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YAZIHAN

Yerel Etkinlik;  Yamadağı Yayla Şenlikleri; Haziran Ayının 3.Haftası 
Local Event;  Yamadağı Highland Festivitity
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ARKEOLOJİK SİT 
ALANLARI
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ALİCAN TÜMÜLÜSÜ

        Alican Mahallesi sınırları içinde, Yazıhan - Kurşunlu yolunun 500 m. kuzeyindedir. Yüksekliği 20 m., taban çapı 40- 50 m. kadardır. 
Üst tepede kaçak kazı çukuru mevcuttur. Yüzeyde ve etekte birkaç parça Roma Dönemi seramiğine rastlanmıştır.

       Roma Dönemine (M.S.2 yy.) ait tümülüstür. Çevredeki diğer Roma yerleşimleriyle bütünlük arz eder.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde51 km1518 m 38° 03’ 53”38° 39’ 04”K40-D1

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Alican
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2005/410
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D1
Ada:•-
Parsel:•-

Alİcan Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Yazıhan district. It dates back to the period of Romans (1st century A.D.).  In the course of 
time, most of its parts were heavily damaged.
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ARILIK KAYA BARINAĞI YERLEŞİMİ I - II

        1 Nolu Arılık Kaya Barınağı: Kurşunlu’dan Güçlü - Akpınar Mahallesine giden yolun 10. km.sinden sağa dönen toprak yolla 
Hüsülüler’e ulaşılır. Evlerden Kanlıdere Vadisini güneye doğru takiple, derenin 150 m. kadar batı yamacında devam eden sıra kaya 
bloğunun yerden 10 m. yüksekliğinde bulunur. 100 m2’lik bir iç alanı olan barınağın, ağız bölümü beyaz taşlarla 1 - 3 m. yüksekliğinde 
örgülenmiştir (13 sıra). Alanın dereye doğru yamacında Roma ve çok az Osmanlı seramiklerine rastlanmıştır. Kanlıdere Vadisinin 
doğu yönündeki kayalık alandadır. İlk önce Roma sonradan da hemen her dönemde barınma ve korunma amaçlı kullanıldığı 
düşünülmektedir.

             2 Nolu Arılık Kaya Barınağı: 1 Nolu kaya barınağının 250 m. kadar güneyindeki kayalık alan üzerindedir. Yerden 4 m. yükseklikte 
başlayan kaya barınağının, ağız bölümünde 2 m. yükseklikteki duvar çevreden toplanan taşlarla örgülenmiştir. Genişlik 70 - 80 
m2’dir. Duvar uzunluğu 7 - 7,5 m.dir. Diğer barınakla aynı zamanlarda kullanıldığı düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

200 m²
200 m²

85 km
85 km

1450 m 
1450 m

37° 54’ 59”
37° 55’ 00”

38° 36’ 31”
38° 36’ 25”

K39-C3
K39-C3

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Epreme
Mevkii•:•Kanlıdere

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

Rock Shelter I-II of Arılık

The shelters are located inside the borders of the Yazıhan district and cover a large area. It dates back to the Roman and also Ottoman 
periods.
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FETHİYE HÖYÜĞÜ

           Hürriyet Mahallesinde, Yukarı Tenci’ye giden yolun hemen güneydoğu kenarındadır. Kuzey - güney aksı dar, doğu - batı aksı 
geniş (120 - 130 metre) ve eliptik bir yapıya sahip, büyük höyüklerdendir. Yüksekliği 38 - 40 metredir. Genellikle höyüğün eteklerinde 
toprak alımından doğan tahribatlar mevcuttur. Güney ve doğusunda yapılaşmadan doğan tahribatlar mevcuttur. Yine kuzeybatı 
- güneybatı eteklerinde düzlenmiş sahada ise bugünkü mezarlık sahasının oluşturduğu tahribat söz konusudur. Tepe kısmında ise 
küçük kaçak kazı çukurları vardır. Yükseltisinde herhangi bir kayıp yoktur. Güney yamacında yangın izleri görülmektedir.

             Yüzey buluntularına göre (çanak - çömlek ve demir cürufu parçaları) M.Ö. 3 binden başlayan Eski Tunç, Geç Tunç, Hitit, Demir, 
Helenistik, Roma, Bizans Dönemlerinin yoğun kültür katlarının bulunduğu anlaşılmıştır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde44 km940 m 38° 07’ 57”38° 37’ 31”K40-D2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Fethiye•/•Hürriyet
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•02.08.2000/3838
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D2
Ada:•-
Parsel:•-

Fethİye Mound

The mound is located inside the borders of the Yazıhan district. It dates back to the periods of Romans-Hittites and Byzantines.  In the 
course of time, most of its parts were heavily damaged.
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HACI HÖYÜĞÜ (KALE)

      Hacıhöyük (Kale); doğusu tarım arazileri, güneyi Kuruçay ve Kuruçay Vadisi ile çevrilidir. Höyük tahminen 80 - 100 m. 
yüksekliğindedir. Tabii tepe ve kısmi kum kayaları üzerinde 10 - 15 m.lik yerleşim kalınlığı olan höyüğün, doğuya doğru 35° - 40°’lik 
bir eğim yaptığı görülür. Höyük tepede kesik koni görünümünü alır. Bu bölümde 60 x 150 m2’lik düz yerleşim alanına rastlanır. 
Höyük üzerinde herhangi bir tahribat izi görülmemiştir.

Höyük üzerinde geç dönemlere ait (Geç Roma, Bizans ve Osmanlı) evrelerini gösterir seramik parçaları ve Osmanlı Dönemine ait 
tütün lülelerine rastlanmıştır. 

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde51 km844 m 38° 09’ 51”38° 38’ 48”K40-D2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Karaca
Mevkii•:•Kuruçay

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•14.11.1980/A-2459
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D2
Ada:•-
Parsel:•-

Hacı Mound

The mound is located inside the borders of the Yazıhan district. It dates back to the late Roman-Byzantine period.
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HIDIRLAZ / HIDIRLEZ KAYA KİLİSESİ - BARINAĞI

         Alana, hem Hekimhan - Kurşunlu’ya bağlı Hüsülüler mevkiinden Kanlı Dereyi güneye doğru takiple, hem de Epreme Mahallesi 
- Bektaşlar Mevkiinden (Bektaşların 800 m. kuzeybatısında) ulaşılır. Hıdırlaz / Hıdırlez / Hıdırelez Kayalığı’nın üzerine oyulmuştur. Dış 
kaya yüzeyinin tabana doğru bölümünde 0,50 - 1 m. içeriye doğru oyulmuş nişler bulunur. Girişi doğu yönünden olup (93 x 82 cm.), 
içeriye girildiğinde sağ bölümde haç işaretleri vardır. Sol bölümde havalandırma deliği olan ve yanında 2 tane, devamında 1 ve 
ondan da doğuya doğru 1 adet olmak üzere tonoz biçiminde oyulmuş odaya benzer bölümler oluşturulmuştur. İç ölçüsü yaklaşık 
6 x 6 m.dir. İçeride ve dışarıda tahribat izleri mevcuttur. 

       Geç Roma Döneminde barınma alanı ve Bizans Döneminde de kilise olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

600 m²85 km1388 m37° 55’ 04”38° 36’ 22”K39-C3

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•Tescili Önerildi
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C3
Ada:•-
Parsel:•-

Rock Church - Shelter of Hıdırlaz / Hıdırlez
•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Epreme•/•Bektaşlar
Mevkii•:•-

They are located inside the borders of the Yazıhan district and cover a small area. Probably in Roman period, it was used as a shelter and 
was used as a church in Byzantine period.  In the course of time, most of its parts were damaged.
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KARABEL (KARAGEDİĞİ) TÜMÜLÜSÜ

          Yazıhan’ın Akyazı- Fethiye sınırındadır.Fethiye’den Girmana’ya giden yolun Akyazı-Girmana yol ayrımında, yolun 100 m. 
sağındaki (Asfaltın 2.5 km. de) tepe üzerinde moloz taşlarla yığılmıştır.Yükseklik 1,5- 2m. kadar olup, 20 m. çapındadır. Üzerinde 
kaçak kazı çukurları mevcuttur. Geç Roma Dönemine tarihlenebilir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

3351674 km1322 m 37° 51’ 14”38° 09’ 05” L39.C.01

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Akyazı
Mevkii•:•Karagediği

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.04.2013/828
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta:L39.C.01
Ada:•-
Parsel:•-

Karabel (Karagediği) Tumulus

The tumulus is located inside the borders of the Yazıhan district. It dates back to the period of Romans..  In the course of time, most of its 
parts were damaged.
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ÜÇTEPE TÜMÜLÜSLERİ - I

         Erecek Mahalle sınırları içinde, Yazıhan - Kurşunlu yolunun 500 m. güneyindedir. Üç tümülüs 40 - 50 m. aralıklarla kuzey - güney 
hizasında yer alır. Kirman Kale Yerleşiminin 1 km. kadar güneyindedir. Üçtepe Tümülüslerinden 1. Tümülüsün yükseltisi, 15 x 50 
m.dir. Bu tümülüste tahribat yoğun değildir. Etek kısmında bir kazı çukuru vardır. Roma Dönemine (M.S. 1. YY.) tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde53 km1665 m 37° 59’ 13”38° 39’ 18”K39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Erecek
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2005/411
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Üçtepe (Three Hills) Tumuli - I

The first tumulus is located inside the borders of the Yazıhan district. It dates back to the period of Romans (1st century A.D.).  In the course 
of time, most of its parts were damaged.
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ÜÇTEPE TÜMÜLÜSLERİ - II

         Erecek Mahallesi sınırları içinde, Yazıhan - Kurşunlu yolunun 500 m. güneyindedir. Üç tümülüs 40 - 50 m. aralıklarla kuzey - 
güney hizasında yer alır. Kirman Kale Yerleşiminin 1 km. kadar güneyindedir. Üçtepe Tümülüslerinden 2. tümülüsün yükseltisi, 7 x 
20 m.dir. Bu tümülüste yoğun tahribat vardır. Etek kısmında derin çukurlar açılmıştır. Roma Dönemine (M.S. 1. YY.) tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde53 km1665 m 37° 59’ 13”38° 39’ 18”K39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Erecek
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2005/411
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Üçtepe (Three Hills) Tumuli - II

The second tumulus is located inside the borders of the Yazıhan district. It dates back to the period of Romans (1st century A.D.).  In the 
course of time, most of its parts were heavily damaged.
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ÜÇTEPE TÜMÜLÜSLERİ - III

          Erecek Mahalle sınırları içinde, Yazıhan - Kurşunlu yolunun 500 m. güneyindedir. Üç tümülüs 40 - 50 m. aralıklarla kuzey - güney 
hizasında yer alır. Kirman Kale Yerleşiminin 1 km. kadar güneyindedir. Üçtepe tümülüslerinden 3. tümülüsün yükseltisi, 1 x 15 m.dir. 
Bu tümülüste çok yoğun tahribat vardır. Etek ve orta kısmında derin çukurlar vardır. Roma Dönemine (M.S. 1. yy.) tarihlenmektedir.

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde53 km1665 m 37° 59’ 13”38° 39’ 18”K39-C2

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:•
Köy•:•
Mahalle•:•Erecek
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Arkeolojik Sit Alanları
•• Tescil•Durumu•:•24.02.2005/411
•• Koruma•Derecesi•:•1. Derece Ark. Sit
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K39-C2
Ada:•-
Parsel:•-

Üçtepe (Three Hills) Tumuli - III

The third tumulus is located inside the borders of the Yazıhan district. It dates back to the period of Romans (1st century A.D.).  In the course 
of time, most of its parts were heavily damaged.
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DİNSEL VE KÜLTÜREL
YAPILAR
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DEDEKARGIN KÖYÜ MEZARLIĞI ve TÜRBESİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde27 km720 m38° 18’ 50”38° 29’ 54”K40-C4

Shrine and Cemetery of Dedekargın Village 

Tekkeönü Mevkii’ndeki  mezarlık alanının içinde iki adet türbe bulunmaktadır. Malatya’ya 25 km. uzaklıkta bulunan Yazıhan’ın yaklaşık 2 km. 
batısında, Karakaya Baraj Gölü’ne hâkim bir tepe üzerindedir.

Mezarlık alanında eski ve yeni gömüler yer almaktadır. Eski mezarların bazılarının taşları söküldüğü ve yeni mezarlarda kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Eski mezarlardan bazılar yontulmamış büyük çay taşlarından oluşturulmuş, bazı eski sandukalar beton olarak yeniden yapılmıştır. İki adet 
mezar lahit formunda olup altı sıra kesme taşın üst üste kademeli olarak yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Lahitlerin çatısı beşik çatı formundadır. 
Etrafı moloz taşlarla çevrili bir mezarın baş taşının üst kısmı serpuş şeklinde olup mezar yönüne bakan tarafta 6 sıra Osmanlıca yazı yer almaktadır.

Mezarlık alanında kesme taştan yapılmış, kare planlı, kubbeli bir türbe bulunmaktadır. Yapının kubbe ve iç kısımları sonradan çimento ile 
sıvanmıştır. Kare gövdeden kubbeye yedi adet tromp ile geçiş yapılmıştır. Her tromp içerisine mum yakmak için bir niş yerleştirilmiştir. Türbe 
içerisinde baş ve ayak taşlarında Osmanlıca yazı yer alan 8 adet sanduka mezar bulunmaktadır. Sandukalar sonradan çimento ile sıvanmıştır. İki 
mezarın baş taşı sarık şeklindedir. Türbenin 50 m kuzeyinde tek odalı, beşik çatılı bir türbe daha yer almaktadır. İçinde iki adet sanduka mezar 
bulunan başka bir türbe daha bulunmaktadır. Çatıyı taşıyan ahşap direklere bağlanan renkli bezler görülmektedir. Yöre halkından alınan bilgiye göre 
burası “Seyfullah ve Seydullah Baba Türbeleri” olarak adlandırılmaktadır. Yapı 6 x 8 m alan üzerindedir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Orjinal•Kullanımı•: Mezarlık ve Türbe
•• Yapım•Tarihi•: -
•• Mimari•Çağı•: Geç Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-C4
Ada:•-
Parsel:•24

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:•Dedekargın
Mevkii•:•Tekkeönü

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•17.07.2009/1260

They are located inside the borders of the Yazihan district. They were constructed in the late Ottoman period.  The shrine was made of 
hewn stone and has a square shape.
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FETHİYE (UZUNHASAN) CAMİİ

İle Uzaklığı
distance to city 

Koruma Alanı
protected area 

Denizden Yüksekliği
altitude

Boylamı
longitude

Enlemi
latitude

Paftası
map section no

Parselinde44 km928 m38° 08’ 04”38° 37’ 26”K40-D3

Fethİye (Uzun Hasan) Mosque

Fethiye Camii; giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede, Malatya Beylerbeyi Abdusselam Oğlu Mustafa Paşa tarafından H. 974 (M. 1566) yılında 
inşa ettirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Plan tarzı itibari ile yan mekânlı, tabhaneli camiler grubuna giren Fethiye Camisi’nin beş gözlü son cemaat yerinin batı tarafına minare ve 
bir pencere, doğu tarafına yuvarlak kemerli iki pencere yerleştirilmiştir. İki kare ayak ile iki yuvarlak, bodur sütun üzerine oturan sivri kemerli son 
cemaat yerinin ortadaki kemeri daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Kuzey cephenin ortasında sivri kemerli bir nişin ortasında bulunan yuvarlak 
kemerli kapıdan ana mekâna girilmektedir. Ana mekân yan mekânlardan çok kuvvetli bir şekilde soyutlanmış, yan mekânlar küçültülmüş, orta alan 
büyütülmüş, dört köşede tromplarla sekizgen yüksek bir kasnaktan sonra hafif konikleştirilmiş bir kubbe ile kapatılmıştır. Yan mekânların kubbesi 
ise kasnak yerine doğrudan duvara oturtulmuştur. Minber ve mihrap taş malzeme kullanılarak yapılmış olup, mihrabın etrafı bordürlüdür. Dilimli 
kemer şeklinde bir niş içinde yerleştirilmiş mukarnaslı mihrap nişine yer verilmiştir. Son cemaat yeri mihrabı bulunmaktadır. Kesme taş malzemenin 
çoğunlukta kullanılmış olmasına rağmen caminin güney cephesi moloz taş malzeme ile inşa edilmiş ve bu cephede sadece pencerelerin lento 
ve sövelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Fethiye Camisi’nin pencerelerinde yer alan sütunceler ile mihrap ve minberde yer alan yüzeysel 
tutulmuş basit tarzda süslemeler haricinde süsleme itibariyle oldukça sade bir yapıdır. Son cemaat yerinin batısında yer alan kesme taş malzeme ile 
inşa edilmiş minare kare kaide üzerinde etrafı pahlanarak geçilen pabuçluğa ulaşılır, pabuçluk sekizgen ve sivri kemerlidir. Bilezikten sonra gövde, 
ardından şerefe petek ve külah gelir; minare yöresel bir mimari tarz ile yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2005 yılında restore edilmiştir.

•• Koruma•Derecesi•:•2. Grup Yapı
•• Yaptıran• : Malatya Beylerbeyi Abdusselam Oğlu Mustafa 

Paşa
•• Yapım•Tarihi•: H. 974 (M. 1566)
•• Mimari•Çağı•: Osmanlı
•• Kadastral•Durumu:•
Pafta: K40-D3
Ada:•-               Parsel:•1455

•• İli•:•Malatya
•• İlçesi•:•Yazıhan
•• Bulunduğu•Yer:
Köy•:•
Mahalle•:Fethiye
Mevkii•:•-

•• Kategorisi:•Dinsel ve Kültürel Yapılar
•• Tescil•Durumu•:•28.11.2007/652

The mosque is located inside the borders of the Yazıhan district. It was made in 1566 by Abdusselam, son of Mustafa Pasha. It was 
constructed in the period of Ottomans.  Most of it was made of hewn stone.


