepe) Mound

The mound is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. It dates back to the period of Byzantines (B.C 
3000).  In the course of time, most of its parts were heavily damaged.
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HASANÇELEBİ HÖYÜĞÜ

       Hekimhan İlçesi, Hasançelebi Mahallesinin, Hekimhan - Kangal karayolunun 70 m. kuzeyinde yer alan höyük, 8 m. yükseklikte olup 
2000 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Kaçak kazı çukurları ile ortaya çıkan tabakalar ve seramik buluntular göz önünde bulundurularak 
höyüğün tarihinin M.Ö. 3000’e (Eski Tunç Çağı) kadar uzandığı düşünülmektedir. Höyüğün 50 m. kadar güneyinde yer alan tescilli 
Höyükderesi Köprüsü adını bu yerleşim alanından almaktadır. Alan halk arasında “Maltepe” olarak bilinmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde105 km1324 m 37° 53’ 06”38° 58’ 03”K39-B2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Hasançelebi
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

Hasançelebİ Mound

The mound is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. It dates back to B.C. 3000.  In the course of time, 
most of its parts were heavily damaged.
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KALAĞLI HÖYÜĞÜ

       Yukarı Selimli Mahallesi, Kalağlı Mevkiinde, dere kenarında dik bir yamaçta yer almaktadır. Mahalle merkezinin 1 km. 
kuzeybatısında yer alan höyük, 7 m. yükseklikte olup 2000 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Höyüğün yüzeyinde Eski Tunç Dönemi 
seramiklerine rastlanmıştır. Seramik buluntular göz önünde bulundurularak, höyüğün tarihinin M.Ö. 3000’lere kadara uzandığını 
söylemek mümkündür. Ayrıca yüzeyde kaçak kazı çukurlarına rastlanmıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

25.000 m²103 km1609 m 37° 46’ 00”38° 45’ 16”K39-B4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Yukarı Selimli
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B4
Ada:•-
Parsel:•-

Kalağlı Mound

The mound is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. It dates back to the period of Byzantines (B.C 
3000).  In the course of time, most of its parts were heavily damaged.
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KARABAYIR HÖYÜĞÜ

          Hekimhan İlçesi, İğdir Mahalle merkezinin 1 km. güneybatısında yer alan höyük, ±7 m. yükseklikte olup ±1000 m2’lik bir alanı 
kaplamaktadır. Höyük, Şahismail Tepesinin 300 m, güneyinde, Şahismail Deresinin doğu yamacında, dik kayaların üzerinde yer 
almaktadır. Höyüğün yüzeyinde kaçak kazı çukurları yer almaktadır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

5000 m²95 km1355 m 38° 03’ 25”38° 50’ 33”K40-A4

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•İğdir
Mevkii•:•Karabayır

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-A4
Ada:•-
Parsel:•-

Karabayır Mound

The mound is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. 
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KARANLIKMAĞARA KAYA BARINAĞI

          Hekimhan yolundan (Hekimhan - Kurşunlu: 33 km.) Kurşunlu Mahallesine girişte yer alan Karanlık Mağara Barınağına dik 
bir yamaçtan çıkılır. Yalçın kayalığın aşınma sonucu oluşan derin yüzeyinin doğu bölümündeki 1 Nolu giriş (60 x 62 cm.) ve 2 m. 
kuzeydoğusundaki girişten (108 x 104) içeri girilir. Yüksekliği 60 cm. kadar olan barınak yoluna giriş zordur. 5 - 6 m. yatay gidildikten 
sonra iki giriş yolu birleşir. 2 m. dik inildikten sonra 20 - 25 m2’lik mağara barınma alanına ulaşılır. Buradan 3 m. gidilerek ve 1 m. dik 
inilerek 30 - 35 m2’lik ikinci mağara barınağına varılır. Buradan itibaren yatay dehliz girişleri çoğalır ve ilerlemek mümkün değildir. 
Alanda Roma Dönemine ait seramik parçaları tespit edilmiştir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²115 km1584 m 37° 51’ 24”38° 39’ 47”K39-C1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kurşunlu 
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•2. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Shelter of Karanlıkmağara

The rock shelter is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. Based on its architectural tracks, it probably 
dates back to the Roman period.
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KARANLIKMAĞARA TEPE ÜZERİ ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ

      Hekimhan İlçesi, Kurşunlu mahalle merkezinin 500 m. kuzeyinde, Karanlık Mağaranın 50 m. kadar üst düzlüğünde, yarı kayalık 
yamaçta yer alır. Alanda yapı taşlarından duvar - oda izleri mevcuttur. Seramik buluntuları, alanın Geç Roma ve Bizans dönemlerinde 
ve kaya barınağı ile birlikte kullanılmış olmalıdır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3638,50 m²115 km1524 m37° 51’ 20”38° 39’ 48”K39-C1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Archaeological Site of Karanlıkmağara

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Kurşunlu
Mevkii•:•-

The site is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it probably dates 
back to the Roman period.
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KAYABAŞI KALE KAYA BARINAĞI

     Hekimhan-Sarıkız Mahallesinden Kayabaşı’na giden toprak yolla ulaşılır. Alan; Beykent Mahallesinin kuş uçuşu 1600 m. kadar 
kuzeybatısında, Kayabaşı Mevkiindeki ormanlık alanın içinde devam eden yüksek ve sarp kayalığın güneybatı ucundaki bloğu 
üzerindedir. Kaya girişinin 3,5 m. üzerinde olan barınağın ağız bölümü 24 sıra düzeltilmiş moloz taşla örgülenmiştir. İçerisi yaklaşık 
20 m2’dir. Mağara barınağı içinde su toplama alanı (?) ve güneybatı yönünü gözlemeye yarayan bir delik vardır. Bu alanın 150 - 200 
m. kadar güneybatısındaki ormanlık alan içerisinde çok yoğun demir cüruflarına - biriktirme alanına rastlanılmıştır (bu alanda atölye 
olabilir). Barınağın alt yamacında çok az miktarda da Roma seramiğine rastlanmıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²90 km1710 m37° 51’ 37”38° 51’ 57”K39-B4

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B4
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Shelter of Kayabaşı Castle

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Beykent
Mevkii•:•Kayabaşı

The shelter is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. Based on its architectural tracks, it probably dates 
back to the period of Romans. 
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KIZKALESİ KAYA BARINAĞI

      Hekimhan İlçesi, Kurşunlu-Gelengeç Mahallesi’nde (Yukarı Mahalle), okulun güneybatısında, Kurşunlu - Gelengeç yolunun 3. 
km.sindedir. Yolun hemen batısındaki yüksek sıra kayalık alandadır. Yerden 6 m. yüksekteki ağzı yuvarlak oyma odanın hemen 3 m. 
üstünde tekrar bir mağara içinde davara tutamak halkaları ve nişler oyulmuştur. Buradan soldaki geçişten 3 m. sonra diğer odaya 
girilir. Oda zemini düz, tavanı tonoz tarzında oymadır. Duvar girişin sağında su yalağı biçiminde oyma alan, halka yerleri ile küçük 
ve büyük niş oymalar vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

500 m²115 km1622 m37° 50’ 57”38° 38’ 26”K39-C1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Shelter of Kızkalesİ

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Kurşunlu
Mevkii•:•Yaylayolu

The shelter is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. 
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KİRMAN KALE YERLEŞMESİ

          Girmana Mahallesi sınırları içinde, Yazıhan - Kurşunlu yolunun 500 - 600 m. kuzeyindedir. 250 - 300 x 150 - 160 m. genişliğinde, 
batıdan - doğuya uzanan 10 - 15 - 20 m. tepe yüksekliğine ulaşan kayalık üzerine ve diğer yönlerde ise toprak katmanlar sıra taşlarla 
tahkim edilerek, üzerine sur duvarı örüldüğü anlaşılmaktadır. Yerleşim iç alanda çukur düzlükler oluşmuş; ancak bu alanda tarla 
açma amaçlı faaliyetten dolayı tahribat mevcuttur. Yüzey seramik parçalarından burasının M.Ö. 1. bin ve daha sonra Roma Dönemi 
yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır.

           Birkaç parça sur duvarı kalıntısı ile duvar izleri mevcuttur. Yakında bulunan Üçtepe Tümülüsleri, Taşhöyük Tümülüsü ve Alabasar 
Tümülüsü’ne hâkim noktadadır. Çevredeki diğer Roma yerleşimleriyle bütünlük arzetmekte ve vadiye hakim bir görünümdedir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3000 m²61 km1767 m 37° 59’ 04”38° 40’ 00”K39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•İpekyolu (Girmana) 
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.03.2005/471
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Settlement of Kİrman Castle

It is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it probably dates back to 
the Roman period.  In the course of time, most of its parts were heavily damaged.
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KÜLLÜ KAYA MEZAR ODASI

       Hekimhan İlçesi, Kurşunlu Mahallesinden Güçlü - Akpınar Mahallesine giden yolun 10. km.sinden sağa dönen toprak yolla 
Hüsülüler’e ulaşılır. Mezar odası evlerin 300 - 350 m. doğusundaki Kanlıdere Vadisinin doğu yönündeki kayalık alandadır. Duvar 
izi üzerindeki yerden 6 - 7 m. yükseklikte dikdörtgen ağız girişli kaya mezar odasınınçıkış yolu tahrip olmuştur. Girişin sol ve sağ 
duvarında yerden 30 cm. yükseklikte iki kline, ortada yuvarlak bir boş alan vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

100 m²115 km1448 m 37° 55’ 01”38° 36’ 54”K39-C3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kurşunlu/Güçlü
Mevkii•:•Hüsülüler 

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•2. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C3
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Küllü 

The rock tomb is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. 
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OĞLAK KALESİ ROMA GÖZETLEME ALANI

        Oğlak Kalesi Roma Gözetleme Alanı; Hekimhan İlçesi, Kurşunlu Mahalle merkezinin kuş uçuşu 700 m. kuzeybatısında tepelik 
alan üzerindedir. Karanlıkmağara Tepe Arkeolojik Yerleşiminin 400 m. batısındadır. Alan üzerindeki duvar izleri ve duvarlara ait 
taşlar batı yamacına düşmüştür. Bazı duvar izlerinin görüldüğü alanda Roma Dönemi seramiklerine rastlanmıştır. Çevreye hâkim 
durumdaki alanın bir gözetleme alanı olabileceği düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

1250 m²114 km1652 m37° 51’ 07”38° 39’ 53”K39-C1

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Roman Lookout of Oğlak Castle

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Kurşunlu
Mevkii•:•Kurşunlu Kalesi

It is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it probably belongs to 
the Roman period.
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SULUTARLA KAYA MEZAR ODASI

        Sulutarla Kaya Mezar Odası; Hekimhan İlçesi, Kurşunlu - Gelengeç yolunun 600. m.sinde, yolun 30 m. sağında, küçük kaya 
bloğunun üzerindedir. Ağzı güneye bakar (üst bölümü yuvarlak, alta doğru daralır). Orta boşluktan (215 x 160 cm.) 60 cm. üstten 
karşılıklı üç kline (ölü yatağı) oyulmuştur. Mezar içinin ölçüleri 180 cm. yükseklik,genişlik 256 x 255 cm.dir. Orta bölüm ve ağız 
girişinde yoğun tahribat gözlenmiştir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

100 m²115 km1508 m 37° 51’ 23”38° 38’ 27”K39-C1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kurşunlu
Mevkii•:•Sulutarla

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb of Sulutarla

The rock tomb is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. It is empty now and  in the course of time, 
most of its parts were heavily damaged.
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TAŞHÖYÜK TÜMÜLÜSÜ

          Tümülüs Girmana Mahallesi sınırları içinde, Yazıhan - Kurşunlu yolunun 1 km. kuzeyindedir. Yüksekliği 10 - 12 m., taban çapı 
40 - 45 m. kadardır. Kayaların parçalanması suretiyle tümülüs yığıntısı oluşturulmuştur. Roma dönemine (M.S.1 YY.) ait olan tümülüs, 
tamamen ufak taşların yığılmasıyla oluşturulmuştur. Çevredeki diğer Roma yerleşimleriyle bütünlük arz etmekte ve vadiye hâkim 
bir görünümdedir. Kaçak kazılar sonucu tahribata uğramıştır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2000 m²61 km1595 m 38° 02’ 06”38° 39’ 50”K40-D1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•İpekyolu (Girmana) 
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.03.2005/470
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D1
Ada:•-
Parsel:•-

Taşhöyük Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. It dates back to the period of Romans (1st 
century A.D.).  In the course of time, most of its parts were damaged by illegal excavations.
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YAYLAYOLU TÜMÜLÜSLERİ 1-2-3-4-5-6-7-8

Kurşunlu merkezden Alholar’a giden yayla yolunun güneyindeki düzlük alanda 8 adet tümülüs bulunmaktadır.
1 Nolu Tümülüs: Yayla yolunda, Kurşunlu’nun 3,5 - 4 Km. batısındadır. 1 - 1,5 m. yükseklik, 10 m. çapındadır. Yüzeyi toprak ve küçük taşlarla 

örtülüdür.
2 Nolu Tümülüs: 1 Nolu tümülüsün 11 m. kadar güneydoğusunda, 1 - 1,5 m. yükseklik, 11 m. çapındadır. Yüzeyi toprak ve küçük taşlarla 

örtülüdür.
3 Nolu Tümülüs: 2 Nolu tümülüsün 80 m. güneydoğusunda, moloz taşlarla yığılmış olup 13 m. çapında, 1 m. yüksekliğindedir. Orta alanda ölü 

konulan taş oyma mezar teknesi kaçak kazıyla açığa çıkmış durumdadır.
4 Nolu Tümülüs: 3 Nolu tümülüsün 40 m. kuzeydoğusunda, 1 m. yüksekliğinde ve 10 m. çapındadır. Yüzeyi torak ve moloz taşlarla yığılmıştır.
5 Nolu Tümülüs: 4 Nolu tümülüsün 80 m. doğusunda, 1 m. yüksekliğinde ve 12 m. çapındadır. Moloz taş ve toprakla yığılmıştır. Ortasında eski 

kaçak kazı çukuru izi vardır.
6 Nolu Tümülüs: 5 Nolu tümülüsün 150 m. doğusunda, 1 - 1,5 m. yüksekliğinde ve 12 - 13 m. çapındadır. Üzeri toprak ve çok az miktarda moloz 

taşlarla örtülüdür.
7 Nolu Tümülüs: 6 Nolu tümülüsün 30 m. doğusunda, 80 cm. yüksekliğinde ve 4 m. çapındadır. Orta bölümünde kaçak kazı neticesi tahribat 

gözlenmiştir.
8 Nolu Tümülüs: 7 Nolu tümülüsün 80 m. doğusunda, tamamen çevreden toplanan moloz taşlarla yığılmış olup 1,5 - 2 m. yüksekliğinde ve 15 

m. çapındadır. Orta ve kenar bölümlerde kaçak kazı neticesinde yoğun tahribat gözlenmiştir.
Tümülüsler Roma Dönemine tarihlendirilmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

19.606 m²116 km1795 m 37° 49’ 15”38° 40’ 01”K39-C1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:
Mahalle•:••Kurşunlu
Mevkii•:•Yaylayolu

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C1
Ada:•-
Parsel:•-

Yaylayolu Tumuli 1-2-3-4-5-6-7-8

The tumuli are located inside the borders of the Hekimhan district and cover a large area. They belong to the late period of Romans.  In the 
course of time, most of their parts were damaged by illegal excavations.
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YEŞİLPINAR MOZAİKLİ ALAN

        Hekimhan İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi merkezinin  ±100 m. güneyinde yer alan yerleşim, ±8 - 10 m. yükseklikte kayalık bir alanın 
güney ucunda bulunmaktadır. Mozaiklerin bulunduğu tepe  ±2000 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Mozaiklerin tamamı toprak ve 
bitki ötüsüyle kaplanmıştır, ancak yüzeyde renkli tesseralara ve seramik parçalarına rastlanmıştır. Buluntularda söz konusu alanın 
Roma Dönemi yapısı olduğu tahmin edilmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3000 m²54 km1096 m 38° 05’ 24”38° 41’ 44”K40-D1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Yeşilpınar
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•
•• Koruma•Derecesi•:
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D1
Ada:•-
Parsel:•-

Mosaic Ground of Yeşİlpınar

It is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a large area. Based on its architectural tracks, it probably dates back 
to the Roman period.
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ZİYARETTEPE KAYA MEZAR ODALARI I - II - III - IV

         1 Nolu Kaya Mezar Odası: Malatya - Hekimhan karayolundan Kocaözü’ne giden yolun 6,5 - 7. km.sinde, bahçe - dere yatağını 
600 m. yürüyerek ulaşılan Ziyarettepe Mevkiindedir. Ağız kısmı kuzeye bakan kaya mezar odasının girişinden (110 x 90 cm.) orta 
boşluğun (245 x 105 cm.) yan ve karşısında üç kline (ölü yatağı) bulunur. Sol yöndeki kline tahrip edilmiş durumdadır. Tavana 
yükseklik: 240 cm., iç ölçü 270 x 320 cm.dir. İçten giriş üzerinde sonradan kazınmış (yeni) bir haç işareti vardır. 

       2 Nolu Kaya Mezar Odası: 1 Nolu kaya mezar odasının 2 m. doğusunda, ağız kısmı tahribatlı, yuvarlak girişlidir (135 x 140 cm,). 
Orta boşluğun (190 x 152 cm.) çevresinde üç kline yer alır. İki klinede tahribat vardır. İç yükseklik 202 cm., iç ölçüsü 270 x 195 cm.dir. 

      3 Nolu Kaya Mezar Odası: 1 ve 2 Nolu kaya mezar odalarının 30 m. kuzeydoğusundadır. Ağız girişi dairesel (185 x 145 cm.) 
olup tahrip edilmiştir. Klinesizdir. Ağız kısmı ve klinelerin sonradan yerinden kaldırılarak özelliğinin bozulduğu düşünülmektedir. 
Yükseklik: 175 cm., içi 200 x 240 cm. ölçülerindedir. Sağ iç duvarda küçük bir niş oyuntusu mevcuttur. İçi boştur.

        4 Nolu Kaya Mezar Odası: 3 Nolu kaya mezar odasının 4 m. kuzeyinde, dairesel ağız girişi tahrip edilmiştir (150 x 175 cm.). İçeride 
orta boşluğun (178 x 165 cm.) sol ve karşı duvarında iki klinesi vardır. Karşı klinenin yarısı tahrip olmuştur. Kırmızı doğal boya ile 
belirsiz çizgisel bezeme çok az tespit edilmiştir. Dört kaya mezar odası da Roma Dönemine tarihlendirilmektedir. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

150 m²
150 m²

75 km
75 km

1218 m
1214 m

37° 55’ 20”
37° 55’ 21”

38° 43’ 52”
38° 43’ 51”

1-2: K39-C2
3-4: K39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kocaözü
Mevkii•:•Ziyarettepe

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tombs I-II-III-IV of Zİyarettepe

They are located inside the borders of the Hekimhan district and cover a large area. They belong to the late period of Romans.  In the 
course of time, most of their parts were damaged. All of them are empty.
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ZİYARETTEPE KAYA MEZAR ODASI -V

      Malatya - Hekimhan yolundan ayrılan Kocaözü yolunu 6,5 - 7 km. takiple Ziyarettepe - Boğaz Mevkiinde, yolun  ± 200 m. 
güneyindeki kayalık alanda, kuru derenin 3 m. doğusundadır. Mezar girişinin güneyindeki kaya yüzeyi 60 cm. kadar yontularak 
düzleştirilmiştir. Kayanın doğu yüzündeki girişten (67 x 83 cm.) içeri girilir. Orta boşluğun (180 x 80 cm.) 55 cm. üzerinde iki duvarda 
birer kline mevcuttur. Orta bölümlerinden tahribata uğramıştır. İç yükseklik 160 cm.dir. İçerisi boştur. Kaya mezar odasının 2 m. 
kuzeyindeki kaya yüzeyine sonradan oyulmuş haç vardır.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

50 m²75 km1192 m 37° 55’ 20”38° 43’ 53”K39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Kocaözü
Mevkii•:•Ziyarettepe

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Tomb V of Zİyarettepe

The rock tomb is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a small area. 
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DİNSEL VE KÜLTÜREL
YAPILAR
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AĞPINAR (AKPINAR) ÇEŞMESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

50 m²61 km1149 m38° 05’ 55”38° 51’ 00”K40-A4

Spring of Ağpınar
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Ballıkaya
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•Emine Hatun
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1306 (M. 1890)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•K40-A4
Ada:•639
Parsel:•1

       Ballıkaya Mahallesinin yeni yerleşiminin hemen güneydoğusundaki eski yerleşimde, bahçelerin arasındadır. Çeşme merkeze 
2 - 3 km. mesafedeki Polonun Kuyusu Mevkiindeki taş ocağından getirilen kireç taşından hazırlanan ve ön yüzü taraklanmış 
kesme taştan yapılmıştır Çeşmenin üzeri kırma taş çatılı olup çatı üzerindeki kapak taşları demir kancalarla sağlamlaştırılmıştır. 
Çeşme; 2,5 m. yüksekliğinde, 4,5 m. boyunda ve 2 m. enindedir. Önden taş kemerinin tabana inen duvar bölümünde hafif çıkıntı 
oluşturulmuştur. Çeşme giriş bölümünün iç kesiminde önceden taş olan oyuk yerinde, demirden su oluğu yer alır. Oluğun hemen 
altında yaklaşık 50 - 60 cm. yüksekliğinde su yalağı bulunmaktadır. Oluğun hemen üzerinde ise iki niş yer alır (bu nişlerin içinde 
Perşembe akşamları mum yakıldığı ifade edilmiştir). Nişleri ortalayan bölümün üzerinde 30 x 30 cm. ebadında kitabe bulunmaktadır. 
Kitabede Osmanlıca; “Sebili Hayrat Müteveffa Hasançelebili Muhammed Ağa’nın Zevcesi Emine Hatun 1306 (M.1890)” yazısı yer 
almaktadır. Kemer bölümünün üst çatı ile orta birleşme noktasında stilize çiçek süslemesi görülmektedir. Çeşmenin özellikle arka 
kısmı ve iki yan duvarında betonla küçük tamiratlar yapıldığı izlenmiştir. Çeşmenin dıştan sağ duvarına (bahçe dolgusuna) bitişik 
betondan yapılmış olan üç bölümlü bir su yalağı eklenmiş olup buraya bir künkten (büz) arka bahçelerden sızan yeraltı suyu 
akmaktadır. Çeşme iyi korunmuştur.

The spring is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. It was made in 1890 by Emine Hatun. It was 
constructed in the late period of Ottoman.  It has a rectangular shape and was made of hewn stone.
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ÇATAL ÇEŞME (Sarıkız Çeşmesİ)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

50 m²88 km1430 m37° 50’ 32”38° 50’ 43”K39-B4

Çatal Sprıng
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:Sarıkız
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Çeşme
•• Yapım•Tarihi•:•H. 1171 (M. 1756)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•K39-B4
Ada:•-
Parsel:•-

         Çatal Çeşme (Sarıkız Çeşmesi) Malatya - Hekimhan - Sivas yolunun 7. km. sinden sağa dönen mahalle yolunun 1. km.sinde, 
Gedikler Mahallesinde bulunmaktadır. Çeşme, beyaz kesme taştan, hafif sivri kemerli, kemer niş 56 cm.den sonraki duvarda iki demir 
oluklu, oluk üzerinde ortada içeri uzanan delik / tas yeri mevcuttur. 290 cm. yüksekliğindeki çeşmenin eni 255 cm.dir. Tas koyma 
yeri üzerindeki mermerde 5 sıra Arapça yazıt yer alır. Bu yazıttan H.1171’de (M.1756) yapıldığı anlaşılmaktadır. Çeşme oluğunun 
alt kısmında ise iki bölümlü taş su yalağı vardır. Çeşme üst çatısı, kemer üzeri üçgen kırma beşik mimari tarzında yapılmıştır. Batı 
duvarı yönünde sonradan yapılmış, betondan ayrı yerden su gelen iki havuz yer almaktadır. Duvarın bir bölümü betonla tamirden 
geçirilmiştir. 

The spring is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. It was made in 1756. It was constructed in the late 
period of Ottoman.  It was made of hewn stone.
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HÖYÜKDERESİ KÖPRÜSÜ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

250 m²105 km1324 m37° 53’ 06”38° 58’ 03”K39-B2

Bridge of Höyükdere 
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Hasançelebi 
Mevkii•:•Höyükderesi

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•T14.03.1980/11789
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Köprü
•• Yapım•Tarihi•:•20. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•K39-B2
Ada:•-
Parsel:•-

         Hasançelebi Mahallesi Höyükderesi mevkindeki köprü, Sivas - Malatya karayolunun kuzeybatısından geçen eski yolun 
üzerindedir. Höyük Deresinin üzerine yapılmıştır. Höyükderesi Mevkiindedir. Kesme taştan yapılmış olan köprü, tek gözlü ve 
kemerlidir. Üst taşıyıcı yolun kenarlarına, kesme taştan koruma duvarı yapılmıştır. Köprünün kemer yanlarında kesme taş örgünün 
bitiminden itibaren moloz taşla örgü yapılmıştır.

The bridge is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. It was made in 20th century. It was constructed in 
the late period of Ottoman.  It was made of hewn stone.
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KİLİSE (ESKİ CEZAEVİ)

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

300 m²81 km1119 m37° 55’ 53”38° 48’ 53”K39-B3

Church (Ancient Prison)

         Yeni Mahallede  Hükümet binasının hemen güneydoğusunda yer alan Ermeni Kilisesi, 12 x 15 m. ebadında dikdörtgen plan 
üzerine, düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Toprak kaplı düz çatıyı 52 adet ahşap hatıl tutmaktadır. İçerideki bölmeleri moloz 
taşlarla yapılmış olan kilisenin yakın zamanlarda kuzeybatısındaki giriş kapısı avlusuna 8 x 9 m. ebadında bir ek yapı ilavesi ile sonraki 
yıllarda hapishane haline getirilmiştir. Kitabesi tahrip edilmiş olan yapı, XVI. yüzyılda yapılmış olmalıdır. Kilise harap durumdadır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Kilise
•• Yapım•Tarihi•: 16. YY. (?)
•• Mimari•Çağı•: -
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B3
Ada:•24
Parsel:•151

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Yeni
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•İdari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.11.1977/A-859

The church is located inside the borders of the Hekimhan district. It was made in 16th century. It was constructed in the period of 
Armenian.  It has a rectangular shape and was made of hewn stone.
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KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

600 m²81 km1139 m37° 56’ 06”38° 48’ 55”K39-B3

Köprülü Mehmet Pasha Mosque

Taşhan’ın 50 m. kadar güneydoğusunda, tek minareli bir camidir. Asıl mekâna giriş kapısı üzerinde talik hatla yazılmış kitabesi vardır. Bu 
kitabede “Yaptı bu cami-i şerifi yümnile hayrı şâd edip SADRAZAM KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA gördü hatif dedi tamir eyleyip tarihini, Ahsenallahu 
ileyküm yeser Allahu maşa-vedua (Allah sizlere iyilikte bulunsun. Allah dilediğine kolaylık sağlar.) Bina fi sene 71 (Bina-Cami-71 senesi içerisinde 
yapılmıştır.) Hasan Ağa Nazır. Ketebehu(?) kad vaka’al ferah fi sene 72” yazılıdır. Caminin ikinci kitabesi son cemaat yerinin karşısında bulunan 
abdest musluklarının bulunduğu duvar üzerindedir. Tamir kitabesi olan bu kitabenin üzerinde H. 1230 (M. 1815) tarihi okunur. Caminin minaresi 
batı duvarına bitişiktir. Son cemaat yeri revaklıdır. Beş küçük kubbe burayı örter. Revak kemerleri sivridir ve dört mermer sütun üzerine oturur. Esas 
mekân dikdörtgen şeklindedir. Ortada yer alan büyük kubbe iki yana doğru beşik tonozla genişletilmiştir. Kubbe sekizgen kasnak üzerine oturur. 
Giriş kapısının tam karşısında bulunan mihrap gayet sade olup hiçbir tezyinat yoktur.

21.01.1989 tarih ve 196 sayılı ile 13.03.1992 tarih ve 1138 sayılı Koruma Kurulu kararlarına istinaden  Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 
restorasyonu yapılmıştır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Köprülü Mehmet Paşa
•• Yapım•Tarihi•: H. 1071 (M. 1661)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B3
Ada:•134
Parsel:•13

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Fatih
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.11.1977/A-589

The mosque is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. It was made in 1661 by Köprülü Mehmet Paşa. It 
was constructed in the period of Ottoman.  It has a rectangular shape.
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KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA HAMAMI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

5000 m²81 km1132 m37° 56’ 03”38° 48’ 55”K39-B3

Köprülü Mehmet Pasha Bath

           Taşhan’ın doğu duvarına bitişik bir hamamdır. Yapıldığı tarihi belirtecek herhangi bir kitabesi mevcut değildir ancak yapılış 
tarihinin Taşhan tamiri ve Köprülü Mehmet Paşa Camisinin yapılış tarihi olan H. 1070 - 1071 (?) (M. 1660 - 1661) tarihine rastladığı 
ve Köprülü Mehmet Paşa tarafından vakfedilmiş olduğu ileri sürülmektedir.

            Daha önce harap bir durumda olan hamam, 20.04.2006 tarih ve 60 sayılı Koruma Kurulu kararıyla restore edilmiştir. Hamam 
dikdörtgen bir sahayı kaplamaktadır. Giriş kapısından üzeri meyilli çatı ile örtülü kısma ve oradan da soyunma bölümüne geçilir. 
Burası kare mekân şeklinde ve üzeri tromplu kubbe ile örtülüdür. Soyunma kısmından soğukluk kısma geçilir. Üzeri beşik tonozla 
örtülü dikdörtgen şeklinde uzunca bir holdür. Burayı küçük bir mekân izler ve batı duvarındaki küçük bir kapı ile halvete geçilir. 
Burası yine tromplu kubbe ile örtülüdür. Halvetin kuzey soyunma zemininin doğu duvarına bitişik külhanı vardır.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: Köprülü Mehmet Paşa
•• Yapım•Tarihi•: H. 1070 - 1071 (?) (M. 1660 - 1661)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B3
Ada:•127
Parsel:•59

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Fatih
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•13.01.1978/A-912

The bath is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a big area. It was made between 1660-1661 by Köprülü 
Mehmet Paşa. It was constructed in the period of Ottoman.  It has a rectangular shape.



438

TAŞHAN

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

5000 m²81 km1132 m37° 56’ 03”38° 48’ 55”K39-B3

Taş (Stone) Inn 

Taşhan, Hekimhan ilçe merkezindedir. İki bölüm halinde inşa ettirilmiştir. Birinci bölümde, yapılan kısmın giriş kapısı üzerinde sol yanı Ermeni, 
orta kısmı Selçuk, sağ tarafı Süryani dilinde yazılmış olan kitabesi vardır. Selçuklu sülüsü ile yazılan kitabede Arapça yazılmış olan tarih H. 615 (M. 
1218)’dir. Kitabede adı geçen Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykâvus’dur (1210 - 1219). II. Kılıçaslan’ın torunu, I. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğlu olup tahta 
çıkmadan evvel Malatya valisi olarak görev yapmıştır. Hana ismini veren ve hanı yaptıran, Ebusalim Bin Ebu-l Hasan Ela - Şamas El Hekim, El Malati, 
devrinin meşhur doktorlarındandır. Hanın ikinci kısmının inşa kitabesi üzerinde Alaaddin Keykubat (1219 - 1237) devrinde yapılan avlulu kısmın 
inşa kitabesidir. Üçüncü kitabe Osmanlı Devrindeki tamir kitabesidir. H. 1071 (M. 1661) senesinin eylül ayına ve IV. Avcı Sultan Mehmet’in saltanat 
yıllarına rastlar. Hekimhan Taşhan planı; önde kare bir avlu, etrafında sıralanan odalar, avlunun arka tarafında dikdörtgen şeklinde ve kendi içinde üç 
bölüme ayrılan kapalı hol kısmı gelir. Giriş kapısının sağındaki ve solundaki köşe odaları kare planlı ve kendi içinde bölümlere ayrılmış olup her odada 
ocak vardır. Yan odaların üzeri kaburgalı beşik tonozludur. Hanın ikinci bölümündeki yanı kapalı hol, üç nef’e ayrılmıştır. Kapalı kısmın batı duvarını 
destekleyen payandalar vardır. Kapalı holün yan duvarlarında çörtenler mevcuttur. Handa herhangi bir süsleme yoktur.

Han 2006-2009 yılları arasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•: I. İzzettin Keykâvus
•• Yapım•Tarihi•: H. 615 (M. 1218)
•• Mimari•Çağı•: Selçuklu
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-B3
Ada:•127
Parsel:•2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•-
Mahalle•:•Fatih
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.11.1977/A-859

It is located on the Hekimhan district. It was built in 1218 after the style of traditional caravanserais of Seljuk Sultans. It has a square 
courtyard with a portico in front and an enclosed hall behind the courtyard. The courtyard is surrounded with rooms of various sizes. 
The rooms are covered with barrel vaults with a fireplace inside each room.
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TAŞPINAR ÇEŞMESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

2 m²81 km1140 m37° 56’ 05”38° 48’ 56”K39-B3

Taşpınar Spring
•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Fatih
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:• Dinsel ve Kültürel 
Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•02.08.2000/3837
•• Koruma•Derecesi•:•1. Grup Yapı
•• Yaptıran•:•-
•• Yapım•Tarihi•:•20. YY. Başı
•• Mimari•Çağı•:•Son Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•K39-B3
Ada:•-
Parsel:•-

         Hekimhan İlçesi, Fatih Mahallesindeki çeşmenin yüksekliği, 250 cm., genişliği 210 cm. ve derinliği 75 cm. olup dikdörtgen prizma 
biçimindedir. Dikdörtgen prizmanın kısa kenarlarındaki ayakların önü tek bir blok taş ile kapatılarak tekne oluşturulmuştur. Ayaklarla 
oluşturulan platform üzerine çeşme yapısı oturtulmuş, cephede ve kenarlarda dışa taşkın düzgün bir silme ile sonuçlandırılmıştır. 
Çeşme aynası sivri kemer biçiminde olup ana gövdeden derindedir. Kemerin üzerinde yer alan kitabede dört satır Osmanlıca yazı 
bulunmaktadır ve H. 1218 tarihi okunmaktadır. Kitabenin devşirme olduğu düşünülmektedir. Çeşme yapısında kullanılan malzeme 
düzgün kalker kesme taştır. Çeşme aynasında basit bir musluk ve su borusu bulunmaktadır. Yakın zamanda beton kullanılarak 
gövde sağlamlaştırılmıştır. Taş derzlerinde beton izleri belirgindir.

The spring is located inside the borders of the Hekimhan district and covers a small area. It was made in the beginning of the 20th century. 
It was constructed in the last period of Ottoman.  It has a rectangular shape and was made of hewn stone.
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SİVİL MİMARİ
YAPILAR
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CAMCI ÖMER EFENDİ KONAĞI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde81 km1132 m37° 56’ 01”38° 48’ 56”K39-B3

Mansıon of Glassmaker Ömer Efendİ

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Fatih
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.07.2010/1883
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinak•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım• Tarihi• :•H. 1325-1327 (M. 1908-

1910)
•• Mimari•Çağı•:•Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•K39-B3
Ada:•127
Parsel:•62 ve 63
 Fatih Mahallesinde bulunan konak geleneksel tarzda inşa edilmiş olup sokağa cephesi olan, zemin artı bir katlı, kuzeybatı-güneydoğu 

yönünde uzanan, dikdörtgen planlı olan yapının, giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeden, Hicri 1325 - 1327 (M. 1908 - 1910) tarihleri arasında 
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapı 195 m2 alan üzerindedir. Zemin katı ahşap hatıl arası kesme ve moloz taş, birinci katı ise ahşap çatkı arası kerpiç 
dolgulu ve üzeri saman katkılı çamur sıvalıdır. Yapı kırma çatılı olup üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Yapı saçağı geniş tutulmuş, düz ahşap saçak altı, 
yapıdan çıkan üst döşeme mertekleriyle desteklenmiştir. Güney cephede yer alan yapıya giriş kısmı, birinci kat boyunca uzanan, profilli konsollarla 
desteklenen çıkma kadar yapıdan taşıntı yapmaktadır. Birinci kattaki çıkma, giriş kısmı hizasında tekrar bir çıkma yaparak, cephede kademeli bir 
görüntü oluşturmaktadır. Yapının doğudaki cephe ortasında da, birinci kat hizasında konsollarla desteklenen çıkma görülmektedir. Yapı, güney ve 
doğu cephedeki çıkmalar üzerinde yer alan, dikey dikdörtgen formlu pencerelerle aydınlatılmaktadır. Girişin üzerinde ve doğu cephede yer alan 
şahnişli pencerelerden ortada yer alanlar biraz daha yüksek tutulmuş olup ahşap kemerlidir. Pencere önleri dekoratif demir parmaklıklıdır. Batı 
cephede farklı forma sahip pencereler de bulunmaktadır. Zemin kat pencereleri muhtemelen bu bölümlerde ambar, kiler ve tandırlar olduğundan 
daha küçük olarak yapılmışlardır. Yapıya giriş güney cephede yer alan ve doğrudan sokağa açılan çift kanatlı metal kapıyla sağlanmaktadır. Giriş 
kapısının üzerinde yer alan aydınlık (rüzgârlık) penceresi elips formlu olup içi profillidir. Pencerenin üst sağ ve sol köşelerinde ajurlu ay ve yıldız 
motifleri yer alırken, alt sağ ve sol köşelerinde dekoratif bezeme motifi yer almaktadır. Pencerenin altına ise ayyıldız motifi birlikte işlenmiştir. 
Pencerenin solunda ise ahşap çerçeve içine alınmış, taş üzerine kazınarak Arap harfleriyle yazılmış iki satır yazı ve yapının inşa tarihinin yazılı olduğu 
kitabesi yer almaktadır. Yapının güney cephesinde yer alan dövme demir çivilerin kullanıldığı çift kanatlı madeni giriş kapısıyla taşlığa girilmektedir. 
Mertekli tavanı olan taşlığın sağ tarafında iki, sol tarafında bir mekân bulunmaktadır. Bu kısımların ambar, kiler ve tandırların bulunduğu yerler 
olduğu düşünülmektedir. Girişin hemen karşısındaki çift kanatlı ahşap kapı da bahçeye açılmaktadır. Taşlığın tavan merteklerinin arasında Arap 
harfleriyle yazılmış yazı ve tarih görülmektedir Taşlıktan üst kata çıkan merdiven başı ahşap kemerli olarak yapılmıştır. Kemer formunun köşelerinde 
kalem işi motifler bulunmaktadır.

The mansion is located inside the borders of the Hekimhan district. It was made between 1908-1910 . It was constructed in the late period 
of Ottoman.  It has a rectangular shape and was made of hewn stone.
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ÇATALLAR KONAĞI

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde81 km1140 m37° 56’ 04”38° 48’ 19”K39-B3

Mansıon of Çatallar

•• İli: Malatya
•• İlçesi:•Hekimhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•-
Mahalle•:•Taşbaşı
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Sivil Mimari Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•11.07.2010/1882
•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•:•Ev
•• Yapım• Tarihi• :•19. YY. İkinci Yarısı 

(?)
•• Mimari•Çağı•:•-
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:•K39-B3
Ada:•36
Parsel:•12

Taşbaşı Mahallesinde bulunan ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapıldığı düşünülen ve zemin + bir kat üzeri köşk odalı olarak inşa edilen 
konak, bahçe içerisinde yer almaktadır. Yapı 11,20 x 6,70 m alan üzerindedir. Mevcut haliyle dikdörtgen planlı olan yapı ahşap çatkı arası kerpiç 
dolgulu olup doğu cephesi toprak sıvalıdır. Yapı kırma çatılı ve üzeri oluklu kiremit kaplıdır. Köşk oda ise alaturka kiremit ile örtülüdür. Zaman içinde 
yapılan onarımlarla yapının planında değişiklik olmuştur. Yapının güney cephesi orijinalliğini kaybederken yapının girişinin de yer aldığı kuzey 
cephesi pencereler hariç özgünlüğünü korumaktadır. Konak kuzeyde cephe ortasında yer alan geniş konsollar tarafından desteklenen dışa taşkın 
balkonu ve köşk odasıyla dikkat çekicidir. Köşeleri ahşap konsollarla desteklenen birinci kat çıkma yapmakta ve cephe ortasında yer alan balkon ve 
köşk oda bir çıkma daha yaparak kuzey cephede kademeli bir görüntü oluşturmaktadır. Balkon ve köşk odanın geniş alınlıklı bezemeli kemer ahşap 
direklerle taşınmaktadır. Birinci kattaki balkonun ve köşk odanın birleştiği yer kavisli bir taşıntı yapmaktadır. Bu taşıntıda kavislendirilmiş bağlantı 
kirişlerin aralarına çıtalar yerleştirilmiştir. Yapı, dikey dikdörtgen formlu, ahşap üçgen alınlıklı silmelere sahip pencerelerle aydınlatılmaktayken, bugün 
yapının özgün pencereleri bulunmamaktadır. Yapıya giriş kuzey cephede bahçeye açılan çift kanatlı, yarısı camlı ahşap kapıyla sağlanmaktadır. 
Zemin kat planı yapılan onarımlar sonucu değişikliğe uğramıştır. Giriş kapısı sofaya açılmaktadır. Sofanın sağında ve solunda birer oda, girişin hemen 
karşısında bir koridor ve sofanın sağında ise merdiven yer almaktadır. Koridordan geçilerek tuvalet-banyo ve mutfağa ulaşılmaktadır. Mutfak ve ıslak 
zeminlerin yer ve duvarları yeni fayans ile kaplıdır. Tavanları betondur. Sofanın sağında ve solunda yer alan odaların tavanları kontrplak kaplı olup 
odalar herhangi bir özellik göstermemektedir. Ev sahiplerinden edinilen bilgiye göre yapının güney cephesinin bir kısmı bugün mevcut değildir. 
Girişin sağında yer alan merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır. Ortası baklava dilimi şeklinde tavan göbeğine sahip, düz tavanlı üst kat sofasından iki 
oda ve balkona geçilmektedir. Sofanın solunda yer alan oda tavanı ahşap işçilikli, balıksırtı bezemelidir. Sofanın sağında yer alan oda ise ahşap düz 
tavanlıdır. Tavan göbeği yağlıboya ile boyanmıştır. Sofa ve oda zeminleri betondur. Ev sahipleri, yapının köşk odasına çıkışın, bugün mevcut olmayan 
güney cephesinden sağlandığını belirtmektedirler. Kuzey-güney doğrultuda uzanan dikdörtgen planlı köşk odanın da güney cephesindeki duvarın 
yıkılmış olduğu ve tahtalarla özensiz bir şekilde kapatıldığı görülmektedir.

The mansion is located inside the borders of the Hekimhan district. It was made in the second half of 19th century. It has a rectangular shape.


