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Editörün Notu 

Bu kitapta yer alan bölümler sosyal bilimlerin tüm disiplinlerini 

içermektedir. Bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, 

bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin 

sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif 

haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. 
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EDİTÖRDEN 

İnsanoğlu toplumsal, ekonomik, siyasi ve askeri unsurların etkisiyle 

zamanla yerleşik hayata geçti ve buna bağlı olarak yerleşim mekanlarından 

şehirler kuruldu. Şehirler aynı zamanda askeri, siyasi, iktisadi ve kültürel 

tarihin de mekanıdır. Her şehrin tarihi dokusu ve fiziksel yapısı; şehir halkının 

hedefi, sosyo-kültürel yapısı, dünya görüşü, yaşam tarzlarının aynasıdır. 1961 

yılında yayımlanan Tarih Boyunca Kent çalışması ile şehir tarihi çalışmalarına 

adını kazıyan Lewis Mumford’un dediği üzere; “her nesil, inşa ettiği binalara 

biyografisini yazar.”   

Şehir tarihi araştırmaları disiplinler arası bir bilim dalı olmakla birlikte 

20. yüzyıl ortalarından itibaren alanına has yöntemlerle disiplin sınırlarını 

belirlemeye başladı. 1960 yıllarından itibaren kültür çalışmaları ile birlikte 

farklı disiplinleri buluşturan bir ortak alan olarak araştırmalara konu oldu. 

Türkiye’de Halil İnalcık, Bülent Arı, Ahmet Uzun ve Mehmet Öz’ün şehir 

tarihçiliği hakkında kayda değer çalışmaları mevcuttur.  

Son yıllarda bu konu üzerinde çalışmaları olan Yunus Uğur’un ifade 

ettiği üzere Batı’da, şehir tarihi araştırmaları bir bilim dalı olarak çeşitli 

kurumlarda yer alırken, Türkiye’de henüz bir bilim dalı değil de ilgi alanı olarak 

görülmektedir. Türkiye’de Osmanlı dönemi şehir tarihi oldukça ilgi görürken, 

Anadolu Beylikleri dönemi ve Cumhuriyet dönemi şehir tarihlerinin geri 

planda kaldığı görülmektedir. Osmanlı öncesi şehir tarihi çalışmaları derinlik 

kazandıkça, Osmanlı şehirlerinin tarihi daha kapsamlı anlaşılacak, aynı şekilde 

Osmanlı şehir tarihi derinlik kazandıkça, Cumhuriyet dönemi şehir tarihi 

derinlik kazanacaktır. Bu bağlamda şehir tarihi araştırmaları, ayrıntılı konu 

başlıklarıyla bir bilim dalı olarak özellikle üniversitelerde kapsamlı olarak yer 

almalıdır. 

Türkler dünyanın dört bir köşesinde çeşitli medeniyetler kurmuş, maddi 

manevi en köklü tarihe sahip milletlerden biridir. Buna bağlı olarak hemen 

hemen tüm coğrafyalarda atalarımızın kültürel izlerine rastlamak mümkündür. 

Bir millet maddi ve manevi kültürel kalıntılarını araştırıp, üzerinde analiz ve 

keşifler yaparak, kendi milletine ve dünya kamuoyuna takdim ederse, ancak o 

zaman gelişmiş medeniyetler seviyesine doğru yol alır.  

Bu bağlamda seri olarak yayımlamayı planladığımız, şehir tarihi 

araştırmalarının ilki olan Şehir Tarihi Araştırmaları -Malatya- başlıklı 

kitabımızın yayımlanma aşamasında, bizden emek ve desteklerini esirgemeyen 

Sayın yazarlarımıza, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar 

Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici, Sayın İbrahim Kaya’ya ve 

doktora öğrencim Semra Çerkezoğlu’na teşekkürlerimi sunarım.  

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
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Dr. Öğr. Üyesi İnan YÜKSEL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bu çalışma yazarın 2018 yılında kabul edilen “Tarih Öncesi Dönemde Malatya” adlı 

doktora tezinden türetilmiştir 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, iyuksel2@gmail.com,  Orcid ID: 

0000-0003-3915-1255 
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Giriş 
Kalkolitik Çağ’da Malatya’nın en önemli merkezlerinden birisi olan 

Değirmentepe Höyüğü (Resim 1) Anadolu’da Ubeyd Kültürü’nün en iyi temsil 

edildiği yerleşim yerlerinden birisidir. Değirmentepe Kalkolitik Çağ mimarlığı,  

mimarlık tarihi açısından oldukça önemlidir. Ubeyd Kültürü tapınak ve mesken 

mimarisinin Anadolu’da bulunan en iyi örneği Değirmentepe’dedir. Anadolu 

ve Mezopotamya Kalkolitik Çağ kültürlerinin sağlıklı değerlendirilebilmesi 

açısından Değirmentepe’nin Kalkolitik Çağ’ının iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Değirmentepe Höyüğü’nün Kalkolitik Çağ kalıntılarını 

arkeolojik araştırmalar çerçevesinde gözler önüne sermektir. Bu bağlamda 

çalışmanın ana kaynağını arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları raporları 

oluşturacaktır. Değirmentepe Höyüğü’nde kazı çalışmaları, 1978-1986 yılları 

arasında, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Ufuk Esin başkanlığında, ODTÜ Aşağı Fırat Projesi çerçevesinde Kültür 

Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılmıştır. 

Esas konuya girmeden önce Kalkolitik Çağ ile ilgili temel hususları özetlemek 

faydalı olacağından Kalkolitik Çağ hakkında fikir verecek birkaç noktaya giriş 

bölümünde yer verilmiştir.  

 

 

(Resim 1) Değirmentepe Höyüğü (Frangipane 2011: 129) 

Neolitik Çağ’da ortaya çıkan köy kültürü Anadolu’nun bazı yerlerinde 

yeni bir dönüşüm daha yaşayarak büyüyen köyler halini almaya başlar. 

Köylerin büyümesi ile birlikte başlayan dönem Kalkolitik Çağ (MÖ ca. 6000-

3000) olarak adlandırılır (Özdoğan, 2011: 102 ). Kelime anlamı itibariyle 

“kalkolitik”, Eski Yunan dilinde “bakır-taş” anlamına gelmektedir. Eski Yunan 

dilinde “khalkos”: bakır, “lithos”: taş anlamına gelmektedir. Taş aletlerin yanı 

sıra madenlerden de yararlanılmaya başlandığı bu çağı ifade etmek için seçilen 

isim dönemin en önemli özelliklerinden birini yansıtabildiği için oldukça anlam 

taşımaktadır. Kalkolitik Çağ’da insanlar madeni eriterek silahlar ve tarım araç-

gereçleri üretmeye başlamışlardır. Bu durum Kalkolitik Çağ’da madeni 

kullanabilen toplulukların daha az gelişmiş ve henüz madenden 

yararlanamayan insan toplulukları üzerinde hem ekonomik hem de askeri 
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anlamda üstünlük kurmalarına yol açmıştır (Kadrow, 2015: 248; Memiş, 2009: 

27).   

Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’dan itibaren görülen tapınak ekonomisi 

Kalkolitik Çağ’da kurumsallaşmaya başlayarak Güneydoğu Anadolu’dan 

Basra Körfezi’ne uzanan bölgede binlerce yıl hüküm sürecek olan kültürlerin 

temelini oluşturur. Özellikle ülkemiz sınırları dışında kalan bu toprakların 

Kalkolitik Çağ’da hızla büyüyerek kurumsallaşmasının altında yatan sebepler, 

iklim koşullarına bağlı olarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacakları yapılar 

oluşturmuş olmalarıdır. Çorak olan bu topraklarda tarımsal ekonomi yağışa 

endeksli olduğu için, kurak geçen yıllarda kullanılmak üzere üretimin verimli 

olduğu yıllarda ihtiyaç fazlası üretim yapılarak bunların saklanacağı mekânlar 

inşa edilmeye başlanmıştır. Verimli yıllarda fazla ürün elde edilebilmesi için 

kullanılan işgücü, depolarda saklanan tahılların güvenliğini sağlayan insanlar 

ve bunların tümünü sevk ve idare eden insanların varlığı tartışmasız kabul 

edilmektedir. Bu işleri yaparak ekonomiyi, yani gücü elinde bulunduran 

insanların bunu sistematik bir hale getirmesi sonucu Kalkolitik Çağ’da devlet 

sistemleri oluşmaya başlamıştır (Özdoğan, 2011: 102-103). Kalkolitik Çağ, 

Halaf, Ubeyd ve Uruk dönemleri olmak üzere kendi içerisinde üç aşamada 

incelenir. Bu dönemleri aynı zamanda İlk, Orta ve Son Kalkolitik olarak 

adlandırmak da mümkündür. Çalışmanın temelini oluşturan Değirmentepe’nin 

Kalkolitik Çağ’ına geçmeden önce Halaf ve Ubeyd kültürleri hakkında kısaca 

bilgi vermek faydalı olacaktır. 

Halaf Kültürü 
Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Resulayn yerleşimi yakınlarında 

bulunan Tell Halaf’tan ( Halaf Höyüğü) ismini alan bu kültür, MÖ 5600’lerden 

5000’lere kadar etkisini yoğun biçimde sürdürmüştür. Bu kültür, Kuzey 

Mezopotamya ile Güneydoğu Anadolu’yu merkezine alarak oldukça geniş bir 

alana yayılmıştır. Özellikle zengin boya bezemeli çanak çömleği ile tanınan bu 

kültür, çanak çömleğin yanı sıra, yaklaşık bir hektar büyüklüğündeki yerleşim 

alanları üzerine kurulmuştur. Dar caddelerle birbirinden ayrılmış, çeşitli 

büyüklükteki dikdörtgen ve yuvarlak planlı evler Halaf Kültürü’nün 

karakteristiğini ortaya koyan önemli unsurlardan birisidir. Tholos adı verilen bu 

evler genellikle 3 metre ile 7 metre arasında çapa sahip olan yuvarlak bir oda 

ve bu odaya eklenen dikdörtgen şeklinde diğer bir odadan oluşmaktadır. Halaf 

Kültürü çanak çömleği ise genellikle tek renkli boya bezeme ile yapılmış 

geometrik motifler barındıran ev içi üretimden ziyade ustalar tarafından 

üretildiği anlaşılan mallardan oluşur. Ayrıca Neolitik Çağ’da ortaya çıkmış olan 

damga mühürlerin Halaf Kültürü’nde de kullanılmaya devam edildiği görülür 

(Miyake, 2011: 120; Arslantaş, 2013: 42; Köroğlu 2011: 43-44; Akdeniz, 2004: 

1-4).  Bu kültürün ülkemizdeki bazı önemli merkezleri şunlardır: Mersin 

Yümüktepe, Gaziantep Turlu, Diyarbakır Girikcihacıyan, Elazığ Tülüntepe, 

Urfa Cavi Tarlası, Fıstıklı Höyük, Kahramanmaraş Domuztepe, Adıyaman 

Samsat, Malatya Değirmentepe ve Pirot Höyük (Özdoğan, 2011: 105). 
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Ubeyd Kültürü 

Adını ilk buluntu yeri olan Tell El Obeyd’den alan bu kültür yaklaşık 

olarak MÖ 5500 – MÖ 4000 yıları arasında varlığını sürdürmüştür. MÖ 6. 

binyılın sonlarında Ubeyd Kültürü kuzeye doğru yayılarak bütün 

Mezopotamya’yı etkisi altına almıştır. Özellikle güneyde sulu tarımın 

yaygınlaşmasıyla ekonomik ve sosyal yapı değişime uğramış, geniş ve uzun su 

kanallarının kazılması, sulamanın organize edilmesi ve benzeri gelişmelerin 

baş göstermesiyle insanlar, iş bölümüne yönelerek daha büyük ve anıtsal 

yapılar inşa etmeye başlamışlardır. Güney Mezopotamya’nın Ur şehri 

yakınlarındaki Eridu kazılarında ortaya çıkarılan ziggurat, burada üç bin yıldan 

fazla bir süre boyunca inşa edilip yıkılan on yedi tapınaktan sonra, aynı temeller 

üzerine yeniden inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Bu ziggurat, dini ve mimari 

devamlılığı işaret etmesi yönüyle oldukça önem arz etmektedir (Köroğlu, 2011: 

46).  

 Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd Evresi’nde ticaret yoluyla zenginleşen ve güç 

kazanan yerel yöneticilerin sınırları tam olarak çizilemeyen ve bölgeden 

bölgeye farklılık gösteren bağımsız birer siyasi güç olarak varlıklarını 

sürdürdükleri düşünülmektedir (Özdoğan, 2011: 105).  

Ubeyd Kültürü erken ve geç olmak üzere iki aşamada incelenir. Musul 

yakınlarında bulunan Tepe Gawra yerleşmesinin yirmi ila on yedinci tabakaları 

erken, on yedi ila on ikinci tabakaları arasında bulunan kültürler ise geç Ubeyd 

Kültürü’nü temsil etmektedir. Geç Ubeyd Dönemi seramiği içerisinde hem elle 

hem de çark kullanılarak yapılmış olanlara rastlamak mümkündür (Memiş, 

2012: 18). Ubeyd Kültürü’nün etkisine giren bölgelerde yoğun yüzey 

bezemesine sahip Halaf Kültürü seramiğinin ortadan kalktığı görülür. Ubeyd 

seramiği Halaf seramiğine nazaran daha sade, yüzeyi açkılanmadan üretilen, 

genellikle bezemesiz ve günlük kullanıma yönelik mallardan oluşur. Ubeyd 

Dönemi’nde, çömlekçi çarkının atası olarak kabul edilen ancak daha yavaş 

dönen çark yaygın olarak kullanılmıştır (Özdoğan, 2011: 108).   

Ubeyd Kültürü’nün yayılım alanı da Halaf Kültürü gibi çok geniştir. 

Günümüz İran’ının doğu sınırlarından Güney Mezopotamya’ya ve oradan 

Akdeniz’e kadar birçok yerde Ubeyd seramiğinin örneklerini bulmak 

mümkündür (Landsberger, 1944: 419-420).  Güney Mezopotamya’da ortaya 

çıkan Ubeyd Kültürü’nün bu denli yayılması savaşlar ile değil genellikle ticari 

ilişkiler ve göçler ile uzun bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. 

Değirmentepe’de bulunan damga mühürler ve bullalar Doğu Anadolu’dan 

Güney Mezopotamya’ya kadar Fırat Nehri boyunca ilerleyen güzergâh 

üzerinde yoğun ticari ilişkilerin varlığını işaret eder. Değirmentepe, Arslantepe, 

Tülintepe ve Yümüktepe gibi yerleşmelerde görülen Ubeyd tipi yapıların yanı 

sıra Ubeyd çanak çömleğinin varlığı, buna karşın güney Mezopotamya’da 

Anadolu’dan gelen, başta obsidyen olmak üzere çeşitli madenlerin kullanılıyor 

olması bu ilişkilerin kanıtıdır. (Arslantaş, 2013: 49).  
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Anadolu’da Ubeyd Kültürü’nün mimari özelliklerini yansıtan en net 

örnekler Tülintepe (Elazığ) ve Değirmentepe’de (Malatya) görülür. Geniş 

avluların etrafında bulunan dikdörtgen biçimli odalarıyla bu iki höyük, 

Mezopotamya mimarisinin Anadolu’da yer alan nadide örneklerini teşkil eder 

(Özdoğan, 2011: 108).  

Ubeyd Dönemi’nde de Halaf Dönemi’nde olduğu gibi büyük tahıl 

depolarının bulunduğu ve tüketim fazlası ürünlerin buralarda depolandığı 

bilinmektedir. Ancak Suriye’de bulunan Tell Ziyadeh Höyüğü’nün birinci 

tabakasında ortaya çıkarılan daha küçük çaplı depo alanları, bu dönemde 

bireysel olarak evlerde depolanan tahıl ürünlerinin olabileceğini de akla 

getirmektedir (Özbal, 2010: 44).  

Kalkolitik Çağ’da Değirmentepe 
1978 yılında Ufuk Esin başkanlığında başlatılan Değirmentepe kazı 

çalışmaları, 1978-1986 yılları arasında, ODTÜ Aşağı Fırat Projesi çerçevesinde 

Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği ile 

yapılmıştır. Değirmentepe Höyüğü Malatya şehir merkezine 24 kilometre 

uzaklıkta bulunan İmamlı köyü yakınlarındadır. Höyüğün ilk sakinleri, 

yerleşimi Fırat nehri kenarına yapmışlardır. Ancak nehirde meydana gelen 

taşkınlar höyüğün kuzey kısmını etkilemiş, Tohma Suyu ve Fırat Nehri’nin 

alüvyonları birleşerek höyüğün etrafında adacıklar oluşturmuş ve böylelikle 

höyük kıyıdan uzaklaşmıştır. Kazı çalışmalarından önce tarımsal faaliyetler 

sebebi ile höyüğün üst tabakaları tahrip edilmiş ve kısmen yok olmuştur (Esin 

1980: 91-92). 1986 yılında yapılan son kazı çalışmaları sonrası Karakaya Barajı 

tamamlanarak höyük sular altında kalmıştır.  

Değirmentepe Höyüğü kurtarma kazılarında Kalkolitik Çağ’dan itibaren, 

İlk Tunç Çağı, Demir Çağı, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi kültürleri 

bulgularına ulaşılmış olup bunlar içerisinde en iyi korunmuş olanın Kalkolitik 

Çağ Ubeyd Kültürü kalıntıları olduğu bilinmektedir (Esin ve Harmankaya, 

1986: 99). Değirmentepe Höyüğünün Kalkolitik Çağ yerleşmesi nehrin taşması 

sonucu son bulmuş olup burada oturan insanlar su altında kalıp yok olmuş ya 

da taşkın esnasında yanlarına alabildikleri tüm eşyalarla birlikte yerleşmeyi terk 

etmişlerdir. Özellikle Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd Evresi için Değirmentepe 

Höyüğü Anadolu’daki en iyi örneklerden birisi konumundadır (Esin ve 

Harmankaya, 1985: 66; Esin ve Harmankaya, 1987: 81).  

Höyükte yapılan kazılarda 12 yapı katı tespit edilmiştir. Bu yapı 

katlarından 4. tabaka Demir Çağı yerleşmesini, 5. tabaka Demir Çağı, İlk Tunç 

Çağı, Orta Tunç Çağı ve Kalkolitik Çağ ile karışık durumda olan bir 

yapılaşmayı, 6 – 11. tabakalarının ise Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd Dönemi’ni 

temsil etmektedir. 12. tabaka anakayadır. Zaman zaman meydana gelen su 

taşkınlarının ve özellikle Demir Çağı’nda Değirmentepe’ye yerleşen insanların, 

İlk Tunç Çağı I ve Kalkolitik Çağ’a ait tabakaları tahrip ederek yerleşmiş 

olmaları, höyüğün tümünde homojen bir stratigrafik yapı olmasını 

engellemiştir. Değirmentepe Höyüğü’nün 7, 8, 9 ve 10. tabakaları yangın 
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geçirmiş olan tabakalardır  (Esin ve Harmankaya 1986: 100-104, 116; Esin ve 

Harmankaya, 1987: 87). 

Mimari 
Değirmentepe Höyüğü Anadolu’da Ubeyd Kültürü’nün en iyi temsil 

edildiği yerdir. Ubeyd Kültürü, Sümer uygarlığının temelini oluşturan Uruk 

Kültürü’nün öncüsüdür. Değirmentepe’de Ubeyd kültürü en iyi 7. tabakada 

gözlemlenir.  

Değirmentepe Höyüğü’nde Kalkolitik Çağ’da kullanılmış olan evlerin 

kerpiçten yapılmış dörtgen planlı, genellikle taş temelsiz ve kalın kerpiç 

duvarları içten ve dıştan kalın sıva ile kaplanmış olduğu anlaşılmaktadır. Kerpiç 

yapılar genellikle bitişik düzende olup zaman zaman ara sokak ya da bir avlu 

ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar (Resim 2). Ubeyd Evresi kerpiç yapılarının 

günümüze kadar iyi korunmuş halde ulaşması bu dönem mimarlarının oldukça 

iyi birer usta olduklarını gösterir. Mekânların geneli köşeli çıkıntılarla 

birbirlerine eklenmiş olup mekân toplulukları simetriğe yakın şekilde inşa 

edilmiştir.  Yapıların yerleşmeler içerisindeki genel dağılımları Mezopotamya 

Samarra geleneğini sürdüren Ubeyd tipi mimariyle oldukça benzer özellikler 

taşısa da yapılarda yer alan bazı kanatların asimetrik özellikler taşıması Ubeyd 

geleneği içerisinde kendine özgü bir örnek oluşturduğunu gösterir (Esin ve 

Harmankaya, 1985: 65-66; Esin, 2011: 110). 
 

 

(Resim 2) Değirmentepe Ubeyd Kültürü Kalkolitik Çağ Bitişik Düzende Kerpiç Yapı 

Birimleri (Esin, 2000: 81). 

Höyüğün güney ve güneydoğu sınırlarını belirleyen çevre duvarında 

morumsu ve sarımsı iki ayrı renkte kerpiç kullanılmış olup duvarın dış cephesi 

sıvalı değildir.  Bu çevre duvarının üstünde aralıklı olarak direk yuvaları 
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bulunmaktadır. Değirmentepe Höyüğü’nün genelinde yapı birimleri çevre 

duvarlarından başlamak suretiyle bitişik pozisyonda içeriye doğru 

genişlemektedir. Başka bir ifade ile yapı birimlerinin en dış duvarları, çevre 

duvarını oluşturmaktadır (Esin ve Harmankaya, 1987: 90).    

Bazı mekânlarda kerpiç duvarlar birkaç kat beyaz sıva ile kaplanmış 

durumdadır. Bazı duvarlarda ise beyaz sıvanın üzerine özellikle kırmızı ve 

siyah renk boya kullanılarak kat kat yapılmış resimler görülür (Esin ve 

Harmankaya, 1986: 107). 

Ubeyd Evresi’nde bazı mekânlar iki katlı olup hatıl deliklerine dayanılan 

bir merdiven aracılığıyla ikinci kata ulaşılabilmektedir. Bu merdiven 

boşlukların benzerlerine Irak’ın Hamrin bölgesinde Tell Abada ve Tell Madhur 

Höyüklerinin Ubeyd Evresi katmanlarında rastlanmaktadır. Mekânların 

duvarlarının genellikle orta kısmında bir adet ya da birbirlerine eşit mesafede 

iki adet lamba nişleri yer almaktadır (Esin ve Harmankaya, 1987: 94).  

Tapınak olarak kullanılan mekânlardan birinin ortasında üzeri yanık ve 

küllü kerpiçten yapılmış bir kaide bulunmuştur. Kuzey cephesinde önlük 

şeklinde bir çıkıntı yer alan kaidenin en yakın benzerleri Tepe Gawra 

Höyüğü’nün 19 ila 8. tabakaları arası Ubeyd ve Uruk Dönemi tapınaklarında 

görülmüştür. Değirmentepe’nin Kalkolitik Evresi mimarlık tarihi açısından da 

önem arz etmektedir. Yapıların planları genellikle üç bölümlü ve simetriktir. 

Değirmentepe Höyüğü, bitişik düzende yapılmış çoğul bir mimarlık tipini de 

temsil etmektedir (Resim 3). Ortada bir avlu ve bu avlunun her iki kanadında 

yapıların yer aldığı dörtgen planlı Ubeyd Kültürü tapınak ve mesken 

mimarisinin Anadolu’da bulunan en iyi örneği Değirmentepe’dedir (Bıçakçı, 

2011: 122; Esin ve Harmankaya, 1987: 101, 104).  

 

(Resim 3) Değirmentepe Kalkolitik Çağ Yapıları (Bıçakçı, 2011: 122). 
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Çanak Çömlek  
İlk Tunç Çağına ait bir mekân tabanının altında bulunan çok odalı bir 

yapı biriminin ortaya çıkarılmasıyla bu yapı biriminin içerisindeki bir çöp 

çukurunda Kalkolitik Çağ’a ait atılmış vaziyette bulunan yüzlerce kâse parçası 

bulunmuştur. Bu kâseler koni biçimli olup bol saman katkılı, üzerlerinde kazıntı 

izleri olan ve turnette3 (Resim 4) yapılmış mallardan oluşmaktadır. Bunların en 

yakın benzerleri Arslantepe 7. Kalkolitik tabakası ile Yümüktepe 15-12B 

tabakalarında ele geçirilmiş olup bu mal gurubuna  “çakmaktaşı kazıntılı 

kâseler” adı verilmiştir (Esin 1980: 98-99).  

 

(Resim 4) Turnet (Frangipane, 2004:35) 

Bunların yanı sıra aynı yapı katında çok sayıda Ubeyd Kültürü’nün 

özelliklerini yansıtan boyalı çanak çömlek, Uruk tipi açık renkli kaplar ile 

kırmızı Uruk kap parçaları da bulunmuştur. Belirli miktarda Kuzey 

Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Keban bölgesinde iyi bilinen koyu yüzlü açkılı 

çanak çömlek de höyükte ele geçirilen buluntular arasındadır (Esin 1980: 98-

99). Kalkolitik Çağ’a ait bir mekânın içine İlk Tunç Çağı’nda açılan bir tahıl 

silosu içerisinde baskı ile yapılmış minik üçgenlerle bezeli, ince açık renkli bir 

kadeh parçası ortaya çıkarılmıştır. Bu kadehin en yakın benzeri Tepe Gawra’da 

bulunmuş olup Değirmentepe Höyüğünde Eski Uruk Evresi’nin de 

bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir (Esin, 1983: 75).  

Çok sayıda Ubeyd Evresi’ne ait açık renk, Coba tipi ve açık renk astar 

üstüne morumsu kahve ya da siyah boya bezekli koyu yüzlü açkılı mallardan 

imal edilen kaplar Değirmentepe’de kullanılan ürünlerdir (Esin, 1984: 17). 

Höyüğün 7. yapı katmanından itibaren açık renk Ubeyd ve Coba tipi mallar 

(Resim 5) azalmakla birlikte bunların yerine koyu yüzlü açkılı ve daha kaliteli 

 
3 Turnet: Çömlekçi çarkının icadından hemen önce kullanılan daha ağır dönen çark, 

ağır çark. Farklı yöntemlerle biçimlendirilmiş olan kapların ağız ve boyun kısımlarına 

şekil verilebilmesi için taştan yapılan bu aletin ortası toprağa açılan bir çukura 

yerleştirilerek el ile döndürülmekteydi. Ayrıntılı bilgi için bkz Ökse, 2012: 32. 
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mallar çoğalmaktadır. Bunların yanı sıra taş ve kemik aletlerin sayısında da 

artış izlenmektedir (Esin ve Harmankaya: 1986 103-104). 

 

(Resim 5) Değirmentepe Ubeyd Seramiği (Özdoğan 2011: 109) 

Kalkolitik Çağ’a ait yangın geçirmiş bir evin tabanında, güney duvarının 

önünde açılan bir çukurun içerisinde açık renkli Ubeyd tipinin yanı sıra koyu 

yüzlü açkılı Coba tipi çanak çömlek, konik ya da çan biçimli kâseler, damgalı 

ya da damgasız kap kapama parçaları ve az sayıda gaga ağızlı testiler ortaya 

çıkarılmıştır.  Kap kapama parçalarının üzerindeki bezemelerden öne çıkan 

motifler kartal ve kartal adam tasviridir (Esin, 1984: 14). 

Değirmentepe’nin Ubeyd Evresi çanak çömleği genellikle turnette 

yapılmış olmakla birlikte el yapımı olanlar da mevcuttur. Höyükte bulunan 

çanak çömlek Ubeyd Kültürü ile yerel kültürün kaynaşarak birliktelik 

oluşturduğunu gösterir. Bunların içerisinde Ubeyd Kültürü kapları açık zemin 

üzerine kırmızı, mor renkte mat boyalı kaplar ile yüzeyleri kazıntılı kaplar ve 

yine açık renkli ince yapımlı kaplardır (Esin 2011: 110).  

Madencilik 
Değirmentepe Höyüğü’nde madenciliğin izleri MÖ 5. binyıl sonlarından 

Demir Çağı’na kadar uzanmaktadır (Arslantaş, 2008: 43). Değirmentepe 

Höyüğü’nün Kalkolitik Çağı’nı temsil eden büyük yapı kompleksinin 

içerisinde yer alan kubbesi kısmen korunabilmiş ağız kısmında bakır cürufu 

parçaları ile tatlısu midyesi kabukları bulunmuştur. Böylelikle fırının maden 

işlemede kullanılan bir ocak olduğu anlaşılmaktadır. Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd 

Evresi’nin özelliklerini yansıtan birçok mekânda buna benzer fırınlar ve örs taşı 

gibi aletlerin ve bakır cürufunun yoğun olarak bulunabilmesi, Değirmentepe 

Ubeyd Kültürü insanlarının bakır işçiliği ile oldukça fazla ilgilendiklerini 

göstermektedir. Ubeyd Evresi’nde kullanılmış olan bir yapı içerisinde bulunan 

bazalt cürufundan yapılmış ağırlık taşları, kullanılan diğer madenlerden 

birisidir (Esin ve Harmankaya, 1985: 59-62). 
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Bakır eritme ocağı, fırınlar, potalar mineralleri ezmek için kullanılan 

taşlar ve çeşitli maden curuflarının bulunduğu bu mekânlar MÖ 4. binyıl 

Değirmentepe Höyüğü Kalkolitik Çağ Ubeyd Evresi’nde madenciliğin 

atölyeler kuracak kadar gelişmiş olduğuna işaret etmektedir (Di Nocera ve 

Palmieri,  2011: 151; Matthews ve Fazeli: 2004: 67)  

Değirmentepe Kalklitik Çağ maden buluntuları ile yapılan analizler, 

bakırın ergitilmesi esnasında 1100 oC’yi aşan bir sıcaklığın elde edildiğini ve 

kuvvetle muhtemel ikinci zenginleştirme işleminden sonra izabe edildiğini 

gösterir. Bu durum Malatya’da MÖ 5. binyılın snlarında sülfürlü bakırın 

ergitilmesi için elverişli koşulların hazırlanmış olduğuna işaret eder.  

(Arslantaş, 2008: 44).   

Taş ve Kemik Aletler 
Taş aletler genellikle çakmaktaşından yapılmış olup, doğal cam obsidyen 

alet sayısı oldukça azdır. Artık parçaların yeniden işlenmesi ile çeşitli delici 

aletler yapılmış olup ilginç bir teknik uygulanmıştır. Ebat olarak büyük, orta ve 

çok küçük olarak sınıflandırılabilecek dilgiler bulunmaktadır. Kemikten 

yapılan mekik aletleri ile bundan başka az sayıda da olsa kemik aletler ortaya 

çıkarılmıştır (Esin 1980: 99; Esin ve Harmankaya, 1985: 64).  

Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd evresine ait bir yapının tabanında kemik bizler, 

taştan oyulmuş küçük bir boya kabı, dairesel bir boncuk taşı, idole benzeyen 

küçük yassı boynuzlar ve sürtme taştan yapılmış aletler ortaya çıkarılmıştır 

(Esin, 1984: 12-14). Demir Çağı, İlk Tunç Çağı ve Kalkolitik Çağ’ın karışık 

halde bulunduğu bir çukurun içerisinde Kalkolitik Çağ’a ait olduğu düşünülen, 

muhtemelen süs eşyası olarak kullanılmış akik taşından bir boncuk 

bulunmuştur. Başka bir mekânda ortaya çıkarılan taştan yapılmış kap parçası 

Kalkolitik Çağ’da az da olsa taştan yapılmış kapların varlığını ortaya koyması 

açısından ilginç bulunmaktadır (Esin ve Harmankaya, 1986: 106, 113) 

Kalkolitik’ten Demir Çağı’na kadar karışık halde bulunan bir mekânda 

kemik bizler, obsidyen dilgiler, taştan keski ve baltalar ele geçirilmiştir (Esin 

ve Harmankaya, 1987: 8). 

Mühürler 
 Değirmentepe Höyüğü’nün ele geçirilen taştan yapılmış damga 

mühürler ile üzerlerinde damga mühür baskıları bulunan bulleler oldukça 

önemlidir. Mühürlerin üzerinde şematik hayvan figürleri ile geometrik ve 

bitkisel motifler yer alıyorken bullelerin üzerindeki motiflerde bunlara ek 

olarak şematik insan figürleri de bulunur (Esin, 1982: 41).  Değirmentepe 

Kalkolitik Çağ mühürlerinde kullanılan tasvirler arasında akrep, kuş, başak, 

kartal, muflon4 başının yanı sıra geometrik motifler ya da bitki motifleri de 

sayılabilir. Muflon başlı mühürlerin özellikle kap kapama parçaları üzerinde 

kullanılmış olması üretim fazlası ürünlerin depolanarak saklandığını 

 
4 Bir çeşit koyun. 
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göstermesi açısından önem arz etmektedir (Esin ve Harmankaya, 1985: 62; 

Esin ve Harmankaya, 1986: 111-118; Mellink, 1984: 450) 

Değirmentepe Höyüğü’nün Kalkolitik Çağ tabakalarında ele geçen 

taştan yapılmış büyük bir damga mührün üzerinde çapraz yerleştirilmiş dört 

başak motifi ve başak motiflerinin arasına merkezden dışa doğru küçülerek 

devam eden iç içe geçmiş “V” motifleri yer almaktadır (Esin ve Harmankaya, 

1986: 113). 

Tapınak olduğu düşünülen yapı içerisinde bulunmuş olan siyah taştan 

yapılmış bir damga mühür, üzerinde linear5 üslupta gösterilmiş bir dağ keçisi 

barındırır. Dağ keçisinin başı ile ön ayağı arasında dört ayaklı başka bir hayvan 

vardır. Gövdenin üzerinde kalan boşlukta kuş ve dal motifi bulunur. Ayakların 

arasındaki boşlukta ise iki dağ keçisi daha bulunur (Esin ve Harmankaya, 1987: 

93).  

Taştan yapılmış bir diğer damga mührün üzerinde mitolojik bir olayın 

parçası olan kartal motifi bulunmaktadır (Resim 6). Kartalın kuyruğunun yan 

taraflarında küçük kuş motifleri, onların altında ise büyük bir yılan motifi yer 

almakta olup, kartalın başının iki yanında iki küçük yılan motifi daha 

bulunmaktadır. Kanatlarından birinin aşağısında ise bir bitki motifi 

bulunmaktadır Kartal, yılan ve kuşların gövdelerinin üçgen çukurcuklarla 

belirtilmesi Değirmentepe mühür sanatına özgü bir üslubu ortaya koymaktadır. 

 

(Resim 6) Kartal Motifli Damga Mühür (Esin, 2011: 110) 

Değirmentepe kazılarında Kalkolitik Ubeyd Evresi özelliklerini yansıtan 

mühürler içerisinde en büyük olanı 5 cm çapında üzeri rozet şeklinde geometrik 

motifli bir damga mühürdür. Birebir aynı olmamakla birlikte Tepe Gawra 11A 

tabakasında bulunan mühürler bu mührün benzerlerini teşkil etmektedir (Esin 

ve Harmankaya, 1987: 85-86). 

Değirmentepe’ye özgü olduğu düşünülen üslupla yapılan bir diğer 

mühür üzerinde, yandan gösterilmiş gaga ağızlı, dört ayaklı bir hayvan ve bitki 

motifi bulunmaktadır. Tasvirlerin üzerine kazınan üçgen ya da dörtgen 

 
5 Çizgisel üslup 
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çukurların oluşturduğu tarama şekli Değirmentepe’ye özgü bir üslup olmalıdır 

(Esin ve Harmankaya, 1987: 97). 

Tarım ve Hayvancılık 
Yapılan arkeometrik analizler Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd evresinde 

Değirmentepe’de oldukça verimli ve tarıma elverişli toprakların bulunduğunu 

ortaya koymuştur. Arpa ve buğdayın ıslah edilmiş olduğu, üretim fazlası 

tahılların daha sonra kuraklık olması ihtimaline karşı depolarda muhafaza 

edildiği anlaşılmaktadır.  Arpanın buğdaya nazaran daha fazla üretildiği 

bilinmektedir. 

Hayvan kemiklerinin incelenmesi sonucu Değirmentepe’de domuz, at, 

eşek, köpek, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların evcil olarak bulunduğu 

sonucuna varılmıştır. Koyun ve keçinin domuz ve sığırdan daha fazla tercih 

edildiği,  bunun yanı sıra genellikle orman kenarlarında yaşamını sürdüren kızıl 

geyik gibi hayvanların vahşi olarak doğada yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu 

durum Kalkolitik Çağ Değirmentepe insan topluluklarının karma besin 

ekonomisinden faydalandığını ve o dönemde doğal çevrenin çok daha fazla 

ağaçlık olduğunu göstermektedir. Değirmentepe Höyüğünde Kalkolitik 

Çağ’dan kalan bir saban ortaya çıkarılmıştır (Esin 1984: 17; Esin ve 

Harmankaya, 1985: 65). 

Ticaret 
Bulle ve mühürlerden anlaşılacağı üzere Kalkolitik Çağ’da 

Değirmentepe önemli ticaret merkezlerinden birisidir. Özellikle Ubeyd 

Dönemi’nde Değirmentepe’nin Mezopotamya ile ticarette önemli yer teşkil 

ettiği aşikârdır. Fırat nehri güzergâhı boyunca Güney Mezopotamya’ya kadar 

olan yerleşim yerleri ile ilişki içerisinde olduğu ve ticari faaliyetlerini bu şekilde 

sürdürdüğü düşünülebilir (Esin, 1982: 41; Esin, 2011: 110).  

Değirmentepe Höyüğü’nün Kalkolitik Çağ Ubeyd Evresi’nde görülen 

tarım ve hayvancılığın ileri düzeyde bulunmasının yanı sıra ticari açıdan da 

sergilenen yoğun faaliyetler, Değirmentepe’nin kent öncüsü bir uygarlık 

düzeyinin güzel bir örneğini yansıttığına işaret eder (Esin ve Harmankaya, 

1987: 104). Değirmentepe mimarisinde görülen yoğun Mezopotamya izleri, 

Kalkolitik Çağ’da Değirmentepe Höyüğü’nün Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e, 

Akdeniz’den Basra Körfezi’ne kadar yoğun ticari ilişkiler içerisinde olduğunu 

göstermektedir.  

Dini Yapı 
Değirmentepe’de, ortasında adak çukurlarının ve büyük ocakların 

bulunduğu, duvarlarının birçok kez sıva üzerine kırmızı boyalarla yapılmış olan 

güneş, bitki ve geometrik motiflerin yer aldığı avluların bağlı olduğu üç 

bölümlü yapı sistemi, yüksek ihtimalle tapınak-mesken olmak üzere bütünleşik 

olarak kullanılmaktaydı (Esin, 2011: 110).  
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Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd Dönemi’ne ait duvar resimlerinde yer alan 

güneş tasviri ile özellikle mühür ve kil baskılarda tasvir edilen yılan, boğa, 

akrep, kartal, geyik, güneş ve insan gibi motifler kuvvetle muhtemel tanrıları 

temsil eden işaretler olmalıdır (Esin ve Harmankaya, 1987: 105).  

Kalkolitik Çağ’a ait yangın geçirmiş bir yapının tabanında bulunan 

pişmemiş topraktan kabaca yoğrularak yapılmış bir domuz figürini de dini 

anlamda fikir veren buluntulardan birisidir. Aynı mekânda ortaya çıkarılan kap 

kapama parçalarının üzerinde bulunan damgalardan kartal motifi ve kuşların 

ortasında bekleyen kartal adam tasvirinin öne çıkıyor olması mitolojik manada 

kartalın önem taşıdığı anlamına gelmektedir (Esin, 1984: 14). Mitolojik bir 

sahneyi tasvir ettiği düşünülen kartalın ön plana çıktığı, üzerinde yılan, kuş ve 

bitki motiflerinin yer aldığı diğer bir taş mühür, Kalkolitik Çağ Ubeyd Devri 

insanı için kartalın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır (Esin ve 

Harmankaya, 1987: 85).  

Tapınak olduğu düşünülen bir yapı içerisinde dörtgen panolar içinde 

birtakım benekler, güneş ve ağaç motifleri bulunmuştur. Aynı yapı içerisinde 

bir sunak masası, 20 cm kalınlığında kerpiç bir kaidenin üzerine oturtulmuş 

anıtsal boyutta ve at nalı şeklinde bir fırın yer almaktadır. Ağzı doğuya doğru 

bakan fırının hemen güneyinde bir adak çukuru bulunmaktadır. Adak 

çukurunun ve fırının çevresinde oldukça fazla yanmış hayvan kemiği 

bulunmaktadır (Esin ve Harmankaya, 1987: 93). 

Ölü Gömme Geleneği 
Değirmentepe Kalkolitik Çağ’ında genellikle çömlek mezar 

kullanılmaktaydı (Resim 7). Çocuklar çoğunlukla açık renk Ubeyd tipi kaplara 

ya da koyu yüzlü açkılı mallardan yapılan çömleklere gömülerek evlerin 

tabanlarının altına konuluyordu. Bebekler ise pişmemiş topraktan peteklerin 

içine gömülüyorlardı. Her iki yöntemde de hocker durumda gömülmekteydiler. 

Pişmemiş topraktan yapılan petek mezarlardan birinde köpek ya da benzeri 

evcil bir hayvanın gömüldüğü de bilinmektedir. Koyu yüzlü açkılı bir mezar 

çömleği içerisinde bir bebek kalıntısı ile birlikte bir de kolye bulunmuştur. 

Höyükte ergin insanların nasıl gömüldüğüne dair çok az veri elde edilmiştir. 

Sadece bir duvar nişinde gömülü ergin insan izine rastlanmıştır. Kuvvetle 

muhtemel ergin insanlar yerleşmenin dışında bir mezarlığa gömülmüşlerdir 

(Esin, 1982: 41 – 42; Esin ve Arsebük, 1983: 76-78; Esin ve Harmankaya, 

1986: 109; Esin, 2011: 110 ).  
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(Resim 7) Değirmentepe Kalkolitik Çağ Ubeyd Evresi Küp Mezar (Malatya Müzesi) 

(Fotoğraf: İnan Yüksel) 

Kazılarda ortaya çıkarılan iskelet kalıntıları,  bir erişkin haricinde diğer 

iskeletlerin hemen hemen hepsinin 0-14 yaş aralığında olduğunu 

göstermektedir. Bebek ve çocukların kafataslarında ebeveynleri tarafından 

bilinçli şekilde yapıldığı düşünülen deformasyon izlerine rastlanmıştır. Kız 

bebekler doğduktan sonra başın ince ve uzun olması için kafalarından 

bağlanmışlardır. Dini bir simge olarak yapıldığı düşünülen bu işlem dönemin 

algılarına göre güzellik sağlamak amacıyla da yapılmış olabilir (Arslantaş, 

2017: 951).   

Özetle Değirmentepe Höyüğü’nün Kalkolitik Evresi’nde bebeklerin 

evlerin tabanlarının altına, duvar nişlerine veya avlulara kazılan çukurlara 

çömlekler içerisinde hocker pozisyonda gömüldüğü söylenebilir (Erdal ve 

Özbek, 2009: 280). 

Sonuç 
Kalkolitik Çağ’da Malatya’nın en önemli merkezlerinden birisi olan 

Değirmentepe Höyüğü Anadolu’da Ubeyd Kültürü’nün en iyi temsil edildiği 

yerleşim yerlerinden birisidir. Değirmentepe Kalkolitik Çağ mimarlığı,  

mimarlık tarihi açısından oldukça önemlidir. Yapıların planları çoğunlukla üç 

bölümlü ve simetrik olduğu anlaşılmaktadır. Değirmentepe Höyüğü, bitişik 

düzende yapılmış çoğul bir mimarlık tipini de temsil etmektedir. Ortada bir avlu 

ve bu avlunun her iki kanadında yapıların yer aldığı dörtgen planlı Ubeyd 

Kültürü tapınak ve mesken mimarisinin Anadolu’da bulunan en iyi örneği 

Değirmentepe görülür. Değirmentepe Höyüğü’nün genelinde, yapı birimlerinin 

en dış duvarlarınn bitişik pozisyonda içeriye doğru genişlemesi, bu dış 

duvarların çevre duvarı olarak kullanıldığını göstermiştir. 

Değirmentepe’nin Ubeyd Evresi çanak çömleği genellikle turnette 

yapılmış olmakla birlikte el yapımı olanlar da mevcuttur. Höyükte bulunan 

çanak çömlek Ubeyd Kültürü ile yerel kültürün kaynaşarak birliktelik 

oluşturduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar 

Kalkolitik çağ Değirmentepe insanlarının tarım ve hayvancılıkta da oldukça 
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ilerlediğini gözler önüne serer. Değirmentepede ele geçirilen tarım aletleri ve 

hayvan kemiklerinin yanısıra buğday ve arpa kalıntıları tarım ve hayvancılığın 

ileri düzeyde olduğunu ispatlar niteliktedir. Bunun yanı sıra ticari açıdan da 

sergilenen yoğun faaliyetler, Değirmentepe’nin kent öncüsü bir uygarlık 

düzeyinin iyi bir örneğini yansıttığını göstermektedir. Bu veriler ışığında, 

Kalkolitik Çağ’da Değirmentepe Höyüğü’nün Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e, 

Akdeniz’den Basra Körfezi’ne kadar yoğun ticari ilişkiler içerisinde olduğunu 

ifade etmek yanlış olmaz. 

Kalkolitik Çağ’da Malatya’da bulunan yerleşim yerlerinin birçoğu 

Mezopotamya ile yakın ilişki içindedir. Höyüklerden çıkarılan damga ve 

silindir mühürler, çanak çömlek parçaları ve şehirlerin mimari yapıları bu 

durumu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak aynı döneme ait birçok yerleşmede 

mimari özellikler ve çanak çömlek açısından yerel izler taşıyan buluntular 

oldukça fazladır. Değirmentepe Kalkolitik Çağ buluntuları da benzer özellikler 

taşıyor olması açısından Değirmentepe insanlarının Mezopotamya 

Kültürü’nden etkilenseler dahi kendi yerel kültürlerini de koruduklarını 

göstermektedir.  Değirmentepe Höyüğü ile Mezopotamya arasında Kalkolitik 

Çağ’da varlığı kanıtlanan bu kültür alışverişinin istila ya da savaşlar gibi 

toplumsal olaylar sonucu oluştuğunu gösteren herhangi bir delil yoktur. 

Yüzlerce yıl süren ticari ilişkilerin yoğunlaşıp gelişmesi neticesinde yavaş 

yavaş gelişen bir ilişki söz konusudur. 
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GİRİŞ 
Anadolu sahip olduğu zengin bakır yatakları ile, madenciliğin beşiği 

olarak adlandırılmaktadır. Erken dönemlerden itibaren Anadolu’da madencilik 

ve metal işleme sanatının izlerine rastlanmaktadır. Madenciliğin bölgede bu 

denli yaygın olmasında, maden yataklarının yüzeye yakın olmasının da etkisi 

bulunmaktadır3. Anadolu’da madencilik insanlığın eski devirlerden itibaren 

çeşitli aşamalardan geçmiştir. Ancak konumuzun çalışma sınırlılığından dolayı 

Kalkolitik dönem madencilik faaliyetleri ile başlamayı uygun gördük.  

Kalkolitik kelimesine etimolojik olarak bakacak olursak, Khalkos-

lithos= bakır-taş sözcüklerinden türetilmiştir. Bakır+Taş Çağı diye adlandırılan 

Kalkolitik Çağ, yaklaşık olarak MÖ. 5500-3300 yılları arasını kapsamaktadır4. 

Kalkolitik Çağ’a gelindiğinde Anadolu’da kullanılan maden çeşitlerinde ve 

metal eşyalar da dramatik bir artış görülmektedir5. Bu dönemde özellikle bakır 

madeninden her türlü eşyanın yapılmaya başlanmasıyla birlikte, madene olan 

ilgi artmıştır. Bakırı elde etme isteği, karşılığında seramik ve dokuma gibi 

mamul maddeleri değiştirme sonucu ticaret başlamıştır. Ticaret ise büyük 

yerleşim merkezlerinin oluşmasına yol açmış ve kentler oluşmuştur6. 

Ekonomik gücün artmasıyla birlikte Devletler oluşmuştur7. Kalkolitik Çağ’da 

yoğun bir şekilde kullanılan bakır madeni kolaylıkla şekil verilebilen bir maden 

türü olmasına rağmen, yumuşak yapısından dolayı bu dönemde yapılan aletler 

kolayca deforme olup kalıcı olmamıştır. Maden dönemlerinin ilki olan Tunç 

Çağı’na gelindiğinde ise bakır ve kalay karıştırılarak çok daha dayanıklı aletler 

yapılmış, kurşun gibi dayanıklı madenler kullanılmaya başlamıştır. Söz konusu 

dönemde dayanıklı tunç eser üretiminin yanında, madencilikte önemli bir atılım 

gerçekleşmiştir. Döküm, kaplama, tavlama, kaynak gibi yeni teknikler 

geliştirilmiştir8. Madenciliğin gelişmesi beraberinde bir takım sosyal, kültürel 

değişimleri getirmiştir. Daha evvel kapalı kültür gelenekleri yerini, ülkelerin ve 

bölgelerin etkileşimde olduğu döneme bırakmıştır9.  

 
3 Yalçın, Ü. (2016). Anadolu Madencilik Tarihine Toplu Bir Bakış, Yeraltı Kaynakları 

Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 4; Fidan, E. (2017). Madenciliğin Beşiği Anadolu: Tarih 

Öncesi Dönemlere Ait Bakır Yatakları, Belleten, Cilt: LXXXI, Sayı: 292, s. 668.    
4 Sevin, V. (2003). Anadolu Arkeolojisi, İstanbul, Der Yayınları, s. 93   
5 Tiryaki, S. (2017). Kalkolitik Çağda Doğu Anadolu Bölgesi Madenciliğinin Başlangıç 

Evreleri Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 13, s. 180.  
6 Başak, O. (2008). Taş Çağı’ndan Tunç Çağı’na Anadolu’da Maden Sanatın Gelişimi 

ve Kullanımı, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, s. 21.  
7 Yüksel, İ. (2020). Malatya Arslantepe’de Kalkolitik Çağ’a Ait İzler, Journal of 

History School, 45, s. 760.  
8 Arslantaş, Y. (2008). Prehistorik Çağlarda Anadolu’da Madencilik (En Eski 

Çağlardan Asur Ticaret Kolonileri Dönemine Kadar), Elazığ, s. 92; Fidan E. (2012). 

Anadolu’nun İlk Madencileri ve Madeni Eserleri (MÖ 9000- 2000), Madencilik 

Türkiye, 23, s. 58.   
9 Akurgal, E. (1997). Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, s. 11; Sevin V., Anadolu 

Arkeolojisi, s. 93; İplikçioplu B. (1990). Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları I, İstanbul, s. 
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1. KALKOLİTİK ÇAĞ’DA ARSLANTEPE’DE 

MADENCİLİK 
Malatya ilinin 7 km kuzeydoğusunda, Orduzu beldesinde yer alan 

Arslantepe Höyüğü yaklaşık 30 metre yüksekliğindedir. Bölge MÖ 5. binden, 

MS. 11. yüzyıla kadar yerleşim alanı olmuştur10. Bölgede MÖ. 4. binin ikinci 

yarısından MÖ. 3. binin başlangıcı arasına tarihlenen bakır eşya ve cüruf 

kalıntıları ile, Anadolu Madenciliğinde önemli bir yere sahiptir11. Ele geçen 

buluntuların analizleri, söz konusu dönemde Arslantepe ’nin gelişmiş bir 

metalürjiye sahip olduğunu göstermektedir12. 

Bölgedeki ilk kazı çalışması, 1932 yılında Prof. Dr. Louies Delaporte’nin 

başkanlığında yapılmıştır. Kazıda iki aslan heykeli ortaya çıkarılmış ve 

heykelin bulunduğu yerde bir kapı tespit edilmiştir. Ayrıca, Asur kralı II. 

Sargon dönemine tarihlenen bir yapının temel duvarları ele geçirilmiştir. İlk 

kazı çalışmasından sonra tepenin kuzeyinde yer alan Aslanlı Kapı açılmış ve 

Geç Hitit sarayı bulunmuştur. Bir diğer kazı çalışması 1947-1948 yıllarında C. 

Schaeffer tarafından yapılmıştır. Schaeffer bölgede sondaj çalışmaları yapmış 

ve çanak çömlek parçaları, mühür bulmuştur. Bölgede sürekli kazı çalışmaları 

1961 yılından itibaren La Sapienza Üniversitesi tarafından önce Salvatore M. 

Puglisi başkanlığında İtalyan heyeti ile başlatılmıştır. 1968 yılı kazılarında, 

Eski Tunç Çağı’na ait buluntular çıkarılmıştır. 1961 yılından günümüze devam 

eden kazı çalışmalarında, 4300’den fazla buluntu elde edilmiştir. Bu eserlerin 

birçoğu, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Höyükte 2 aslan ve 12 adet duvar kabartmalarına ait mulaj çalışması yer 

almaktadır13.    

1960’lı yıllarda sistemli olarak Keban Barajı’nda başlayan Karakaya ve 

Atatürk Baraj alanlarında da devam eden arkeolojik kazılar, Arslantepe’nin 

erken dönem kültür tarihinin aydınlanmasına ışık tutarken, bu kazılarda 

bulunan cüruf, mineral, pota, döküm kalıbı ve metalik eşya Neolitik Çağ’dan 

Geç Tunç Çağı’na kadar geniş bir tarih yelpazesinde madenciliğin başlangıç ve 

gelişiminin izlenmesine de imkân sağlamıştır14. 

 
11-12; Yıldırım R. (1996). Eskiçağ’da Anadolu, İzmir, s. 26-27; Memiş E. (1990). 

Bakır Madeninin Eski Anadolu Medeniyeti ’nin Gelişmesindeki Rolü ve Önemi, X. 

Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C: 1, Ankara, s. 83.        
10 Çukacı, Y., C. (2018). Arslantepe’de (3500-3900 MÖ) Stok ve Emanet Mal 

Uygulamaları, Yönetim Bilimleri Dergisi, C: 16, Sayı: 12, s. 440.  
11Caneva, C., Sertok, K., Palmieri, A. M. (1990). Malatya Çevresindeki Bakır 

Cevherleri ve Ergitme Deneyleri, VI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, s. 1. 
12Caneva, C., Palmieri, A. M., Sertok, K. (1989). Copper Ores in The Malatya Region 

and Smelting Experiments, V. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Antalya, s. 53-54. 
13 Restelli, B. F., Frangipane, M., Tuna, A. (2017). Arslantepe ‘nin Korunması ve 

Sunumu: Erken Devlet Merkezinin Korunması ve Sunumu Kapsamında Sürdürülmekte 

Olan Çalışmalar, Arkeoloji ve Sanat, 156, s. 36-38.  
14Arslantaş, Y., Prehistorik Çağlarda Anadolu’da Madencilik, s. 91.   
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Arslantepe Höyüğü, bölgede yapılan kazı çalışmalarında sular altında 

kalan diğer yerleşim merkezlerine oranla ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Geç 

Kalkolitik, İlk, Orta, Geç Tunç ve Demir Çağlarını içeren uzun, sürekli bir 

kronolojik sıra içerisinde ele geçirilen arkeolojik bulgular, söz konusu çağlar 

boyunca Arslantepe’nin politik yaşam ve kültürel gelişmeler açısından bölgede 

öncü rol oynadığını ve bölgenin önemli bir merkezi olduğunu göstermektedir. 

Şimdiye kadar ortaya çıkarılmış en eski kültür katları VII ve VI A’da 

Arslantepe; güneyin Geç Uruk merkezleriyle sıkı ilişkileri olan, Malatya 

ovasındaki politik ve ekonomik denetimi elinde tutan, Doğu Anadolu’nun bir 

kısmı ile Mezopotamya, Suriye arasındaki hammadde alışverişinde söz sahibi, 

idari, dini birimlerle donanmış, güçlü bir merkezdir15. Arslantepe’nin 

Transkafkasya menşeili çiftçiler veya çobanlar tarafından köy yerleşkesi olarak 

kullanılması, İlk Tunç II’ye rastlamaktadır. İlk Tunç III’ün başlarına 

gelindiğinde Transkafkasya kökenli ev tiplerine rastlanmaktadır. Ahşap 

kulübelerden oluşan bu köy, Transkafkasya kökenli toplulukların Malatya 

Ovası’na ulaştıklarını göstermektedir. Ayrıca bu durum, Kuzey Suriye-

Mezopotamyalı kültürel öğelerin Arslantepe’deki varlığını ispatlamaktadır16. 

Arslantepe bölgesi, Tunç Çağı’nda da Transkafkasya kültürünün etkisinde 

kalmıştır. Transkafkasya metalürjisi, As ve Ni’nin bulunduğu bir metalürji 

şeklidir. Zaten bu bölge As kaynaklarını içeren bir bölgedir17. Transkafkasya 

karakterli çanak-çömlek ve mimari tarz bunun göstergesi olarak kabul 

edilebilir18. Arslantepe bölgesindeki kalıntıların karakter ve tipolojisi Anadolu 

ve Kuzey Suriye madenciliğinin teknolojik açıdan gelişimini takip etmek için 

oldukça önemlidir19. 

Geç Kalkolitik döneme ait buluntular arasında iki mızrak ucu, iki yassı 

balta, bir çelik kalem, bir kama, bir iğne ve bir topuz başı bulunmaktadır. 

 
15 Arslantaş, Y., Prehistorik Çağlarda Anadolu’da Madencilik, s. 91.  
16 Yakar, J., The Later Prehistory of Anatolia-The Late Chalcolithic and Early Bronze 

Age, s. 275; Palmieri, A., Sertok, K., Hauptmann, A., Hess, K., (1996). Doğu 

Anadolu’da Madenciliğin Doğuşu ve Gelişimi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 

Yıllığı, Ankara, s. 341-342; Transkafkasya madenciliğinin Anadolu’ya etkisi 

konusunda geniş bilgi için bkz. Ercan, T. (1998). Antik Çağlarda Anadolu’da 

Madencilik, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, S. 1-2, s. 24. 
17Palmieri, A. M., Hauptman, A., Sertok, K. (1996). Additional Data of Ores for East 

Anatolian Metallurgy, XI. Arkeometri   Sonuçları Toplantısı, (29 Mayıs-2 Haziran 

1995), Ankara, s. 167, 170. 
18Palmieri, A. (1984). Excavations at Arslantepe 1983, VI. Kazı Sonuçları Toplantısı, 

(16-20 Nisan 1984), İzmir, s. 30-31; Palmieri, A., Sertok, K. (1994). Minerals in and 

Around Arslantepe, IX: Arkeometri Sonuçları Toplantısı, (24-28 Mayıs 1993), Ankara, 

s. 120. 
19Jak Yakar, The Later Prehistory of Anatolia-The Late Chalcolithic and Early Bronze 

Age, s. 276. 
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Arslantepe kalıntılarının karakter ve tipolojisi Kuzey Suriye ve Anadolu orijinli 

metalürjinin gelişimine delil olarak gösterilmektedir20. 

2. TUNÇ ÇAĞ’INDA ARSLANTEPE MADENCİLİĞİ 
Kalkolitik Çağ’dan sonra gelen kültür çağı, maden dönemleri diye 

adlandırılmaktadır. Kalkolitik Çağ’ın ilk dönemlerinde hızlı nüfus artışı, sulu 

tarım nedeniyle ihtiyaç fazlası ürün elde edilmesi ve siyasal denetim gücü, 

sosyal yapıda ciddi değişikliklere yol açmıştır. Söz konusu dönemde 

hammadde ihtiyacı nedeniyle kendi içerisinde izole bir şekilde yaşayan kültür 

geleneği ortadan kalkmış, devletlerin ya da şehirlerin birbirleriyle ilişkisinin 

geliştiği yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde önceki çağlarda yapılan 

ziraat, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlara ek olarak, bakır ve karışımından 

elde edilen tunç (bronz) ile, daha etkin silahlar, daha ince süs eşyaları 

yapılmıştır21. Bu sebeple maden dönemlerinin ilki “Tunç Çağı” olarak 

adlandırılmıştır. Bu çağda bakır ve kalayın yanısıra kurşun madeni 

kullanılmıştır22. Tunç maddesi sert yapısından dolayı silah ve aletlerin 

yapımında tercih edilmiştir. MÖ. 2500-2000 yıllarına gelindiğinde, altın ve 

gümüş madeninin dövme ve dökme tekniğiyle işlendiği, bütün madenlerin 

kullanıldığı bilinmektedir. Bu durum MÖ. 8-7. Bin tarihlerinde Çayönü’nde 

bakırın ilk defa işlenmesiyle başlayan binlerce yıllık bir birikim ve tecrübenin 

bir sonucudur23. 

Tunç Çağı’nda Mezopotamya ile ilişkilerin artmasının bir sonucu olarak 

madencilik teknikleri gelişmiş, altın, gümüş, bakır, tunç, elektron işlenerek 

madencilik ileri bir seviyeye taşınmıştır. Bu durum ise, uzmanlık gerektiren 

yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına ve buna paralel olarak iş bölümüne 

dayalı şehir yaşamının başlamasına neden olmuştur. Nüfus daha evvel 

görülmeyen seviyelere ulaşmış; yerleşim bölgelerinin sayısı, kimi bölgelerde 

neredeyse günümüz köylerinin sayısı ile eşit seviyeye yükselmiştir24. Yine bu 

dönemde M. Ö. 3000’lerde Anadolu’da yavaş yavaş kent devletçiklerinin 

ortaya çıktığı anıtsal yapıları ile belirginleşmektedir25. 

 
20 Yakar, J., The Later Prehistory of Anatolia-The Late Chalcolithic and Early Bronze 

Age, s. 386.; Yakar, J., Regional and Local Schools of Metalwork in Early Bronze Age 

of Anatolia, s. 69. 
21Yıldırım, R., Eskiçağ’da Anadolu, s. 26-27; Sevin, V. (1991). Anadolu Arkeolojisinin 

ABC’si, İstanbul, Simavi Yayınları, s. 35-36; Sevin, V., Anadolu Arkeolojisi, s. 93; 

Memiş, E., Bakır Madeninin Eski Anadolu Medeniyetinin Gelişmesindeki Rolü ve 

Önemi, s. 83. 
22Childe, G. (1988). Kendini Yaratan İnsan, İstanbul, Varlık Yayınları, s. 33; Firuzan 

Kınal, Eski Anadolu Tarihi, s. 36.; Yıldırım, R. Eskiçağ’da Anadolu, s. 26-27. 
23Childe, G., Kendini Yaratan İnsan, s. 33; Yıldırım, R., Eskiçağ’da Anadolu, s. 26-27. 
24Sevin, V. Anadolu Arkeolojisi, s. 98. 
25Anadolu’da bu gelişmeler olurken Balkanlarda kırsal hayata ve daha çok çobanlığa 

dayalı göçebe bir hayatın olduğu kaydedilmektedir. Bkz. Mehmet Özdoğan, “Kırklareli 

Kazıları: Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit”, s. 71; Aktüre, S. (1997). Anadolu’da Bronz Çağı 
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Tunç madeninin ve demir minerallerinin işlenmesinin keşfi, alet 

yapımını oldukça kompleks bir hale getirmiştir. Bakır madeni ocaktan 

çıkarılarak, bakır kovaları ile levhaların üzerine taşınıp, taş çekiçlerle 

parçalanmak suretiyle toprağa kazılan ocaklara kömür ile birlikte 

dökülmektedir. Bu yöntemle elde edilen madenin dayanıklı olması için ayrıca 

dövülmesi gerekmektedir. Metalürjik sürecin bu karmaşık yapısı madencilikte 

uzmanlık gerektirmiştir. Madenciliğin gelişmesi ise tüm zanaat tekniklerini 

daha da karmaşık hale getirmiştir. Çömlekçi, dökümcü, demirci mesleklerine 

ek olarak dülgerler, dokumacılar, cevahirciler ve taş yontucu meslekleri ilave 

edilmiştir. Böylece birçok iş kolları ev ekonomisinden ayrılıp uzmanların eline 

geçti, zanaat tarımdan ayrıldı26.   

Tuncun kullanımı, uzmanlık gerektiren bir üretim ve örgütlenmenin 

olduğu bir ticaretin varlığını gerektirmektedir. Bronz aletler üretmenin şartı 

olarak, tarımdan ayrı sadece bu işle meşgul madenci, taşımacı, maden ustalarını 

beslemek için üretilen besinden bir miktar artık ürün elde etmeyi gerekmiştir. 

Gerçekten de Yakın Doğu’da Tunç Çağı’nın bir özelliği de zanaatçılar, 

tüccarlar, taşıma işçileri, idareci, memur, asker ve din adamları bu üretim 

fazlasıyla geçinmişlerdir27. Bunların haricinde madenlerin diğer toplumlardan 

tedarik edilmesi ve bronz aletlerin diğer ihtiyaç mallarıyla takas edilmesi, 

yerleşim merkezleri arasında ticaret ilişkilerinin artmasına neden olmuştur28. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki zengin ve yaygın cevher yatakları, 

diğer ekolojik avantajlarla da birleşerek bölge insanının metalik cevherleri 

erken çağlarda tanıyıp kullanmasına imkân vermiştir. Hallan Çemi, Çayönü, 

Nevala Çori buluntularından, doğal bakır ve malahit gibi metalik bakır 

cevherinin ne kadar erken çağlardan itibaren kullanmaya başladıklarının 

anlaşıldığını daha önce anlatmıştık. 1960’lı yıllarda Keban Baraj bölgesinde 

başlayan Karakaya ve Atatürk Barajları alanlarında da devam eden çok sayıda 

arkeolojik kazı, bölgenin erken dönem kültür tarihinin aydınlanmasına ışık 

tutarken, bu kazılarda ele geçen mineral, cüruf, pota, döküm kalıbı ve metalik 

eşya Neolitik ’ten Geç Tunç Çağı’na kadarki geniş bir tarih yelpazesinde 

madenciliğin başlangıç ve gelişiminin izlenmesine de imkân sağlamıştır. 

       Arslantepe’de süs eşyaları, silahlar, iş gereçleri ve defin amaçlı 

kullanılan aletlerden oluşan çok sayıda metal obje bulunmuştur. VIA katında, 

22 adet arsenikli bronzdan yapılmış silah grubu ve gerdanlık parçaları, iğneler 

gibi metal eşya bulunmuştur. Bu eşyaların yapım tekniği, biçim ve bezemeleri 

Arslantepe ‘nin sosyal ve ekonomik gelişmişliğini göstermektedir. Bu 

 
Kentleri, İstanbul, s. 10; Uçankuş, H. T. (2000). Bir İnsan ve Uygarlık Bilimi Arkeoloji, 

Tarihöncesinden Perslere Kadar Anadolu, Ankara, s. 213. 
26Diakov V., Kovalev, S. (1987). İlkçağ Tarihi, (Çev. Özdemir İnce), Ankara, s. 58-59; 

Kaptan, E. (1990). Türkiye Madencilik Tarihine Ait Buluntular, MTA Dergisi, s. 176. 
27Childe, Kendini Yaratan İnsan, s. 33; Yıldırım, R. Eskiçağ’da Anadolu, s. 26-27. 
28Sevin, V., Anadolu Arkeolojisi, s. 93; Yıldırım, R.  Eskiçağ’da Anadolu, s. 26-27; 

Sevin, V., Anadolu Arkeolojisinin ABC’si, s. 49. 
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tabakanın geç bir evresinde ahşap bir eşik üzerine tutturulan bronz söve ayağı, 

madencilikte bronzun ne derece yaygın kullanıldığını gösterirken; kılıçlar 

üzerindeki gümüş kakmalı bezemeler, iki kurşun ağırşak ve bir altın kolye 

tanesi, bakır haricinde bulunan cüruf kalıntıları, mineral ve pota parçaları, VIA 

tabakasında, yalnızca metalin kullanılmadığını, aynı zamanda üretildiğinin de 

ispatıdır. Arslantepe’deki bu tür metal eşya ile maden üretimi ve maden 

işçiliğiyle ilgili buluntular VIA katıyla sınırlı olmayıp; VII. tabakadan 

başlayarak bütün tabakalarda yaygın olarak ele geçmişlerdir. Özellikle VIB2 

(İlk Tunç I) katında bir avluda, aşırı yanmış bir ocak etrafında ele geçen ezme 

taşları, pota parçaları, cüruflar ve benzer örneklerin aynı bölgedeki ev ve sokak 

taban dolgularında da yaygın olarak bulunması, bu alanda uzun süre metal 

üretimi ve işçiliğiyle uğraşıldığının belirtileridir. Aynı şekilde VID (İlk Tunç 

III) tabakasındaki bir mekânda in situ olarak bulunan çok sayıda döküm kalıbı 

ve potalarda Arslantepe’de maden işçiliğiyle ilgili faaliyetlerin sürekliliğini 

göstermektedir29. VI-A katındaki 22 parçadan oluşan maden buluntuların en 

önemli özelliği arsenikli bronzdan olmalarıdır30. Arslantepe’de ele geçirilen 

arsenikli bakırdan yapılan 22 parçalık bir silah kümesinden özellikle gümüş 

kakmalarla bezeli kılıçlar dikkat çekicidir31. 

 
29Palmieri, A., Sertok, K., Hauptmann A., Hess, K. (1996). Doğu Anadolu’da 

Madenciliğin Doğuşu ve Gelişimi, s. 342. 
30Yakar, J. (1985). The Later Prehistory of Anatolia-The Late Chalcolithic and Early 

Bronze Age, Oxford, s. 276. 
31Sevin, V., Anadolu Arkeolojisi, s. 74-75; Yakar, J., The Later Prehistory of Anatolia-

The Late Chalcolithic and Early Bronze Age, s. 386; Yakar, J. (1985) Regional and 

Local Schools of Metalwork in Early Bronze Age Anatolia, Anatolian Studies, Vol: 35, 

Ankara, s. 68. 
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Resim 1: Arslantepe Madenciliğinde Kılıçlar (Nocera, M. D., Palmieri, A., M. 

(2003), s. 36) 

 

Resim 2: Arslantepe’de Bakır Mızrak Uçları (Nocera, M. D., Palmieri, A., M. (2003), 

s. 37) 
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Resim 3: Arslantepe’de İlk Tunç Çağı I Dönemine Ait Soylu Mezarında Bulunan 

Bakır-Gümüş Alaşımlı Hançer, (Nocera, M. D., Palmieri, A., M. (2003), s. 37). 

Arslantepe bölgesinde ele geçen silah ve süs eşyalarına bakacak olursak, 

silahlar; mızrak, kılıç, hançer, keski, oyma keskisi ve baltalardan oluşmakta, 

süs eşyaları; taç, sarmal saç aletleri, bilezik, toplu iğne gibi ziynet eşyalarından 

oluşmaktadır. Toplam 75 aletten oluşan buluntular arasında çeşitli metallerden 

ve iki tip alaşımdan oluşan aletler dikkat çekmektedir. Bakır, gümüş ve altın 

yalnızca sınırlı sayıda eserlerde kullanılmıştır32. Gümüş kullanımı Anadolu’da 

MÖ. 4. bine dayanmaktadır. Arslantepe yakınlarında bulunan bir mezarda, 

gümüşten yapılmış çeşitli objelere rastlanılmıştır33. Gümüş eserlerin yapımında 

yerleşkeye en yakın yer olmasıyla Keban gümüş kaynaklarından yararlanılmış 

olduğu düşünülmektedir34. 

 

 
32 Arslantaş, Y., Prehistorik Çağlarda Anadolu’da Madencilik, s. 92.   
33Alberto M. Palmieri, A. Hauptmann, Hess, K. (1998). The Metal Objects in The Royal 

Tomb Dating From 3000 B.C. Found at Arslantepe (Malatya): A New Alloy (Cu-Ag), 

XIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, s. 115-116. 
34 Jesus, P. (1978). The Development of Prehistoric Mining and Metallurgy in Anatolia, 

Oxford, s. 76. 
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Resim 4. Arslantepe’de İlk Tunç Çağı I Dönemine Ait Soylu Mezarında Bulunan 

Bilezikler, ((Nocera, M. D., Palmieri, A., M. (2003), s. 39) 

Arslantepe’de bulunan metal eşya, cüruf ve mineraller üzerinde iki 

yüzden fazla analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarını maddeler halinde 

sıralayacak olursak: 

 

➢ Bakır eşyaların yapımında saf bakır kullanımının yanısıra, çoğunlukla 

arsenikle bronz kullanılmıştır. 

➢ Alaşımlarda %2-6 gibi yüksek oranda arsenik kullanılması, bu 

bronzların gelişmiş bir teknolojiyle ve bilinçli bir şekilde 

üretildiklerini göstermektedir. 

➢  Bu alaşımın kullanımı Arslantepe’nin kazılan en eski tabakası MÖ. 

35000’e tarihlenen VII’den başlayarak Orta Tunç Çağı’na denk gelen 

VA’ ya kadar sürdürmüştür. 

➢  Bölgede kalay bronzun kullanımı VIC, İlk Tunç II’de görülmeye 

başlanmıştır. Söz konusu madenin kullanımı VID2, İlk Tunç III 

döneminde yoğunluk kazanmıştır. 
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➢ Arsenikli bronzlarda eser element olarak Ni-Sb’un kullanımının 

sürekli olarak yüksek değerlerle arseniğe eşlik ettiği görülmektedir. 

➢ Kurşun ve gümüş eşyanın bakıra oranla az bulunduğu fakat bu 

metallerin saflık değerlerinin gelişmiş bir saflaştırma yöntemini 

yansıttığını göstermektedir35. 

 

 

Resim 5. Arslantepe’de İlk Tunç Çağı I Döneminde Soylu Mezarında Bulunan 

Gümüş İğneler 

(Nocera, M. D., Palmieri, A., M. (2003), s. 39) 

Arslantepe’de bulunan cüruflara çıplak gözle bakıldığında aşağı yukarı 

benzer fiziksel özellikleri göstermektedirler. Cürufların aralarında 1 cm’den 12 

cm’ye kadar ulaşan iri parçalar da bulunmaktadır. Bunlar kahverengiye dönük 

gri renkte ve süngersi olmayan iri gözeneklidirler. İçlerinde kısım kısım tam 

ergimemiş mineral, yapışmış kömür parçacıkları ve bakır tanecikleri 

görülmektedir. Bunlar az ya da çok bakır karbonatlar ile boyanmışlardır. Bu 

özellikler ile tamamı bakır üretimi artığı olan, pota cürufları tipindedir36. 

Mineral örneklerinin en ilginci VIB2 katında insitu olarak bulunmuş 

mineral kütlesidir. Büyük bir ihtimalle bir sepet veya torba içerisinde 

saklanırken geçirilen yangın sonucu yere düşen bu kütlenin ortası kahverengi 

demir oksitler içerirken, çevresinde kalın bir tabaka halinde bakır karbonatlı ve 

oksitli cevherlerle çevrelenmiştir. Bu iki mineral grubunun neden böyle iç içe 

 
35Palmieri, A., Sertok, K., Hauptmann, A., Hess, K., Doğu Anadolu’da Madenciliğin 

Doğuşu ve Gelişimi, s. 342- 344. 
36 Arslantaş, Y., Prehistorik Çağlarda Anadolu’da Madencilik, s. 95.  
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saklandığı konusunda tahmin yürütmek zordur. Fakat gerek Arslantepe’de 

gerekse bölgedeki diğer höyüklerde küçük parçalar halinde ele geçen diğer 

örneklere kıyasla bir mineral kitlesi MÖ. 3 binde minerallerin yerleşim 

yerlerinde ergitilerek metal üretildiğine açıklık getirmiştir37. 

Arslantepe VIA ve çağdaşı Hassek Höyük gibi Geç Uruk 

merkezlerindeki metal eşyalarda daima arsenikle birlikte izlenen Sb ve Ni 

değerlerine bakıldığında bu alaşımlarla polimetalik cevherler arasındaki 

bağlantı açıkça anlaşılmaktadır. Yüzey araştırmaları örnekleri hiç veya yok 

denecek kadar az As, Sb, ve Ni’ce zengin mineraller bize Transkafkasya cevher 

yataklarını çağrıştırmaktadır. VII ve VI A tabakaları Transkafkasya’ya ulaşan 

bir iletişim ağına sahip olunduğunu göstermektedir. VI A tabakası sonunda 

Arslantepe’de görülen çöküşle bu bağlantılar kesilmiş ve VI B’de bakır 

üretiminde yalnızca yakın çevredeki yataklar kullanılmış olmalıdır38. 

Dolayısıyla Arslantepe’de çok gelişkin seviyede bir madencilik olduğu 

anlaşılmaktadır39. 
 

SONUÇ 
Anadolu jeopolitik açıdan olduğu gibi madencilik tarihi açısından da en 

önemli coğrafyadır. Bu bağlamda Doğu Anadolu, Anadolu madenciliğinin 

kavşak noktasıdır.  

İnsanın Neolitik Çağ’dan başlayarak ortaya koyduğu madencilikle ilgili 

ilk tecrübeler.  Kalkolitik Çağ’da bir adım daha ileriye taşınmış, bakır madeni 

günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tunç Çağı’na 

gelindiğinde ise artık iktisadi hayatın merkezinde maden ve madencilik vardır.  

Anadolu’nun en önemli arkeolojik merkezlerinden birisi olan 

Arslantepe, her bakımdan sistemli bir toplumun varlığını ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda madencilik tarihi bakımından da son derece önemli verileri bize 

sunmaktadır.  

Arslantepe’de yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan madeni eserler yörede 

gelişkin bir madencilik endüstrisinin varlığını göstermesi bakımından son 

derece önemlidir.  Ayrıca Arslantepe bölgeler arası münasebetlerini canlı bir 

şekilde sürdüren ve madencilik faaliyetlerinin her safhasının icra edildiği, en 

eski devlet sisteminin bu faaliyetleri organize ettiği bir merkezdir. Çeşitli 

madenlerin alaşımı yoluyla üretilen eserler günlük iktisadi uğraşlarda 

kullanıldığı gibi, ölü armağanı olarak da mezarlara konulmuştur. Bunların bir 

kısmı kral veya yönetici mezarlarındaki prestij eserleridir.  

Arslantepe’de madencilik faaliyetleri sırasında kullanılan döküm ve 

alaşım aletleri de ortaya çıkarılmıştı. 

 

 
37 Palmieri, A., Sertok, K., Hauptmann, A., Hess, K., Doğu Anadolu’da Madenciliğin 

Doğuşu ve Gelişimi, s. 344. 
38Palmieri, A., Sertok, K., Hauptmann, A., Hess, K., s. 345. 
39Palmieri, A., Sertok, K., Minerals in and Around Arslantepe, s. 119-135. 
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GİRİŞ 
En eski çağlardan bu yana önemli yerleşim merkezlerinden biri olan 

Malatya, coğrafî bakımdan Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat 

Bölümü’nde yer almaktadır. Yerleşim yerinin bulunduğu coğrafî konum itibari 

ile Malatya, tarih boyunca Anadolu’nun doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde 

uzanan tüm yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Malatya’nın coğrafî 

konumu ve tabiî olarak iklimi, arazinin vaziyeti sebebiyle ovayı çevreleyen 

kısmen yüksek dağ ve tepelerden yaz aylarının başına kadar eriyen kardan 

oluşan çayı, dere ve ırmakların oluşmasına imkân vermiştir. Yerleşim 

coğrafyası, iklim şartları ile birlikte daima insanlar için cazip hale gelmiş ve 

önemli yerleşim bölgelerinden birisi olarak birçok medeniyete kucak açmıştır. 

Buraya sahip olan devletler, doğu ile batı geçiş güzergâhında bulunmasından 

dolayı ticari olarak da aktif rol oynarken; şehrin kültür yönünden gelişmesine 

büyük katkı sağlamıştır 2. 

Genel olarak bakıldığında Malatya’nın yerleşim tarihi Arslantepe ve 

Değirmentepe’de yapılan kazı çalışmaları sonucunda MÖ. 700-3600 yıllarına 

kadar dayanmaktadır 3. Malatya’da MÖ. 1950-1650 yılları arasında Kuşarra 

Krallığı4; ardından MÖ. 1650-1300 arasında ise Hititler şehre hakim olmuştur. 

Malatya’nın MÖ. 835’ten sonra Asur kralı Salmanaar’ın egemenliğine geçtiği5 

ve şehri vergiye bağladığı; hemen ardından ise MÖ.707 yılında sırasıyla Urartu, 

Asur, Med ve son olarak Perslerin şehre egemenlik kurduğu görülmektedir 6. 

MÖ. 335’te İskender’in Anadolu’yu ele geçirmesi ile birlikte Malatya MÖ. 120 

yılına kadar Büyük İskender idaresinde iken bu tarihten sonra Pontus Krallığı 

şehri ele geçirmiştir. MÖ. 30 yılında Romalılar, Anadolu üzerinde güçlü bir 

hakimiyet sağlayınca Malatya bu dönemde Romalıların idaresine geçmiştir. 

Romalılar, Malatya’yı ele geçirdikten sonra doğudan gelebilecek saldırılara 

karşı şehri müstahkem bölge olarak kullanmaya başlamıştır.  

Romalılar, Roma İmparatoru Trajanu (M.S. 97-117) zamanında, Legio 

XII. Filuminata’yı Arslantepe’nin yaklaşık 2 km kadar kuzeyinde 

Eskimalatya’da kurduklarında7 burası Roma garnizonu-askeri şehir olarak 

kullanılmış ve iyi bir şekilde korunmasından dolayı insanlar burayı yerleşim 

yeri olarak tercih etmeye başlamıştır. Malatya halkı da daha güvenli olduğu için 

 
2 William M. Ramsey, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, İstanbul, 1960, s.47; Mesut Elibüyük, 

“Malatya İli Yerleşmelerinin Tarihsel Dönemlere Göre Coğrafi Dağılışı”, Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, s. 184-185; Mehmet Karagöz, “Malatya’nın XVII.- 

XVIII. Asırlarda Ticarî Hayatı”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 2, 

Malatya, 2013, s.6-7. 
3 Mesut Elibüyük, “Malatya İli Yerleşmelerinin Tarihsel Dönemlere Göre Coğrafi Dağılışı”, Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2013, s.198; Ufuk Esin, “V. Kazı Raporu”, Değirmentepe 

1982 Kazı Raporu, Ankara, 1984, s.40,45,97.  
4 Sebahattin Ağaldağ, Malatya Eski Çağ Tarihi, İstanbul, 2016, s. 155. 
5 S. Ağaldağ, a.g.e. s.187; Besim Darkot, “Malatya”, İA, C.7, İstanbul, 1988, s.225-229. 
6 Orhan Tuğrulca, Malatya Siyasi Tarihi, İstanbul, 2006, s.85. 
7 Mehmet Ali Kaya, “Anadolu’da Roma Garnizonları”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2003, s.83-

94. 
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MS. 72 yılından itibaren Arslantepe’den yeni yerleşim bölgesine taşınmış ve 

1839 yılına kadar bu bölge yerleşim yeri olarak kullanılmıştır 8. 1838 yılında 

Osmanlı-Mısır anlaşmazlığı sebebiyle başlatılan seferde Osmanlı ordusu 

karargâhının Malatya’ya kurulması üzerine şehir halkı Aspuzu’ya taşınmıştır. 

Ancak ordu ayrıldığında evleri harap hale getirmesi üzerine Malatya halkı, 

1839 yılından Aspuzu’ya (bugünkü yerleşim yerine) yerleşmiş ve bu tarihten 

sonra halk burada yaşamaya başlamıştır 9 .  

659 yılında Arap orduları Malatya’yı ele geçirince şehir ilk defa İslam 

hakimiyetine geçmiştir 10. Bu tarihten sonra Malatya’da Abbasiler11 Emeviler, 

Bizanslılar, Selçuklular12, Danişmendliler 13, Anadolu Selçukluları 14,  İlhanlılar 
15, Eratnalılar 16, Dulkadiroğulları 17, Memlükler18 ve son olarak 1516 yılında 

Osmanlılar şehri Memlüklerin elinden alarak burada hakimiyet kurmuştur 19. 

Malatya, bu tarihten itibaren Osmanlı hâkimiyetine geçmiş ve bundan sonra bir 

iç şehir olarak idaresine devam etmiştir 20.   

Çalışmanın yürütüldüğü dini ve sosyal yapıları üzerinde görüldüğü üzere 

Malatya’nın bulunduğu stratejik coğrafya birçok devletin hakimiyetine 

girmesine sebep olmuştu. Bu durum kültür yönünden zengin olmasına yol 

açarken bu devletlerin mücadelesi aynı zamanda birçok eserin yakılıp 

yıkılmasına ya da yok olmasına sebep olmuştu.  

 
8 Kaya, a.g.m. s.83-94; Ağaldağ, a.g.e.  s.143. Malatya’nın Eski Malatya’daki süreci hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Recep Özman, “En Eski Çağlardan Müslümanların Fethine Kadar 
Malatya”, III. Uluslararası Kervansaray Buluşması, Malatya, 2010, s.109-113; Mert Kozan, 

“Roma İmparatorluğu Döneminde Malatya”, Ortaçağ’da Malatya (Makaleler), Malatya 2019, s. 

24-25. 
9 Helmunth Von Moltke, Moltke’nin Türkiye Mektupları, İstanbul, 2017, s.202. 
10 Tuğrulca, a.g.e, s.137. 
11 Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara, 2011, s.44-45;  Ernst Honigmann, 

Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı, İstanbul, 1970, s.70; Belâzuri, Fütuhu’l Buldân, Kahire, 1317, 

s.196. 
12 Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi: Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086’ya Kadar), Ankara, 

1988, s.35-36; Mevlüt Oğuz, Malatya Tarihi ve Sosyo-ekonomik Durumu (M.Ö. 5500-M.S. 

1290), İstanbul, 2000, s.101. 
13 Abdülkerim Özaydın, “Danişmendliler”, DİA, C.8, İstanbul, 1993, s.470.  
14 Mikail Bayram, “Selçuklular Zamanında Malatya’da İlmî ve Kültürel Faaliyetler ve Siyasi 

Boyutları”, İnönü Üniversitesi, III. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 

Tebliğler, Malatya, 1988, s.66-73; Nevzat Topal, “Selçuklu Taşra İdari Taksimatında Malatya 

Vilayeti”, Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür, Kimlik Sempozyumu, C. 2, Ankara, 2017 
s. 1419-1436 
15 Murat Zengin, “Memlük Türk Sultanlığı’nın Anadolu Hâkimiyet Mücadelesi: Malatya’nın 

Zaptı (28 Nisan 1315”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 2014, s.114. 
16 Murat Zengin, İlhanlılar-Eratnalılar-Memlükler Dönemi Malatya (1295-1401), İstanbul, 
2017, s.68. 
17 Refet Yinanç, “Dulkadiroğulları”, DİA, C. 9, Ankara, 1994, s.553-554. 
18 Göknur Göğebakan, XVI. Yüzyılda Malatya Kazası (1516-1560), Malatya, 2002, s. 468.  
19 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. 2, Ankara, 2016, s. 273-276. 
20 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Ankara, 1988, s.88-89; M. Tayyib 

Gökbilgin, “XVI. Yüzyıl Başlarında Trabzon Livası ve Doğu Karadeniz Bölgesi”, Belleten, C.27,  

1961, s.294. 



45 | ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMALARI 

 

 

Çalışmanın bu kısmında özellikle Romalılar döneminde Arslantepe’den 

bugün Eskimalatya olarak ifade ettiğimiz bölgeye göçen Malatya halkının bu 

şehirde yaptığı “dini ve sosyal yapılarını” ele almaya çalışacağız. Böylece 

şehirdeki hem kültür zenginliğini hem de birçok devletin tesirini göstermeye 

çalışacağız.  

 

1.CAMİLER 
Arapça “cem” kökünden gelen cami kelimesi, mana olarak “toplayan, 

içine alan, şamil, havi” anlamına gelmektedir 21.  Camiler, Müslümanların 

ibadet yeri olmasının yanında fiziki bakımdan mescitlerle beraber en önemli 

unsur haline gelmektedir. Önceleri sadece Cuma namazlarının kılındığı yerler 

iken daha sonra anlamı genişleyerek günlük namazların kılındığı mekanlar 

olmuştur 22.  

Müslümanlar, fethettikleri yerlerin muhafazası için askerî amaçlı 

yerleşim merkezleri kurarken şehri planlamadan önce cami yeri tespit 

edilmekteydi. Müslüman ahali daha sonra bu cami etrafında yerleşmeye 

başlamaktaydı. Böylece mahalleler oluşmakta ve bu mahalleler oradaki 

caminin adını almaktaydı 23.  

Yaklaşık VII. yüzyıldan bu yana Müslümanların yerleşim yeri olan 

Malatya’da Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı tarafından birçok cami, 

mescit ve namazgâh inşa edilmiştir. Ancak bu eserlerin birçoğu çeşitli 

nedenlerden dolayı harap olmuş ya da yıkılmıştır. Birçok camilerin yazıtlarında 

tamir edildiği ya da tahrip olan yerin tekrar yapıldığı bilgisi bulunmaktadır. 

Bunun dışında şehrin 1839’da bugünkü yerine göç etmesi ile Malatya halkı, 

ibadetleri için gidip gelmekte zorluk çekince camilerin yeni şehre taşınması 

talep edilmiştir. Yeni şehirde cami ve mescitler inşa edilmiş ve vakıf gelirleri 

de buraya aktarılmıştır.  

 

1.1. Câmi-i Kebir (Ulu Câmi) 
Klasik Türk-İslam şehirlerinin dini ve kültürel alametleri olarak 

birçoğunda görülen Ulu Cami ya da Cami-i Kebir olarak isimlendirilen 

camilerin bir örneği de Malatya’da bulunmaktadır 24. Günümüzde Battalgazi 

ilçesinin şehir surlarının ortasında, Seydi Battalgazi Kapısı’nın doğusunda yer 

alan Ulu Cami, şehrin en eski ve en ihtişamlı mabedi olmuştur 25. Günümüzde 

ibadete açık olan Malatya Ulu Cami’nin inşa tarihi tartışmalıdır 26. Caminin 

orijinal planı ve inşasında kullanılan tuğla malzemesi Büyük Selçukluların 

 
21 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, , İstanbul, 2012, s.367. 
22 Ahmet Önkal-Nebi Bozkurt, “Cami”, DİA, C.7, İstanbul, 1993, s.91-93.  
23 Mehmet Şener, “Cami”, DİA, C.7, Ankara, 1993, s.91-92. 
24 Mehmet Karagöz, XVII. Asrın Ortalarında Malatya Kazası (Fizikî, İdarî, Sosyal ve İktisadî 

Hayat-1657-1658), İstanbul, 2020, s.52. 
25 Zeki Oral, “Anadolu’da San’at Değeri olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”, 

Vakıflar Dergisi, 1962, s.49.   
26 Oktay Aslanapa, Anadolu’nun İlk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişimi, Ankara, 1991, s.8. 
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camilerine benzemektedir. Eserin yapı teknikleri ve süsleme sanatından yola 

çıkılarak Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alâeddin Keykubad tarafından 1224 

yılında Mansur b. Yakup’a yaptırıldığı kabul edilmektedir 27.  

Battalgazi ilçesinde doğu yönünde 30 x 50 metrekarelik bir alan üzerine 

inşa edilen Ulu Cami; mihrap önü kubbesi, buna bitişik eyvanı ve bu eyvanın 

ortasında yer alan havuzu, süslemeleri ve birçok detayı ile İran’daki Büyük 

Selçuklu İmparatorluğu geleneğinin Anadolu’daki tek örneği olması 

bakımından önem arz etmektedir 28.  

Camin inşasına bakıldığında; doğu-batı ve güney olmak üzere üç kapısı 

vardır; ancak günümüzde sadece doğu ve batı kapıları kullanılmaktadır. 

Selçuklu sanat işlemeleri ile bezenmiş olan batı kapısının üzerinde bulunan 

kitabede kapının bu kısmı II. İzz-üd-din Keykavus döneminde Şıhab-üd-din 

İlyas bin Ebubekir tarafından 1247 yılında Hüsrev adlı bir sanatkâra yaptırıldığı 

yazmaktadır 29. Caminin doğu kapısı ise batı kapsına göre daha sade bir kapışır. 

Bitki motifleri ve geometrik geçmelere bolca yer verilen bu kapı, batı kapısının 

tamiri sırasında açtırılmıştır. 1274 tarihli kitabede “Allah’ın kullarından bir kul 

tarafından 678 yılında bu câmiin tecdit edildiği” esnasında bu kapının 

açtırıldığı yazmaktadır. Kapıyı açan ise yine aynı sanatkâr Hüsrev’dir 30.       

Bugün kullanılmayan üçüncü kapı olan güney kapısı ise caminin yapım 

tarihi hakkında en eski kitabenin bulunduğu kapıdır. Bu kapının hemen 

 
27 M. Oluş Arık, “Malatya Ulu Camiin Aslî Planı ve Tarihi Hakkında”, Vakıflar Dergisi, 1969, 

s.144; Aslanapa, a.g.e, s.8. 
28 Ahmet Şentürk- Mehmet Gülseren- Ali Helvacı, Malatya Camileri, Malatya, 1992, s.80; 

Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002, s.127; Oktay Aslanapa, Türk 
Sanatı, İstanbul, 1999, s.123. Eser, gerek planı gerekse tuğla ve çini süslemeleriyle Anadolu 

Selçuklu mimarisi içerisinde ilgi çekici bir özelliğe sahiptir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bekir Eskici, 

“ Malatya’da Selçuklu Dönemi Yapıları”, Kervansaray Buluşması: Malatya Tarihi ve Arkeoloji 

Sempozyumu, Malatya, 2006, s.94.   
29 “İnnemâ ye’miru mesâcidallahi men amene billahi ve’l-yevmi’l-ahiri ve akâme es-salate ve 

atâ zekate ve lem yehşâ illallah feâsâ ulaîke an yekûnu mine’l-muhtedin. Umr-i bimerat-i hazâ 

el-bâb el-mübârek fi eyyâm-ı devlet-i es-Sultân el-Azâm İzz ed-dünya ve’d-dîn Ebî’l-Feth 

Keykâvûs bin Keyhüsrev burhân-i Emirü’l-mümin halledallahu mülkehu. el-Abd ez-Zâif el-
muhtac ilâ rahmete rabbehu Şahabeddin İlyas bin Şİahab bin Ebî Bekr ahsenallahu tevfîkehu fi 

gurre Rebiü’l-evvel sene hıms ve erbaîn ve sittemie.”, Zeki Oral, “Malatya Kitabeleri”, III. Türk 

Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1948, s.434-440; Aslanapa, a.g.e, s.41; 

Zengin, a.g.e, s.144. 
30 “Bismillahirrahmanirrahîm. Ve Enne’l-mesâcide lillahi, Felâ ted’û mâ-Allahi ehaden. [ 

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Şüphesiz mescidler Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte 

hiç kimseye kulluk etmeyin.] (Kur’an-ı Kerîm, Cin Sûresi, 18). …Ve ma tukeddimu li-enfusukum 

min harin tecudduhu indallah. İnnallahe bima tâ’melune basîr. [Kendiniz için her ne iyilik 
işlemiş olursanız olun Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. 

] (Kur’an-ı Kerim, 2/110). Emere tecdîd-i haze’l-câmî el-eâzim-i Azmullah kadruhu abdmin 

ibâdallah takabbel Allah minhu ve asabehu bi-keremehu ve rahmetufî şuhûr-sen isneyn ve seb’in 

ve sittemie. [Bu cam, yüceler yücesi Allah muvaffaketmesi ile Allah’ın ondan razı olmasını, onu 
bağışlamasını, ona kerem ve rahmet etmesini uman Allahın kullarından biri tarafından 672 

yılında tamir edildi.]”, Oral, a.g.m, s.49;  Oluş Arık, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde 

Türbe Biçimleri”, Anadolu Dergisi, 1967, s.141. 
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karşısında Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nin bugün çok az bir kısmı vardır. 

Medreseyle bağlantıya sahip olan bu kapı, hükümdar kapısı özelliğine de 

sahiptir 31.  Bu kitabeler dışında bir başka önemli kitabe ise iç avluya bakan 

kuzey bölme duvarı üzerindeki Memlüklere ait tarihsiz Kisâriye kitabesidir. Bu 

kitabeye bakılarak Memlükler zamanında bu camiye ilave yapıldığı 

görülmektedir 32. 

Yapının inşasında taş ve tuğla olmak üzere iki ayrı malzeme 

kullanılmıştır. Beden duvarları moloz taştan, iç mekândaki destek ve kemerler 

ile portaller düzgün kesme taştandır. Hala orijinal halini koruyan kubbe ve 

tonozlar ile minare tamamen tuğladan inşa edilmiştir. Minarenin kaidesi taştan 

ve üzeri de tuğla ile sekizgen pabuç ve silindirik gövde olarak yapılmıştır33. 

Ulu Cami, XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar ibadete hep açık olmuş 

ancak 1890 yılının kış aylarında meydana gelen büyük zelzelede hasar görünce 

kubbesi çatlamış ve iç avluya bakan kemerin üst kısmı çökecek gibi olmuştur. 

Vakıf yöneticileri, caminin bu durumunu 1900 yılında bildirince tamiri için 

gerekli yardım gönderilmiştir 34. 1902’de onarılan cami uzun süre kullanılmış 

ve en son harabe haldeyken 1980’lerde tekrar tamir edilmiştir 35. 

 

1.2. Melik Sûnullah Cami (Vaiz Baba Cami) 
Halk arasında günümüzde Vaiz Baba - Vaiz Ocağı ya da Şeyh Sunullah 

Cami olarak da bilinen Melik Sunullah Cami, Eskimalatya’da bulunmaktadır. 

Caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak Eratnalılar 

döneminde Malatya’da Hâkim olan Melik Sûnullah adına inşa edilmiştir. Ulu 

Cami’ye yakın bir bölgede olan Melik Sunullah Cami’sinin bitişiğinde Melik  

Sûnullah’a ait aynı ismi taşıyan bir de türbe bulunmaktadır 36.    

Caminin biri minare kaidesinde, biri giriş kapısı ve diğeri de kuzey 

duvarı üzerinde bulunmak üzere üç tane kitabesi mevcuttur. Yapının inşa tarihi 

hakkında kesin bir bilgi elde edilememektedir. Caminin minaresinin kaidesinde 

yer alan kitabe M 1393-1394 (H 796) yılını göstermekte ve Memlük Sultanı 

“el-Melik-ez-Zahir Berkuk” ismini taşımaktadır 37. Kitabedeki isim ve tarih 

daha çok hem Memlüklerin hâkimiyetini göstermek hem de minaredeki 

onarımı ifade etmesi açısından sonradan konmuş olabilir 38. 

 
31 Medeniyetin Beşiği Malatya, İstanbul, 2013, s.84. 
32 Celal Yalvaç, “Eski Malatya Ulu Cami”, Türk Yurdu Dergisi V, 1966, s.23-24. 
33 Bekir Eskici, Malatya Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri I: Battalgazi (Eski Malatya), 

İstanbul, 2013, s.101; Medeniyetin Beşiği Malatya, s.36. 
34 BOA, ŞD. / 150 - 71, H-27-10-1317. 
35 Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Ulu Camii: Malatya Ulu Camii”, DİA, C. 41, Ankara, 2012, s.108. 
36 Habibe Kazancıoğlu, Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Malatya, İstanbul, 2001, s.56; Zengin, 

a.g.e, s.146. 
37 Caminin minaresi 1393-1394 yılında dönemin Naibî Çerkes bin Abdullah el-Hüseynî 

tarafından inşa ettirilmiştir. Oral, a.g.m, 1948, s.434-440. 
38 Eskici, a.g.e, s.91-92. 
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Yapı birbirine bitişik kare planlı tek kubbeli cami ve türbe ile minareden 

oluşmaktadır. Cami ve türbe kısımları günümüzde harabe olduktan sonra 

onarılmış ve hiç bir özelliği bulunmazken sadece minaresi özgün biçimini 

korumaktadır 39. Minare kısmı, Ulu Cami ve Hötüm Dede gibi küp kaideli, 

sekizgen pabuçlu ve silindirik gövdelidir. Kaide çok özenli olmayan kesme 

taşlarla örülmüş olup pabuç ve gövde kısımları tuğladandır 40.  

 

1.3. Ak Minareli Cami 
Ak Minareli Cami, Eskimalatya’da, şehir surlarının dışında Derme 

Kanalı’nın kenarında yer almaktadır. Cami M 1572 (H 980) yılında II. Selim 

zamanında Zaim Yusuf oğlu Himmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Caminin 

kitabesi mevcuttur. Kare planlı olan yapı kesme taştan yapılmış ve tek kubbe 

ile örtülmüştür. Kubbe dıştan sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur. Kasnağın 

kuzey, güney, doğu ve batı yönlerindeki kenarlarında sivri kemerli birer 

pencere açılmıştır. İnşa malzemesi olarak yapıda düzgün kesme taşlar 

kullanılmıştır. Kare bir kaide üzerinde yükselen camiin minaresi ise sekizgen 

pabuçlu, silindirik gövdeli ve ek şerefelidir ve yapıdan ayrı caminin kuzeyinde 

yaklaşık 13 metre uzaklıktadır 41.  

 

1.4. Karahan Cami 
Karahan Cami, Battalgazi’de (Eskimalatya) şehir surlarının dışında, 

şehrin doğu istikametinde Karahan Mahallesinde bulunmaktadır. Caminin inşa 

tarihi ve onarımını gösteren dört ayrı kitabe vardır. İnşa kitabesine göre bu yapı 

M 1582 (H 990) yılında Malatya Miralayı Hüsrev Bey tarafından yaptırılmıştır. 

Cami, son cemaat yerinin kemer köşeliğinde yer alan on mısra halindeki 

manzum kitabede caminin M 1898 (H 1316) yılında mahalle halkı tarafından 

tamir ettirildiği yazmaktadır. Cami bugünkü şeklini de bu tamirden sonra almış 

olduğu düşünülmektedir 42.  

Caminin harim kısmı, kuzeyindeki son cemaat yeri ve minaresiyle 

beraber üç bölümden oluşmaktadır. Yapının inşa malzemesinde duvarlarda 

moloz taş; kapı, pencere ve kemer kuruluşlarında düzgün kesme taş 

kullanılmıştır. Caminin minaresi kaideden itibaren tuğladan örülmüştür. 

Yapının harim kısmı, kare planlı ve düz ahşap tavanlıdır ve dıştan kiremit kaplı 

kırma çatı ile örtülmüştür 43.   

 

1.5. Sütlü Minareli Cami (Çermik Cami) 
Bugün Eskimalatya sınırları içerisinde bulunan ve Çermik Cami olarak 

da bilinen bu caminin ne zaman yapıldığına dair inşa tarihini veren kesin bir 

 
39 Metin Tuncel, “Malatya: Mimari”,  DİA, C. 27, Ankara, 2003, s.474. 
40 Eskici, a.g.m, s.95; Eskici, a.g.e, s.92. 
41 Eskici, a.g.e, s.101-107; Medeniyetin Beşiği Malatya, s.100. 
42 Eskici, a.g.e, s.119. 
43 Eskici, a.g.e, s.115; Medeniyetin Beşiği Malatya, s.98. 
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bilgi bulunmamaktadır. Minare kapısı üzerindeki M 1808 (H 1223) yılı, 

caminin onarımı ve minarenin yenilendiği hakkındadır.  1530 tarihli vakıf 

defterlerinde “Efkaf-ı Mescid-i Çermük” olarak geçen caminin yapımının 1530 

yılından önce yapılmış olduğu söyleyebilir 44.  Şehir surlarının hemen 

güneyinde bir evin bahçesinde bulunan Sütlü Minareli Cami, bugün harabe 

haldedir. Üst örtüsü ve büyük kısmı tamamen yıkılmış halde olan caminin 

günümüzde sadece kuzey duvarı ile doğu duvarının bir parçası ve minaresi 

vardır. 

Camiin minaresi, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir ve beyazlığını 

koruyan taşlarla inşa edilmesinden dolayı bu ismiyle anılmaktadır. Minarenin 

diğer özelliği ise uzun yıllar dış etkenlere dayanabilmesi için mafsal tekniği ile 

taşların birleşim yerlerine kurşun dökülmesidir 45.   

 

1.6. Toptaş Cami 
Toptaş Cami, Eskimalatya’da şehir surlarının dışında Toptaş 

Mahallesi’nde bulunmaktadır 46. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair 

herhangi birbilgi bulunmamaktadır.  Ancak belirli aralıklarla geçirdiği 

onarımlardan dolayı üç kitabesi vardır. Son cemaat yerinde bulunan kitabede 

caminin, Karahan Camisini yaptıran Miralay Hüsrev Bey tarafından M 1587 

(H 996) yılında tamir ettirildiği yazmaktadır 47.   

Eserin harim kısmı kare planlı ve düz ahşap tavanlıdır. Dıştan ise son 

cemaat yeri ile birlikte kiremit kaplı kırma çatı ile örtülmüştür. İnşa malzemesi 

olarak duvarlarda moloz taş; son cemaat yerinde ise düzgün kesme taş 

kullanılmıştır. Kare kaideli, sekizgen pabuçlu ve silindirik gövdeli minare, 

caminin kuzeyindeki bahçenin içinde yer almaktadır. Minaresinin kaidesi 

moloz ve kesme taş ile süt kısmı ise tuğladan yapılmıştır. Kaidenin doğu 

cephesindeki kapı kemerinin üzerinde bulunan kitabede yapının 1951’de 

Cumhuriyet döneminde yenilendiğini yazılmaktadır 48.   

 

1.7. Hötüm Dede (Halfetin) Mimaresi 
Eskimalatya’da şehir surlarının içinde bulunan Hötüm Dede veya diğer 

ismi ile Halfetin Minaresi, Ulu caminin yanındaki Şahabiyye-i Kübrâ 

Medresesi’nin güneyinde yer almaktadır. Yapının inşa tarihi hakkında kesin bir 

bilgi içeren herhangi bir yazıt bulunmamakla beraber Michael Meinecke 

tarafından incelenen işçiliğine dayanarak XIII. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı 

 
44 Eskici, a.g.e, s.114; ancak caminin yapımını XVII. yüzyıla tarihlendirenler de bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Bozkurt Ersoy, “Eski Malatya (Battalgazi) Türk-İslam Eserleri”, Kültür 

ve Sanat Envanteri Dergisi, 1992, s.13.   
45 Medeniyetin Beşiği Malatya, s.101. 
46 Karagöz, a.g.m, 2006, s.58. 
47 Medeniyetin Beşiği Malatya, s.105; Cami, H 1242 yılında Musullu İsmail ile Hacı Mustafa 

isimli kişiler tarafından tamir ettirilmiş. Bilgi için bkz. Şentürk-Gülseren-Helvacı, a.g.e, s.82  
48 Eskici, a.g.e, s.120-123. 
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tahmin edilmektedir 49. Halk arasında Kadı Şâfi olarak da bilinen minaresinin 

ait olduğu yapı günümüzde mevcut değildir 50. Hötüm Dede Minaresi’nin 

kaidesi moloz taştan ve gövdesi de tuğladan inşa edilmiştir. Özgün tuğla işçiliği 

ile bugün şehirde Selçuklu döneminden kalma birkaç eserden bir tanesidir 51. 

İnce bir işçiliği yansıtan minare, küp kaideli, sekizgen pabuçlu ve silindirik 

gövdeye sahiptir 52.  

 

1.8. Dârü’s-Saade Cami (Saray Cami) 
Şehrin iç kale kısmında yer alan ve günümüze sadece birkaç kalıntısının 

ulaştığı Dârü’s-Saade Camisi, tam olarak hangi tarihte inşa edildiği 

bilinmemektedir. Cami, Şahabeddîn Mezâmîr’in oğlu Paşa Mehmed tarafından 

yaptırılmıştır 53.  

1560 yılı tahrir defterinde Darüs’saade Camisinin evkafı içinde 4402 

akçe gelirle Karye-i Decde’nin olduğu görülmektedir 54.  
 

1.9. Hangâh-ı Pervane Cami 
Hankâh-ı Pervane Cami, XVI. yüzyılın başlarında Malatya’nın Memlük 

idaresinde iken Cemaleddin Hızır soyundan gelen Pervâne Hatun isimli bir 

hanım tarafından bir zaviye ile birlikte Eskimalatya’da inşa edilmiştir. 1839 

Nizip Savaşı’ndan sonra halkın devamlı kalmak üzere Aspuzu’ya göç 

etmesinden sonra cami yeni şehre uzak kalınca halk hem gidip gelmekte zorluk 

çekmeye başlamıştır. Bu sebepten dolayı cami bakımsız kalmış ve harabe 

olmuştur 55. Ancak yeni şehirde halkın ibadeti için yeni şehirden uzak kalan 

Eskimalatya’ya gidiş gelişini bahane ederek yeni cami istemişlerdir. 1839’da 

Aspuzu’ya göç ettikten sonra günümüz Malatya’sında ilk yapılan camilerden 

olan Hankâh-ı Pervâne, aynı isimle tekrar Halfettin (Akpınar) Mahallesi’nde 

inşa edilmiştir 56. Eskimalatya’daki caminin efkafı cemaati kalmadığı için yeni 

camiye bağlanmıştır 57. 

 
49 Eskici, a.g.e, s.90.  
50 Medeniyetin Beşiği Malatya, s.104; Eskici, a.g.e, s.90. 
51 Eskici, a.g.m, s.95. 
52 Minare, devrine özgü pabuç üstünde ve şerefe altında firuze renkli yıldız çiniler ve süslemelerle 

bezenmiştir. Medeniyetin Beşiği Malatya, s.104; Ersoy, a.g.m, s.11. 
53 “Evkâf-ı Câmî-i Dârü’s-saade ki şehrin Ahmedeki içindedir. Paşa Mehmed bin merhûm Hızır 

Mirzâ Mirâ bina etmiştir.”. Bkz. Zengin, a.g.e, s.146.   
54 Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), Ankara, 1983, 

s.54. 
55 Malatya ahalisi göçle beraber genel bir eğilim olan yeni yerleştikleri yeri imar etmeye ve eski 

yeri de ihmal etmeye başlamıştır. Vakıf gelirleri de yeni imar edilen yapılara aktarılınca bakımsız 
kalan birçok eser harap olmaya ve yıkılmaya terk edilmiştir. Bilgi için bkz. Eskici, a.g.e, s.407-

408.  
56 Hanhak Cami, Akpınar Mahallesi’nde yeniden inşa olunca evkafın bu cami namına tevliyet, 

nazırlık, hatip ve imamlık kayıtlarının tashih edilmesi istenmiştir. BOA, C..EV.. / 189-9437, H-
29-05-1260; BOA. C..EV.. / 189-9439, H-29-12-1259. 
57 Nejat Göyünç, Kanûnî Devrinde Malatya Şehri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

Dergisi, İstanbul, 1971, s.659. 
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1.10. Silahdar Mustafa Paşa Cami 
Bu cami, IV. Murad’ın Silahdar Mustafa Paşa tarafından Selçuklu 

mimarisi örnek alınarak Eskimalatya’da Alacakapı Mahallesi’nde hanın giriş 

kapısı üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde mevcut olmayan bu cami, bazı 

belgelerde hangi sebepten dolayı olduğu bilinmemekle birlikte han ile ilgili 

belgelerde mescid olarak geçmektedir 58. Ancak elde edilen arşiv belgelerinde 

caminin evkafı, atanan müezzini hakkında bilgiler bulunmaktadır 59. 
 

1.11. Gazi Sinan Paşa Cami 
Gazi Sinan Paşa Cami, Eskimalatya’da Yemen Fatihi Veziriazam Gazi 

Sinan Paşa tarafından inşa edilmiştir. Caminin ne zaman inşa edildiği tam 

olarak bilinmemekle birlikte günümüzde ayakta değildir. Osmanlı Devleti’nin 

önemli sadrazamlarından biri olan Gazi Sinan Paşa’nın yaşamış olduğu yıllara 

bakıldığında caminin XVI. yüzyılda inşa edildiği söylenebilir. Bu cami, zengin 

vakıflara sahipti ve eldeki arşiv belgeleri de cami hizmetlilerini vermekteydi 60.  
 

1.12. Şeyh Hasan Bey Cami (Ahi Ali-Karan Cami) 
Malatya halkı 1839 yılında yaklaşık 1800 yıldır yaşadığı şehirden 

Aspuzu’ya göç edince eski şehirde kalan birçok mimari yapı harabe olmaya 

hatta yok olmakla karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan bir tanesi de 

Eskimalatya’da inşa edilen Şey Hasan Bey Camisi’dir. Bu cami günümüzde 

maalesef ayakta olmayan diğer yapılardan bir tanesidir. Bir diğer ismi Ahi Ali-

Karan Cami olarak bilinen bu cami ismini aldığı Şeyh Hasan tarafından inşa 

edilmiştir. Malatya tahrir defterlerinde de ismi geçen bu cami aynı zamanda 

mahalleye de ismini vermiştir 61.    
 

2. MESCİTLER 
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde “Tamamı 20 adet mahalle 

mescitleridir. Hepsi eski kale içinde Emir Ömer Mescidi, Karahan Mescidi, 

Saray Mescidi, Kızlar Mescidi, Hankâh Mescidi, Toptaş Mescidi, Çermik 

Mescidi, Alacakapı Mescidi, Bostancı Mescidi, Bekraş Mescidi, Küçük Mahalle 

Mescidi ve Kürtler Mescidi….” Mescitlerin isimleri ve sayıları hakkında bilgi 

vermektedir 62.  
 

2.1. Zeynel Bey Mescidi 
Eskimalatya’nın sur içinde batı surlarının güney tarafında bulunan 

mescidin inşa tarihini veren herhangi bir yazıt bulunmamaktadır. Mescit doğu 

 
58 Arşiv belgelerinde de Silahdar Mustafa Paşa Camisi’nin evkafı hakkında arzlar bulunmaktadır. 
Bkz. BOA. İE.EV../5-539, H-01-07-1077; BOA. İE.EV../ 15-1836, H-01-08-1087. 
59 BOA. A.{DVNSMHM.d…/118-1130, H-10-12-1123, BOA. AE.SAMD.III/185-17996,H-07-

06-1142; BOA. C..EV../ 430-21778, H-29-11-1157. 
60 BOA. C..EV../ 354-17974, H-18-09-1130. 
61 BOA. EV.d…/ 23145, H-17-03-1293; BOA. C..EV../ 210-10456, H-23-02-1252; Yinanç-

Elibüyük, a.g.e, s.11.  
62 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, İstanbul, 2010, s.11 vd. 
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ve batı doğrultuda kareye yakın enine dikdörtgen planlı ve beşik tonoz 

örtülüdür. Mescidin duvarlarında ve tonoz örtüsünde inşa malzemesi olarak 

kaba yonu kesme taş kullanılırken kapı ile pencere çerçevelerinde düzgün 

kesme taş kullanılmıştır. Yapı oldukça sade bir görüntüye sahiptir ve bundan 

dolayı da yapımı hakkında yeterli veriye ulaşılamamaktadır 63.  
 

2.2. Emir Ömer Mescidi 
Eskimalatya Kalesi’nin kuzey cephesinde, sur kapısının girişinde 

bulunan Emir Ömer Mescidi, pencere üzerindeki kitabesine göre M 1563 (H 

971) yılında Emirü’l Azam diye bilinen Ömer Bey tarafından yaptırılmıştır. 

Ancak bu mescit eldeki bilgilere göre Memlükler dönemine dayandığını 

göstermektedir ki bu da bu kitabenin tamir kitabesi olduğunu düşündürmektedir 
64. Aynı isimle anılan bir mahallede bulunan bu mescit günümüzde hala ibadete 

açık olarak kullanılmaktadır 65. Osmanlı mimarisinin tipik bir örneği olan 

mescit son zamanlarda yapılan onarma ile orijinalliğini büyük ölçüde 

kaybetmiştir. Eser, kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üstü de ahşap 

gergilerin taşıdığı düz tavanla örtülüdür. Yapının duvarlarında inşa malzemesi 

olarak kaba yonu kesme taş; portal ve pencerelerinde ise düzgün kesme taş 

kullanılmıştır 66.  
 

2.3. Alaca Kapı Mescidi (Miralay Şah Ali Bey Mescidi) 
Eskimalatya’da surlarının içinde aynı adı taşıyan Alacakapı 

Mahallesi’nde bulunan bu mescidin bir tarafı belediye binasına ve bir tarafı da 

Silahdâr Mustafa Paşa Hanı’na bakmaktadır. Minare kapısında bulunan 

kitabede eserin M 1591 (H 1000) yılında Seyyid Ömer, Şah Ali ve Seyyid Nebi 

Ahmed tarafından yaptırıldığı yazmaktadır 67. Malatya Tahrir defterlerinde Şah 

Ali Bey-i Miralay olarak geçmektedir 68. 

Eser, günümüzde geçirdiği onarımlarla tamamen yenilenmiş 

durumdadır. Mescidin tuğladan olan minaresi sonradan eklenmiştir. Alacakapı 

Mescidi; harim, kuzeyinde son cemaat yeri, avlu ve minareden oluşmaktadır. 

 
63 Eskici, a.g.e, s.81-84. 
64 Hüseyin Çolak, Malatya, Malatya, 1967, s.52-53.  
65 1560 yılına ait tahrir defterine göre bu mescidin aynı isimle anılan mahallede olduğu ve iki 
tane imamın vazifelendirildiği; ayrıca vakıf gelirlerinin 7279 olduğu kaydedilmiştir. Yinanç-

Elibüyük, a.g.e, s.11-12. Ayrıca 1844 yılı evkaf defterinde ise Mir Ömer Gazi Hazretleri Vakfı’na 

ait 6034 kuruş geliri ile 2925 kuruş masrafı olduğu kayıtlara geçmiştir. BOA. EV.d… / 11759, 

H-25-09-1268. 
66 Mescidin 1530 tarihli tahrir defterlerindeki kayıt gelirleri 510 kuruştur. Yinanç-Elibüyük, a.g.e, 

s.49; İskender Oymak, Malatya Ziyaret Kültürü ve Ziyaret Yerleri, İstanbul, 2013, s.92.  
67 Eskici, a.g.e, s.127. 
68 Malatya kadısı tarafından 29 Haziran 1829 tarihinde İstanbul’a gönderilen dilekçede bu 
mescidin yeri ve kim tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. “Medine-i Malatya’da Alaca Kapu 

Mahallesi’nde vaki sahibü’l hayrattan Miralay Şah Ali Beg’in bina eylediği bir mescid…” Bkz. 

BOA. C..EV.. / 144-7177, H-13-02-1245. Yinanç-Elibüyük, a.g.e, s.49; Çolak, a.g.e, s.54. 
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Harim, kare planlı ve düz ahşap tavanlıdır. Dikdörtgen prizmal kaideli olan 

minare, kaba yonu kesme taş ile inşa edilmiştir 69. 
 

2.4. Hasan Beg Mescidi 
Günümüzde mevcut olmayan bu mescit hakkında pek bir malumata sahip 

değiliz. Arşiv belgelerinde mescidin Yaycı Mahallesi’nde olduğunu 

anlaşılmaktadır. 1560 tarihli Malatya Tahrir deflerinde bu mescidin Memlükler 

döneminde var olduğu ve vakıf gelirleriyle alakalı tutulan bilgileri elde 

edebilmekteyiz 70.  
 

2.5. Ahmet Durani Mescidi 
Ahmed Duran Mescidi, şehir surlarının dışında, Eskimalatya’dan yeni 

Malatya’ya giden yol üzerindedir. Mescitte bulunan kitabeye göre inşası M 

1793 (H 1208) yılında Diyarbakır Valisi Maden-i Hümayun Emini Yusuf Ziya 

Paşa’nın oğlu Muhammed Sabit Bek tarafından yaptırılmıştır 71.  

Tek kubbeli olarak yapılan mescidin daha sonra kubbesi yıktırılarak düz 

dam şeklinde üzeri kapatılmıştır 72. 

Malatya, Türk-İslam yönetimine geçtikten sonra burayı idare eden devlet 

ve beylikler buraya birçok cami ve mescit inşa etmiştir.  Elde ettiğimiz bilgiler 

ışığında, birçok cami ve mescit hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Ancak 

Eskimalatya’da cami ve mescitler sadece bunlar değildir. Eskimalatya’nın dini 

yapılar konusunda ne kadar zengin olduğunu göstermek açısından diğer dini 

eserlerin de isimlerini bir liste halinde vermeyi uygun gördük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 Eskici, a.g.e, s.126. 
70 1530 tarihli tahrir defterinde mescidin vakıf geliri 2414 akçadır. Ayrıntılı bilgi için bknz. 
Yinanç-Elibüyük, a.g.e, s.41; Kazancıoğlu, a.g.e, s.59. 
71 Şentürk-Gülseren-Helvacı, a.g.e, s.82. 
72 Medeniyetin Beşiği Malatya, s.105. 
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Tablo 1: Eskimalatya’daki Cami ve Mescitler 73 
 

1- Hacı Ali Mescidi (Kızlar Mescidi) 

2- Çarşu Cami (Divrikli Mescidi) 

3- Himmet Subaşı Cami   

4- Yeğen Ağa Cami 

5- Pulluca Mehmed Cami (Kadı Şafi Mescidi)   

6- Atabey Cami   

7- Köçek Cami   

8- Çekmeci Cami   

9- Septoroz-Sepitroz Cami 

10- Hacı Arslan Cami  

11- Köseler Cami 

12- Bostancı Cami 

13- Orduzu Cami 

14- Hamidiye Cami-i Şerif 

15- Helvacı Mehmed Cami74 

16- Köseler Mescidi 

17- Çukur Mescidi 

18- Toylu Cami/Mescidi 

19- İsmail Ağa Mescidi 

20- Çermik-Çermük Mescidi 

21- Baba Acem Mescidi 

22- Nasır Bey Mescidi  

23- Baba Kulı Oğlu Mescidi 

24- Durmelik Mescidi 

25- Nasır Bey Mescidi 

26- Hacılar Mescidi 

27- Hacı Yunus Mescidi  

28- Molla İsmail Mescidi 

29- Tahir Bey Mecidi 

30- Potı Mescidi (Til Mescidi) 

31- Sebturuz Mescidi  

 

 

 

 

 

 
73 Yinanç- Elibüyük, a.g.e, s.211-227; Karagöz, a.g.e, s.54-62. 
74 Bu Cami,  H 1134 tarihli arşiv belgesine göre Pulluca Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

BOA. C..EV.. / 497-25142, H-29-12-1134. 
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3. NAMAZGÂH-MUSALLA  
Sözcük manası “namaz kılınan yer” olan Musalla, cemaatle kılınan 

Cuma, bayram, cenaze namazı ve yağmur duası gibi ibadetlerin yapılması için 

ayrılmış üstü açık geniş mekânlardır 75. Musalla; mihrap, minber ve ibadet 

alanlarından oluşmaktaydı.  

Eskimalatya şehir surlarının dışında, Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan 

namazgâhın kim tarafından ve ne zaman yapıldığına ve onarıldığına dair iki 

ayrı kitabesi mevcuttur. Mihrap üzerinde bulunan kitabeye göre namazgâh, M 

1242 (H 640)’de II. Keyhüsrev zamanında Türkiye Selçuklu kumandanlarından 

Kemaleddin Kamyar adına vefatından sonra yaptırılmıştır. Mihrap nişinin 

altında bulunan diğer kitabede ise namazgâh Mısır Memlüklüleri’nden 

Seyfettin Kayıtbay zamanında M 1473 (H 878) yılında onarıldığı yazmaktadır 
76. Malatya halkı, yaz aylarında sayfiye bölgeleri olan Aspuzu’ya gidiş 

gelişlerinde burayı kullanmaktaydılar. 

4. MEDRESELER 

Medrese, kelime manası olarak “okumak, anlamak, bir dersi öğrenmek, 

ezberlemek için tekrarlamak” anlamında ders (dirâse) kökünden üretilmiş bir 

mekân ismidir 77. 

4.1. Şahâbiye-i Kübrâ Medresesi 

Şahabiye Medresesi, Eskimalatya şehir surlarının içinde, Ulu Cami’nin 

güney tarafında bulunmaktadır. Medresenin inşa tarihi hakkında bilgi veren 

kitabesi bulunmamaktadır 78. Osmanlı öncesi olan bu yapı hakkındaki bilgilere 

1530 tarihli Malatya Tahrir Defteri’nde ulaşmaktayız. 1530 Malatya Tahrir 

Defteri’ndeki kayıtlara göre medrese, Melikü’l-Eşref Şaban zamanında mimar 

Şemseddin Muhammed İbn-i Osman’a yaptırılmıştır. Şehir halkı, 1839’da 

Asbuzu’ya göç edince medrese de harap olmaya başlamıştır 79. H 1301, 1302, 

1305 ve 1307 tarihli Ma’muratü’l Aziz Salnamelerindeki kayıtlara göre 30/70 

arasında öğrenciye sahip olan Şahabiye Medresesi’nin müderrisi Hacı 

Muhammed Efendi’dir. H 1325 tarihli Ma’muratü’l Aziz Salnamesi’ne göre ise 

 
75 Hüsamettin Aksu, “Namazgâh”, DİA, C.32, Ankara, 2006, s.232. 
76 Eskici, a.g.e, s.134-138. 
77 Nebi Bozkurt, “Medrese”, DİA, C.28, Ankara, 2003, s.338-340. 
78 Ancak Fernard Grenard Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nin yapım tarihi ile ilgili olarak 

Malatya, Divriği, Sivas, Darende, Amasya ve Tokat’a yaptığı gezi sırasında aldığı notlarda 

medreseye ait iki kitabe vermektedir. Bu kitabelerinden biri; “Bismillahirrahmanirrahim. 

Ceddettu haza el-medrese fî eyyam es-Sultân el-Âzam el-Meli el-Eşref ıyyad Allahu devlet … 
Ameli Üstad Şemseddin Muhammed bin Osman en-Neccar.” Diğeri ise; “Ameli Üstad Tekfûr bin 

İsfehan” ibaresi taşımaktadır. Zengin, a.g.e, s.149.  
79 Göyünç, a.g.m, 1971, s.658; Eskici, a.g.e, s.139-142. 
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90 öğrencisi bulunan medresenin müderrisi Abdullah Kerami Efendi olarak 

tespit edilmektedir 80.  

Bugün harabe vaziyette olan medresenin günümüze sadece ana eyvanı, 

eyvanın kuzeyinde bulunan portalin bir parçasıyla batı tarafındaki türbesi 

harabe halde ulaşabilmiştir. Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen ana eyvan, 

sivri kemerli beşik tonozludur. Mevcut kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla türbe 

kare planlı olup, tromplu kubbe ile örtülmüştür 81. 

4.2. Hangâh Medresesi 

1530 tarihli Malatya Vakıf ve Mülk Defteri’ne göre ilk zamanlarda 

Hankah iken daha sonra medreseye çevrilen bu yapı Şahabeddin Hızır 

tarafından yaptırılmıştır 82. Eserin inşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 

eldeki kayıtlara göre XIV. yüzyılın başlarına kadar dayandırılabilir. Ancak 

günümüzde ayakta olmayan Hankah Medresesi, Malatya Ulu Cami civarlarında 

olduğu tahmin edilmektedir 83.   

4.3. Şahabiyye-i Suğra Medresesi 

Şahabiyye-i Suğra Medresesi, Ulu Cami’in batı tarafında, yanında 

bulunmaktaydı. Medresenin banisi Şahabiyye-i Kübra Medresesinin banisi 

olan Şahabeddin Hızır’dır 84. 

4.4. Muciriyye Medresesi 

Medresenin kim tarafın yapıldığı bilinmemekte ve inşa tarihini içeren 

herhangi bir yazıt bulunmamaktadır. 1641’de mütevellisi görevini yerine 

getiremediğinden yerine başkası talep edilmiştir 85.  

4.5. Tekke ve Zaviyeler 
Tekye şeklinde yazılıp tekke olarak kullanılan kelimenin lügat karşılığı 

“dayanma, istinâd, ittika” dır. Çağdaş Arap sözlükçüsü Muhammed Adnânî’ye 

göre kelime Arapça’dan alınıp “tekye” biçiminde Türkçeleştirilmiştir 86. Tekke, 

“bir şeyhin taht-ı riyâset ve idâresinde dervişân taifesinin istinât ettikleri ve 

zikir ve mukâbele ve çile ile uğraştıkları dâire-i mahsûsa, han-gâh, dergâh, 

zaviye” anlamlarına gelmektedir 87.Tasvvuf düşüncesinini anlayışının 

işlenmesinde, tekke ve zaviyeler Türk-İslam toplumunda büyük öneme sahiptir. 

 
80 Süleyman Yapıcı, Osmanlı Vilayet Salnameleri’nde Malatya (1869-1908), İstanbul, 2011, 

s.111-113. 
81 Eskici, a.g.m, s.96. 
82 Eskici, a.g.e, s.186. 
83 Zengin, a.g.e, s.151. 
84 Eskici, a.g.e, s.186. 
85 Yinanç-Elibüyük, a.g.e, s.21-22; Göğebakan, a.g.e, s.163.  
86 Mustafa Kara, “Tekke”, DİA, C. 40, Ankara, 2011, s.368-370. 
87 Sami, a.g.e, s.340 
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4.6. Uluca Hâtun Zaviyesi 
Bu zaviye, Memluk idarecilerinden Mizamir Emir Şahabettin Hızır’ın 

kızı Uluca Hatun tarafından yaptırıldığı bilinmektedir 88. Günümüzde mevcut 

olmayan eser hakkındaki bilgilere tahrir defterlerindeki kayıtlardan 

ulaşabilmekteyiz. 1530 tarihli Malatya Tahrir Defteri’ndeki vakıf gelirlerine 

göre Uluca Hatun Zaviyesi’nin gelirleri 500 akçedir 89. Zaviye şehrin dışında 

bulunduğundan dolayı daha çok bölgeye gelen yabancıların, kimsesizlerin 

kalabilecekleri misafirhane ve fakirlerin karnını doyurdukları aşevi özelliğine 

sahip tekke-misafirhaneye örnek nitelikte vakıf müessesi olmuştur 90. 

4.7. Zaviye-i Kübra (Kübra Zaviyesi) 
Kübra Zaviyesi’nin 1313 yılına ait vakfiyesi mevcut olup inşasının XIV. 

yüzyılın başlarında Memlük dönemi Malatya Valisi Cemaleddin Hızır ya da 

onun akrabaları tarafından yaptırıldığı yönünde tahmin edilmektedir 91. 1530 

Malatya Tahrir Defterleri’ne bakıldığında Kübra Zaviyesi’ne gelir getiren 

birçok köy, mezra ve bağ-bahçe zaviyenin vakfına bağlanmıştır 92. 

4.8. Kemahlû Baba Zaviyesi 
Kemahlû Baba ya da Kemahlû Dede Zaviyesi93 olarak da bilinen bu 

eserden Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bu şahsın Harun Reşid ile 

birlikte İstanbul kuşatmasına katıldığından bahsedilmektedir 94.  

1530 tarihli Malatya Tahrir defterlerinde mahalle-i zaviye-i Kemuhlu 

Baba olarak geçen yerdeki bu zaviyede İbrahim Edhem hazretleri 

dervişlerinden olan derviş Ali veled-i Ahmed, Bedir veled-i Mehmed, Mehmed 

veled-i Kara Mustafa, Himmet veled-i Gedik Ali, Şah Kulı veled-i Haydar Kulı, 

Haydar veled-i Şah Kulı, Mehmed veled-i Mustafa, Ali veled-i Boyacı ve 

Mahmud veled-i Kara Mustafa isimlerinde on neferân burada ikamet 

etmektedir. İdari bakımdan vakıflara bağlı olan tekke ve zaviyeler, devlet 

tarafından desteklenmekteydi ve vakıf arazi vergilerinden muaf 

tutulmaktaydılar. Bu zaviyede ikamet eden bu dervişler de vakfın kuruluşunun 

ilk gününden son gününe kadar avarız-ı divâniden ve tekâlif-i örfiyyeden muaf 

tutulmuşlardır 95.  

4.9. Şeyh Tâcüddin Kasım Zaviyesi 
Eskimalatya’da inşa edildiği tahmin edilen Güllük ya da Küllük olarak 

bilinen Şeyh Tâcüddin Zaviyesi hakkındaki bilgilere tahrir defterleri ya da arşiv 

belgelerinde ulaşabilmekteyiz. 1530 tarihli Malatya Tahrir Defteri’nde âlim 

 
88 Karagöz, a.g.e, s.64. 
89 BOA. EV.d… / 14375, H-21-09-1279; Yinanç-Elibüyük, a.g.e, s.21. 
90 Kazancıoğlu, a.g.e, s.71. 
91 Eskici, a.g.e, s.187; Göğebakan, a.g.e, s.154. 
92 Yinanç-Elibüyük, a.g.e, s.20-21. 
93 Karagöz, a.g.e, s.65. 
94 Evliya Çelebi, a.g.e, s.6-8.   
95 Yinanç-Elibüyük, a.g.e, s.15-22. 
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Evhadüddin Kirmanî ve beraberindeki müridlerin Bağdat’tan Malatya’ya 

geldikleri zaman burada kaldıkları ve dergâh olarak kullandıkları kayıtlıdır 96.   

Vakıf defterlerindeki kayıtlara göre zaviyenin 1556 tarihli vakfiyesi 

bulunmaktadır. 1845 tarihli evkaf defterlerine göre ise Malatya’da Küçük Cami 

Vakfı, Kadi Şafii Vakfı, Şil Hasan Bey Vakfı ile beraber Şeyh Tacüddin Kasım 

Vakfı’nın hâsılat ve masraf muhasebeleri hakkında kayıt tutulmuştur 97. 

Türkiye Selçukluları döneminde olan bu eser, XIV.-XV. yüzyıllarda hizmet 

vermiş ve daha sonra XVI. yüzyılda Zâviye-i Killik adını almıştır 98.  

4.10. Şeyh Taceddin İbrahim Zaviyesi 
Ahi Cüneyd adıyla da biline bu zaviyenin kayıtlarına 1530 tarihinde 

1912 akçe gelir bağlanması ile ulaşılmaktadır 99.  

4.11. Pervane Hatun Zaviyesi (Hangâh-ı Pervane) 
Şemşeddin Mezâmir soyundan olan Pervane Hatun adına yaptırılan bu 

zaviye, ilk yapılışında Hanikah iken sonradan mescide çevrilmiştir. 1530 tarihli 

Malatya Tahrir Defteri’nde 720 akçe geliri kayıt edilmiştir 100. Pervane Hatun 

Zaviyesi, 1845 yılında harap durumda iken vakfiyesi Akpınar Mahallesi’nde 

yeni yapılan camiye aktarılmıştır 101.  

4.12. Heft Lüle Zaviyesi 
Sur dışında Eskimalatya’nın merkezinde bulunan Heft Lüle Zaviyesi, 

XVI. yüzyıl Anadolu Selçuklu eserlerinden bir tanesi olarak kabul 

edilmektedir. Günümüzde ayakta olmayan Heft Lüle Zaviyesi, Karatay adlı 

birine aittir 102. Bu kişi daha önce Karatay Medresesi ve Karatay Hanı başta 

olmak üzere birçok hayır ve eğitim kurumu inşa ettiren Celaleddin Karatay 

olduğu yönünde fikir yürütülebilir 103. 

4.13. Şeyh Musa Zaviyesi 
Şeyh Musa Zaviyesi harap durumda olduğu ve Hacı Hızır bin Hacı Sadık 

tarafından tamir ettirildiği bilgisine ulaşmaktayız 104. 

Malatya Kazası’nda hem Osmanlı dönemi hem de Osmanlı öncesi 

yapıları olarak birçok tekke ve zaviyeye rastlamaktayız. Bazıları günümüzde 

mevcutken bazılarına sadece tahrir defterleri ve salnamelerde ulaşabilmekteyiz. 

 
96 Kazancıoğlu, a.g.e, s.68. 
97 BOA, EV.d… / 11983, H-29-12-1261; Eskici, a.g.e, s.187. 
98 Zengin, a.g.e, s.152. 
99 BOA. EV.d…/ 14375, H-21-09-1279; Göğebakan, a.g.e, s.156. 
100 Yinanç- Elibüyük, a.g.e, s.22. 
101 Eskici, a.g.e, s.187. 
102 “Evkaf-ı Zaviye-i Heft Lüle ki Karatay bina eylemiştir der zâhir-i Malatya.” Zengin, a.g.e,    
s.152. 
103 Göyünç, a.g.e, s.658-659; Zengin, a.g.e, s.152.  
104 Eskici, a.g.e, s.188. 
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Hakkında bilgi verdiğimiz tekke ve zaviyelerin dışında bilgi 

veremediklerimizin sadece isimlerini vereceğiz. Zünûn Zaviyesi- Zaviye-i 

Kebir, Zaviye-i Erdece, Muhibzâde Zaviyesi, Bikiye? Atniye Zaviyesi.  

Malatya’da bulunan derviş tekkeleri hakkındaki bilgileri Evliya 

Çelebi’nin Seyahatname’sinde elde ediyoruz. “Tamamı 9 adet Halvetî, Celvetî, 

Gülşenî, Rûşenî,Nakşıbendî, Kâdirî, Ra’î, ve Bektaşî tekkeleridir. Ama 

bunlardan Aspuzu Bağı içinde Hazret-i Seyyid Battal Gazi Tekkesi; bizzat 

kendileri burada doğmuş ve nazargâh olmuştur. Sonra Melek Ahmed Paşa 

bakım ve onarımını yapmış ve Bektaşî tekkesi olmuştur” 105. 

5. TÜRBELER 
İslam coğrafyasında tanınmış kişilerin mezarlarına türbe denmektedir. 

Türbenin dışında “kümbet, makam, buk’a, darîh, kubbe, ravza” gibi adlar da 

kullanılmıştır. Bu adlandırılmalar mezarın ait olduğu kişinin makam ve mevkii, 

bağlı olduğu sosyal, dini ve siyasi zümresi ile birlikte yapının mimari 

özelliklerini yansıtmak açısından birbirinin yerine kullanıldığı görülmüştür 106. 

5.1. Sıddı Zeynep Kümbeti 
Eskimalatya’da Karahan Mahallesi’nde bulunan kümbetin ne zaman ve 

kim tarafından yapıldığına dair çeşitli görüşler olmakla beraber tam olarak 

tespit edilememiştir. Kümbet, sekizgen prizmal gövdeli içten ve dıştan sekizgen 

piramidal bir külahla örtülü klasik Selçuklu türbesinin sade bir örneğidir. Asıl 

mezar hücresi bulunmayan kümbette son zamanlarda betonla yenilenmiş basit 

bir mezar mevcuttur 107. İnşa malzemesi olarak yapıda kesme taş kullanılmış, 

kuzey ve güney yönlerine bakan küçük dikdörtgen pencereler açılmıştır. 

Yapının sahip olduğu özelliklerden dolayı inşa olarak XII. yüzyılın sonu; XIII. 

yüzyılın başına tarihlendirilmektedir. Kümbetteki kabrin de kime ait olduğu 

tam olarak bilinmemekle Danişmend sultanlarından birine ait olduğu 

düşünülmektedir.  108.    

5.2. Üç Kardeşler Türbesi 
Eskimalatya şehir surlarının içinde bulunan Üç Kardeşler Türbesi, Ulu 

Cami’in güneyindeki Hötüm Dede Minaresi’nin hemen yanında inşa edilmiştir. 

Türbenin yazıtı bulunmadığından ne zaman ve kim tarafından inşa edildiğine 

dair kesin bilgiye ulaşılamamaktadır. Yapının sade oluşu, planı ve inşa tarzı; 

ayrıca içindeki mezarların sadeliği yeterli bilgeye ulaştıramamaktadır 109.

 
105 Evliya Çelebi, a.g.e, s.12. 
106 İsmail Orman, “Türbe”, DİA, C. 41, İstanbul, 2002, s.444-446. 
107 Eskici, a.g.m. s.97. 
108 Eskici, a.g.e, s.148; Oymak, a.g.e, s.99-100. 
109 Ancak inşa tarzı dikkate alınarak türbenin XIII. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Bilgi için 

bkz. Eskici, a.g.m, s.97; Eskici, a.g.e, s.152. 
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5.3. Beş Kardeşler Türbesi 
Eskimalatya’da Alacakapı Mahallesi’nde Ulu Cami’nin karşısında 

yıkıntı halde bulunan bu türbe ya da mezarlık hakkında halk arasında birçok 

söylenti bulunmaktadır. Burada yatan kardeşlerin sayısı hakkında bazen yedi 

kişi olduğu da söylentiler arasındadır. Devlet salnamelerinde burda yedi 

kardeşin yattığını kaydetmektedir 1.  

5.4.  Kanlı Kümbet 
Kanlı Kümbet, Eskimalatya şehir surlarının dışında, Meydanbaşı 

Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kanlı Türbe olarak da anılan kümbetin yapımı 

hakkında herhangi bilgi veren kitabe bulunmamaktadır.  İki katlı olan yapının 

alt katı mumyalık, üst katı ziyaret yeri olarak inşa edilmiştir. Yapının mezar 

kısmı kesme taştan, kubbesi de tuğladan örülüdür. Bakımsız ve kısmen tahrip 

olmuş olan kümbet, 2005 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore 

edilmiştir 2.   

5.5. Hacı Nefise Hatun Türbesi 
Hacı Nefise Hatun Türbesi, Eskimalatya şehir surlarının dışında, 

Meydanbaşı Mahalesi’nde Kanlı Kümbet’in güneyinde bulunmaktadır. 

Türbeye ait kitabe bulunmamakla beraber mezarın şahide taşı üzerinde, 

mezarda yatan Nefise Hatun’a ait “Ya Gaffar, İntakaltii ilâ rahmetillâhi ta’âlâ 

el-merhûmetû’l-mağfûreti el-hâciyye Nefise Hatun binti Emir Sûhrab bin Şeyh 

Hasan Bey Sâhib-i Gâristan ? rûhiyçûn el-fâtiha”  yazmaktadır. Ancak mezar 

taşı üzerinde tarih belirtilmediğinden Nefise Hatun ve yaşadığı dönem 

hakkında herhangi bilgiye ulaşılamamaktadır. İnşa malzemesinde tuğla ve 

düzgün kesme taş kullanılan türbenin dört tarafı açık ve kare planlı baldaken 

tarzındadır. Üstü pandantifli kubbe ile örtülüdür 3.   

5.6. Hötüm Dede Türbesi 
Eskimalatya’da Ulu Cami’nin karşısında, Sahabiyye-i Kübra 

Medresesi’nin 50 metre güneydoğusunda duvarları taştan inşa edilmiş kubbeli 

bir türbedir. Türbe içerisinde iki tane mezar bulunmaktadır. Günümüzde yeşil 

örtülerle kaplanan bu türbe, ziyarete açıktır. Hötüm Dede hakkında çok bilgi 

bulunmamaktadır 4.  

 
1 Ma’muratü’l-Aziz Salnamesi, 1325, s.202. 
2 Eskici, a.g.e, s.154-158; Medeniyetin Beşiği Malatya, s.150. 
3 Eskici, a.g.e, s.410; Malatya’daki Türbeler ve yapım şekilleri için ayrıntılı bilgi için bkz. Oluş 
Arık, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu Dergisi, 1967, s.57-

100.  
4 Oymak, a.g.e, s.94. 
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5.7. Argunşah Hatun Türbesi 
Argunşah Hatun Türbesi, Şahabeddin Hızır’ın torunu Argunşah Hatun’a 

aittir. Argunşah Hatun, aynı zamanda Darüssaade Cami’sini yaptıran Emir 

Nureddin Mehmed Paşa’nın kızıdır 1.  Argunşah Hatun Türbesi, XVI. yüzyılda 

zaviyeye dönüştürülmüştür 2. 

5.8. Ahmed Duranî Türbesi 
Ahmed Duranî Türbesi, Eskimalatya sur duvarının dışında Atabey 

mezrası civarında bulunmaktadır 3. Malatya’nın Müslümanların eline 

geçmesinde önemli rolü olan Ahmed Duranî, Battalgazi’nin 

arkadaşlarındandır. Aynı ismi taşıyan bir mescit bulunmaktadır. Giriş kapısı 

üzerinde bulunan kitabesinde Diyarbakır Valisi ve Maden-i Hümayun Emiri 

Yusuf Ziya Paşa’nın oğlu Muhammet Sabit Paşa’nın ismi yazılmaktadır. Evliya 

Çelebi, Malatya’daki ziyaret bölgeleri arasında Ahmed Durani Türbesi’ni de 

seyahatnamesinde belirtmektedir 4. Türbe, bugün hala ayaktadır ve 2006’da 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir 5. 

5.9. Melik Sunullah Türbesi 
Melik Sunullah Cami’sini yaptıran Sunullah ailesinden Melik Sunullah’a 

ait olan bu türbe aynı ismi taşıyan Melik Sunullah Camisinin bitişiğinde 

bulunmaktadır 6. 

5.10. Emir Ömer Bey Türbesi 
Ömer Bey Mescidi’nin sağ tarafında bulunan bu türbenin inşası kesme 

taştan yapılmıştır 7. Malatya’nın Memlük8 hâkimiyetine geçmeden önce Abbasi 

Halifesi Mütevekkil zamanında Malatya’nın Bizans’tan alınması sonrasında 

Malatya’da vali olarak görevlendirilen Ömer Bey’in 9 Bizans üzerine çok 

önemli akınlar yaptığı bilinmektedir 10. Ancak mezarın Emir Ömer Bey’e ait 

olduğuna dair herhangi bir kitabe bulunmaması durumu tartışmalı hale getirse 

de hem 1560 yılı tahrir defterinde Ömer Bey adına bir mescidin bulunduğunu 

kaydetmesi hem de şu ana kadar Ömer Bey’e ait başka bir mezar da 

bulunmaması bu türbenin Ömer Bey’e ait olduğu bilgisini düşündürmektedir 
11.    

 
1 Göyünç, a.g.m, s.659. 
2 Zengin, a.g.e, s.154. 
3 Karagöz, a.g.e, s.65. 
4 Evliya Çelebi, a.g.e, s.430. 
5 Oymak, a.g.e, s.102-104; Malatya Kültür Envanteri, İstanbul, 2013, s.255. 
6 Zengin, a.g.e, s.154. 
7 Evliya Çelebi, a.g.e, s.422. 
8 Zengin, a.g.m, s.91-120. 
9 Oymak, a.g.e, s.92. 
10 Ekrem Yalçınkaya, Muhtasar Malatya Tarihi ve Coğrafyası, İstanbul, 1940, s.60. 
11 Zengin, a.g.e, s.154. 
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5.11. Edir ile Bedir Türbesi 
Edir ile Bedir Türbesi, Eskimalatya şehir surlarının Sıptırız Kapısı 

civarında bulunmaktadır. Türbeye ait kitabe bulunmamaktadır 12.  

5.12. Kırk Kardeşler Şehitliği 
Eskimalatya’da Karahan-Kırklar mevkiindeki tepede bulunan Kırk 

Kardeşler Şehitliği, Battalgazi’nin silah arkadaşlarına ait olduğuna inanılır. 

Mezar taşlarının günümüzde yerleri değiştirilmiş olduğundan hangisi kime ait 

tespit edilememektedir 13.    

5.13. Battalgazi Makamı 
Battalgazi ya da diğer ismi ile Seyyit Battalgazi’nin Emeviler döneminde 

yaşadığı ve İslam ordularının Bizanslılara karşı mücadelesinde yararlarının 

bulunduğu kaynaklarda geçmektedir 14. Battalgazi’nin ne zaman doğduğu ile 

ilgili kesin bir bilgi bulunmamakta ancak ölüm tarihi olarak M 740-741 (H 122) 

yılı belirtilmektedir. Battalgazi makamı, Eskimalatya’da Meydanbaşı 

Mahallesi’nde bir bahçenin kuzey tarafında sadece iki parça duvar 

kalıntılarından ibarettir. Evliya Çelebi de Battalgazi’nin evinin bulunduğunu 

seyahatnamesinde yazmaktadır 15. 

Battalgazi’nin bu makamı günümüzde maalesef sadece duvar 

kalıntılarından ibaret olduğu ve pek bir önemi kalmadığı, ziyaretçilerinin ise 

çok az olduğu bilinmektedir. Seyyit Battalgazi’nin türbesi günümüzde 

Eskişehir’nin Seyitgazi ilçesinde bir külliyenin içinde bulunmaktadır 16.      

6. KERVANSARAY VE HANLAR 
Lügat karşılığı olarak han; “Gerek tedarik üzerinde ve gerek şehrin 

içinde yolcu ve misafir ve yabancıların konmalarına ve ikametlerine mahsus ve 

yahut tüccar ve erbâb-ı kisb ü kârın iş gördükleri ve eşyâ-yı ticâriyeyi vaz’ ve 

hıfzettikleri odaları hâvî büyük ebniye: yolcu hanı, ticaret hanı...” anlamına 

gelmektedir 17.  

Yolcuların ve tüccarların konaklama yerleri olan hanlar ve 

kervansaraylar tarihin her döneminde, her coğrafyada var olmuştur. İnsanlar, 

yolculuklarında bu hanlar ve kervansaraylarda hem dinlenip ihtiyaçlarını 

karşılamış hem de soygunlardan, korunmuşlardır 18.  

 

 
12 Medeniyetin Beşiği Malatya, s.152. 
13 Oymak, a.g.e, s.89-90; Medeniyetin Beşiği Malatya, s.150. 
14 Ahmet Yaşar Ocak, “Battal Gazi”, DİA, C. 5, İstanbul, 1992, s.204. 
15 Evliya Çelebi, a.g.e,  s.430. 
16 Oymak, a.g.e, s.86.  
17 Sami, a.g.e, s.448. 
18 İsmail Aytaç, Malatya Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri II, İstanbul, 2013, s.21. 
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6.1. Silahdar Mustafa Paşa Hanı (Han-ı Cedid) 
Eskimalatya’da Alacakapı Mahallesi’nde bulunan Silahdar Mustafa Paşa 

Hanı, Malatya Şeriyye Sicilleri’nde “han-ı cedîd” olarak da anılmaktadır 19. 

Han, 1637 yılında IV. Murat Han’ın makbul silahdarı Mustafa Paşa tarafından 

yaptırılmıştır20. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde “…. 170 odalı ve demir 

kapılı kârgir kubbeler ile süslenmiş minnetsiz hane, kervansaraydır….” diyerek 

yapı hakkında bilgi vermiştir 21.  

Han, silahdar Mustafa Paşa’nın nezaretçi olarak görevlendirdiği Muslu 

Ağa tarafından Alacakapu Mahallesi’nde bir şahıstan 250 esedi kuruşa satın 

alınan evin yerine inşa edilmiştir 22. Hanın inşaatı 9 Mart 1636 yılından 

başlamış ve 1637 Aralık’ta son bulmuştur. Muslu Ağa, inşaat bitene kadar 

Malatya’da kalmıştır 23.  

Doğuya giden kervan yolları üzerinde inşa edilen bu han menzil hanı 

olarak kullanılmıştır. Revaklı avlu ve kapalı kısım (iç han) olmak üzere iki 

kısımdan oluşan han tek katlıdır 24. Han bugün onarılmış olarak yapım amacının 

dışında kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.  

6.2. Çingene Hanı 
Çingene Hanı, Eskimalatya’da Karlık mevkisinde Edir ile Bedir 

Türbesi’nin kuzeyinde bulunan bahçe içerisinde inşa edilmiştir. Ne zaman ve 

kim tarafından inşa edildiği hakkında bilgi bulunmayan han; mimari 

özelliklerine bakıldığında XIII. yüzyılda yapılan Selçuklu yapıları ile benzerlik 

göstermektedir. Bundan dolayı hanın Selçuklu eseri olduğu düşünülmektedir 25.  

Günümüzde mevcut olmayan yapı, tespit edilen verilere göre doğu ve 

batı olarak kaba yonu taşlarla inşa edilmiştir. Çingene Hanı, tamamen yok 

olmadan önce bir portali Derme Mahallesi’ndeki Derme İlkokulu’nun girişine 

monte edilmiştir 26. 

6.3. Şişman Han 
Eskimalatya’da Şişman Köyü’nün güneyinde köyle aynı isimle anılan 

Şişman Çayı’nın batı kısmında Haraphan mevkiinde bulunan bu han, yöre halkı 

tarafından “Sultan Murat Han” olarak da anılmaktadır. Mimari özelliklerine 

bakıldığı zaman XIII. yüzyılda inşa edilmiş Selçuklu eserlerinden olduğu 

düşünülmektedir. Doğu-batı yönlü olarak inşa edilen han, eş odaklı 

kervansaraylara örnektir. Hanın dış duvarının yüzeyleri kaba yonu taşlarla, 

 
19 Karagöz, a.g.m, s.129-130. 
20 Göyünç, a.g.m, s.73; BOA. TS. MA.e / H-25-02-1050. 
21 Evliya Çelebi, a.g.e, s.13. 
22 BOA. TS.MA.e / 220-32, H-25-02-1050; BOA. C.EV../42-2071, H-09-04-1084. 
23 Göyünç, a.g.m, s.73. 
24 Eskici, a.g.e, s.167. 
25 Çingene Hanı; Selçuklu yapıları olan Aksaray Sultan Hanı (1229) ve Kayseri Sultan Hanı ile 

benzerlik göstermektedir.  Eskici, a.g.e, s.190. 
26 Aytaç, a.g.e, s.26-27. 
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içleri kırma ve moloz taşlarla örülmüştür. Yapının kemer ve köşelerinde yer yer 

kesme taşlara rastlanılmaktadır. Hanın kuzey duvarı ile çok az kısmı günümüze 

ulaşmıştır 27.    

7. HAMAMLAR 
Evliya Çelebi’nin “hepsi yedi adet havası hoş ve yapısı güzel 

hamamlardır. Bunlardan Alaca Hamam, Silahdar Mustafa Paşa Hamamı gayet 

iç açıcıdır. Yeni hamam, Bey Hamamı, Kumacık Hamamı ve Ali Mısrî 

Hamamı’nı bir evliyâullah yaptırdığından ziyaretgâh bir hamamdır. Cuma 

Hamamı ve varoşta Behram Paşa Hamamı ….”  Diyerek verdiği bilgiler 

üzerine Malatya’da bulunan hamamlar hakkında bilgi elde ediyoruz28. 

7.1. Silahtar Mustafa Paşa Hamamı 
Evliya Çelebi’nin “gayet iç açıcıdır”29diye nitelendirdiği bu hamam, IV. 

Murat’ın silahtarlarından Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1639-1640 

yılları arasında yaptırılan bu hamam Alacakapı Mahallesi’nde aynı isimle 

anılan kervansarayın kuzeydoğusunda bulunmaktadır 30.   

7.2. Altun-aba Hamamı 
XVI. yüzyılda Anadolu Selçukluları zamanındaki yapılardan biri olan 

Bab-ı Meşak yakındaki Altun-aba Hamamı, I. Alâeddin Keykubad dönemi 

ümerasından olan Melik Adil’in kızını Sultanına istemek üzere, Şam’a 

gönderilen Şemseddin Altunaba tarafından yaptırıldığı düşülmektedir 31.  

7.3. Behram Paşa Hamamı 
Eskimalatya’da sur dışında, Karahan Mahallesi’nde bulunan Behram 

Paşa Hamamı’nın ne zaman yapıldığına dair herhangi bir yazıt 

bulunmamaktadır. Bugün sadece duvar kalıntıları dışında başka bir şey 

bulunmamaktadır 32.  

7.4. Köprülü Mehmet Paşa Hamamı 
Klasik Osmanlı hamamları mimarisine sahip olan bu yapı bugün 

Hekimhan ilçesinde bulunmaktadır. Kitabesi bulunmayan yapının kim 

tarafından ve ne zaman yapıldığı hakkında bili bulunmamaktadır. Ancak 

mimari özelliklerine bakılarak XVII. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir 
33.  

 
27 Aytaç, a.g.e, s.96-103; Medeniyetin Beşiği Malatya, s.122. 
28 Evliya Çelebi, a.g.e, s.14-15. 
29 Evliya Çelebi, a.g.e, s.14 vd. 
30 Eskici, a.g.e, s.188. 
31 Göyünç, a.g.e, s.658. 
32 Eskici, a.g.e, s.188. 
33 Medeniyetin Beşiği Malatya, s.116. 
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7.5. Ali Mısrî Hamamı 
Evliya Çelebi’nin “Hepsi yedi adet havası hoş ve yapısı güzel 

hamamlardır.” Diye anlattığı hamamlardan bir diğeri de Ali Mısrî Hamamı’dır. 

Evliya Çelebi bu hamam hakkında “ ...Ali Mısrî Hamamı’nı bir evliyâullah 

yaptırdığından ziyaretgâh bir hamamdır.” diye bilgi vermektedir 34. 

7.6. Kumacık Hamamı 
Evliya Çelebi’nin yedi adettir diye bahsettiği hamamlardan bir tanesi de 

Kumacık Hamamı’dır 35. 

8. KİLİSELER 
Malatya, sahip olduğu stratejik coğrafyadan dolayı bir çok devletin 

hakimiyetine girmiştir. Bu sebepten dolayı Malatya’da Müslümanların yanı sıra 

muhtelif din ve mezheplere mensup gayr-ı müslimler de yaşamaktaydı. 

Osmanlılar şehri hakimiyetine aldıktan sonra gayr-ı müslimlerin ibadetlerine 

hoşgörüyle yaklaşmıştır. Salnamelerden ve o dönem Malatya’ya uğrayan 

seyyahların bilgileri dışında gayr-ı müslimlerin ibadet yeri olan kilise ve 

manastırlar hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. 

Malatya’da bulunan Polonyalı Simon, seyahatnamesinde Surp 

Lusavoriç, Surp Stepanos ve Surp Sarkis adlı üç tane kiliseden bahsetmektedir 
36.    

Evliya Çelebi ise Seyahatnamesi’nde “Hepsi yedi adet ayin yapılacak 

putgede kiliselerdir. En büyüğü Aspuzu yakınındaki Deyr-i Mesih derler yüksek 

bir dağın eteğinde kurulmuştur. O dağdan tatlı bir su doğar. Sağı ve solu cennet 

bağları Aspuzu’dur” demektedir 37.   

H 1312 tarihli Ma’muratü’l-Aziz Salnameleri’nde geçen kilise ve 

manastırlardan altı tanesi Ermenilere ait ve üç tane de Katoliklere aittir. Bu 

kilise ve manastırlar günümüz Malatya’sında bulunmaktadır. Ermenilere ait 

kilise ve manastırlar, Ordu Mahallesi’nde bulunan Surb Perkic Manastırı; 

Bintağun’da bulunan Surb Losa Manastırı; Pınarbaşı’nda Anarazan Petrişek 

Manastırı; Çarşı civarında Surb Serkes Kilisesi; Terhan Mahallesi’ndeki 

Rakutin Kilisesi ve Çukurdere Mahallesi’nde bulunan Havertiyon Kilisesi’dir. 

Katoliklere ait kilise ve manastırlar, Çıtak Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana 

Kilisesi, Tekçeşme Mahallesi’ndeki Maseravib Kilisesi ve Haraze 

Mahallesi’nde bulunan Protestan Kilisesi’dir 38. 

 Şehir merkezinde Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan bir diğer kilise 

Taşhoran (Üçhoran) Kilisesi’dir. Kilisenin yapım tarihi XVIII. yüzyıla 

tarihlendirilmektedir. Bunun yanında Orduzu’nun kuzeyinde bulunan Çamurlu 

 
34 Evliya Çelebi, a.g.e, s.15. 
35 Evliya Çelebi, a.g.e, s.15. 
36 Hrand D. Andreasyan, Polonyalı Simon, Polonyalı Simon Seyahatnâmesi, İstanbul, 1964, s.89 
37 Evliya Çelebi, a.g.e, s.16. 
38 Yapıcı, a.g.e, s.116-117.  
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Köyü’nde Venk Kilisesi (Şapeli) bulunmaktadır. Yapı XVII. yüzyıla 

tarihlendirilmektedir. Bugün sadece ibadet edilen kısım mevcuttur. Dört yanı 

haç motifi ile süslenmiş Ermenice kitabesi binanın girişindeki portalin üzerinde 

bulunmaktadır 39.       
 

SONUÇ  
Malatya halkı, MS. 72 yılında Romalıların kurduğu askeri garnizon 

bölgesinin güvenli bölge olması sebebiyle yerleşim bölgeleri olan 

Arslantepe’den bu gölgeye göç etmiş ve buraya yerleşmiştir. Bu bölge Malatya 

halkının yeni yerleşim bölgesi olmuştur. Ancak şehrin sahip olduğu stratejik 

coğrafyadan dolayı birçok devlet burayı istila etmiş ve “sınır şehri” olarak 

kullanılmıştır. Bu durum 1516 yılında Osmanlı Devleti’nin Malatya’yı ele 

geçirmesi ile şehir “iç şehir” haline getirilmiş ve sınır şehri olma özelliği son 

bulmuştur.  

Malatya,  72 yılından 1839 yılına kadar halkın yerleşim yeri olmuş ancak 

Nizip Savaşı sonrasında Malatya halkı, yıllardır yazlık olarak kullandıkları 

Aspuzu’ya göç etmek zorunda kalmış ve bu tarihten sonra Malatya, eski şehir 

“Eskimalatya ya da Battalgazi”, Aspuzu ise şimdiki yerleşim bölgesi olan 

“Malatya” olarak adlandırılmıştır.   

Bu çalışmada dini ve sosyal yapılar üzerinde görüldüğü üzere 

Eskimalatya’nın İslam devletleri hakimiyeti altında iken inşa ettiği dini ve 

sosyal yapıları olan cami ve mescitleri, tekke ve zaviyeleri, türbeleri, han ve 

hamamları incelenmiştir. Özellikle İslam Devletlerinin etkisinde birçok dini ve 

sosyal yapı inşa edilmiş ve Malatya’nın kültür yönünden ne kadar zengin 

olduğunu ortaya konulmuştur. Bu yapıların ne zaman ve kimler tarafından 

yapıldığı, inşa malzemesi olarak ne kullanıldığı ile restorasyon geçirip 

geçirmediği ele alınmıştır. Ayrıca özellikle siyasi olarak bu eserler üzerinde o 

dönemde şehre hakim olan kişilerin etkisi de görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Medeniyetin Beşiği Malatya, s. 90; Malatya Kültür Envanteri, s.78; Yapıcı, a.g.e, s.56-58. 
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GİRİŞ 
Malatya yazılı belgelerde Orta-Yeni-Asur ve Urartu’da 

Milidia/Meliddu/Meliteia, Hitit’de Maldiya, Klasik Dönem Hellenlerde 

Melitene adları altında geçerken günümüzde neredeyse kesinlik kazanmış bir 

şekilde modern Arslantepe yerleşimi olarak lokalize edilmiştir.2 Arslantepe 

Höyüğü Malatya’nın 6 kilometre kuzey-doğusunda yer almaktadır. Euphrates 

(Fırat) Nehri’nin batı yakasından birkaç kilometre uzaklıkta ve 30 metre 

yüksekliktedir. Höyük’te en geç MÖ VI. binyıl itibariyle başlayan birbiri ardına 

kesintisiz yerleşimler Roma ve Bizans dönemlerine kadar devam etmiştir. 

Şimdiye kadarki yapılan kazılarda ise MÖ I. binyılın başlarından MÖ V. yy.’a 

kadar uzanan zaman dilimindeki katmanlar tam anlamıyla araştırma altına 

alınmıştır.3  

Malatya yerleşim yerinin en önemli evresi Yeni-Hitit dönemine 

tarihlendirilse de Eski Hitit Dönemi’ne ait çok az ve devamlılığı olmayan 

metinlerde de bahsi geçmektedir. Kentin ismi ilk olarak Maldiya veya Malitiya 

biçiminde, yeminini bozan Hitit vasalı Pahhuwalı “Mita’ya Karşı İtham” olarak 

bilinen metinde geçmektedir. Pahhuwa, Isuwa, Maldiya, Zuhma, Hurri Ülkesi, 

Duggamma, Pitteyariga, Tahhisa, Tahisna ve Yukarı Fırat Bölgesi’ndeki diğer 

yerel devletler ile yapılan Hititçe yazılmış bir antlaşma metni olup MÖ XV. 

yy.’ın son çeyreğinde politik gücün çeşitli yerel iktidarlar arasında 

paylaşıldığını göstermektedir.4 Metnin arkayüz çevirisinde Malatya isminden 

şöyle bahsedilmektedir: “[ve(?)] Maldiya kentinin [y]aşlıları [için], ve 

Pitteyariga’nın adamı, Arihpizzi için, [onların] h[epsi] [için] kutsal yemin altına 

[böylece] aldık”.5 Malatya/Maldiya kentinden söz edilmesi Pahhuwa kenti 

ülkesinin bölgesel konumunu ortaya koymakta, Yukarı Fırat Bölgesi’nde 

aranması gerektiği görüşünü desteklemektedir. Pahhuwa, çevresindeki 

müttefikleri ile birlikte Hitit karşıtı bir politika izlemeye başlamıştır. Kentin 

kralı Mita siyasi yükümlülüklerini yerine getirmemiş, Hititlerden kaçanlara 

sığınma hakkını vermiş ve Hitit müttefiki olan Isuwa topraklarından insan ve 

sığır kaçırılmasına müsaade etmiştir. Hititler nihayetinde Pahhuwa ve 

işbirlikçilerini yenilgiye uğratmış ve vasallık şartlarını ön koşan bu barış 

antlaşmasını yapmaya zorlamıştır. Antlaşmayla talep edilen şartların yerine 

getirilmemesi halinde Pahhuwa’ya, Pitteyariga kralı Arihpizzi ve Maldiya 

kentinin yaşlılarının da temsil ettiği komşularına gerekli talimatları zorla 

uygulattırması emri verilmiştir.6 

 
2 M. Frangipane ve diğerleri 2019-2020, 71.  
3 Frangipane 2019, 71. Arslantepe’de yapılan kazı çalışmaları hakkında bk. Alvaro 

2010; Manuelli 2011; M. Frangipane ve diğerleri 2019-2020.  
4 Devecchi 2015, 177.  
5 Metin (KUB XXIII 72 + KUB XL 10 + KBo L 66 + KBo L 216 + KBo L 218) çevirisi 

için bk. Erdoğan 2015, 36. 
6 Erdoğan 2015, 23-24.  



- MALATYA- | 74 

 

 

Kuzi-Teshub ve Taras Hanedanlıkları 
Malatya/Maldiya, Hitit Devleti’nin çökmesinin hemen ardından Hitit 

kraliyet ailesinden hayatta kalan ve Kargamış genel valisi olan Kuzi-Teshub’un 

otoritesi altına girmiştir. I. Suppiluliuma’nın soyundan gelen Kuzi-Teshub’a ait 

Lidar Höyük’te bulunan damga mühürü, onun MÖ 1180 yılı civarında 

Kargamış’ta hüküm süren en son kral olduğu görüşünü öne çıkarmaktadır.7 

Kuzi-Teshub hakimiyet alanını kuzeyde Malatya topraklarına kadar 

genişletmeyi başarmış, “Büyük Kral” unvanını alarak varisleri için de bir örnek 

oluşturmuştur. Sonrasında oğullarından biri olan I. Pugnus-mili’yi düzenli 

hanedanlık unvanına dönüşecek olan “Malatya Kenti Bölge Hükümdarı” olarak 

yönetime getirmiştir.8 Malatya henüz bağımsızlığını kazanmadığından onun 

Kargamış Krallığı yönetiminin bir vekili olarak atandığı düşünülmektedir.  

Daha sonra I. Pugnus-mili’nin oğullarından Runtiya ve I. Arnuwanti 

Malatya’yı yönetmiştir. Runtiya, krallığın açıkça delillendirilebilen ilk 

yöneticisidir ve Malatya Krallığı yönetimi onun soyundan devam etmiştir. 

İktidara çıkmasıyla Malatya’nın Kargamış rejiminden bağımsızlığını kazanan 

ilk krallık olması ihtimali yüksektir.9 Biri Yukarı Tohma Suyu Vadisi’ndeki 

Gürün’de, diğeri Orta Tohma Suyu üzerindeki Kötükale’de iki kaya yazıtı 

yontturmuştur. Gürün kaya yazıtı kralın Taita (?) kenti ve çevresini yeniden 

organize etmekle kalmayıp yeni bir kentin de iskanını sağladığını 

kaydetmektedir; Kötükale yazıtında ise Tohma Suyu boyunca ilerleyen bir 

patika üzerinde “taştan” bir yol inşa ettirdiğinden bahsedilmektedir.10 

Dolayısıyla ilgili yazıtlar kralın kent-restorasyonu, nüfus mübadelesi ve yol 

inşa icraatlarına atıfta bulunmaktadır. Bu girişimler Ege ve Kavimler Göçü’nün 

sebep olduğu ayaklanmalar esnasında maruz kalınan ihmal, yıkım ve 

metrukiyet bölgelerini yeniden imar etme programını yansıtmaktadır. 

Runtiya’dan sonra tahta çıkan I. Arnuwanti’den, muhtemelen yine aynı adla 

anılan torunu tarafından İspekçür olarak bilinen bir stel üzerindeki yazıtta 

bahsedilmektedir. Yazıt fragmanlı olduğundan kralın sadece unvanı ve soyuyla 

ilgili bilgilerden faydalanabilmekteyiz.11 Aşağıda açıklayacağımız üzere, I. 

Arnuwanti’den sonra tahta geçen II. Pugnus-mili’den Asur metinlerinde 

Allumari adıyla söz edildiği düşünülmektedir.  

Asur metinlerinde Orta Asur Devleti’nin son kralı I. Tiglath-pileser (MÖ 

115-1075) dönemine kadar Malatya ismine rastlanmamaktadır. Buna rağmen 

bazı nadir metinlerde Kültepe ile yoğun ticari ilişkileri olan Asurlu tüccarların 

Malatya Ovası’ndaki yollardan da geçtikleri aktarıldığından Malatya 

 
7 Beyer 2001, 153. Ayrıca bk. Hawkins 1988, 99-108.  
8 Gilibert 2015, 139-140. 
9 Gilibert 2015, 141.  
10 Di Filippo - Mori 2018, 49.  
11 Malatya Darende ilçesinden 20 km uzaklıktaki Tohma Suyu’nun kenarındaki 

İspekçür köyünde dört parça halinde bulunmuştur. Stel üzerindeki yazıttan bu kişinin 

Arnuwanti olduğu anlaşılmaktadır (Orthman 1971, 117-118).  
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bölgesinin onların uğrak yerlerinden birisi olduğu düşünülmektedir.12 I. 

Tiglath-pileser (MÖ 1114-1076)’in Malatya’ya iki kez uğradığı 

kaydedilmektedir. Kral, iktidarının üçüncü yılında (MÖ 1100 yılı civarı) 

öncelikle Doğu Anadolu’da Nairi Bölgesi’ndeki 23 kent kralından oluşan 

konfederasyonu boyunduruk altına almıştır. Sonrasında doğudan gelerek 

Euphrates Nehri’ni büyük hazırlıklar yaparak geçtiğini ve Malatya’ya ulaştığını 

bildirmektedir. İlgili kayıtlarda Malatya/Milidia’dan (URU mi-li-di-a) 

“Hanigalbat ülkesinin isyankar ve boyun eğmez kenti” olarak bahsedilse de, 

kent kralın gösterdiği güçlü ve saldırgan tavır üzerine direniş göstermeden 

boyun eğmiş ve bunun sonucunda merhamet görmüştür. Elindeki rehineleri 

teslim etmiş ve kurşun cevheri haracı ödemeye başlamıştır.13 Kentin Güney-

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hanigalbat ülkesi toprakları içinde yer 

aldığı bildirilse de, Malatya/Arslantepe’ye işaret ettiği neredeyse kesindir.14 Ya 

da Hanigalbat Krallığı’nın sınırları buraya kadar uzanmış olabilir. I. Tiglath-

pileser’in esasen Akdeniz kıyısına düzenlediği sefer kapsamında Malatya’ya 

uğradığı önerilmektedir; bu seferi sırasında Lebanon (Lübnan) Dağı’ndan sedir 

ağaçları toplamıştır; sonrasında Amurru Bölgesi’ni fethetmiş, Byblos, Sidon ve 

Arvad topraklarından haraç almıştır.15 Sonrasında geri dönerek Kargamış 

Krallığı üzerine ilerlemiş ve kralı II. Ini-Teshub’u vergiye bağladıktan sonra 

kuzeyde Malatya’ya doğru hareket etmiştir.  

I. Tiglath-pileser’in seferlerinin aktarıldığı bir diğer raporda, onun 

Kargamış’a bağlı Hatti ülkesinin tamamını ele geçirdikten sonra, “büyük Hatti 

ülkesinin” Malatya/Milidia kentini sadece kuşatmakla yetindiği ve orada 

Allumaru isimli bir adamdan haraç aldığı propagandası yapılmaktadır.16 

Malatya bölgesi hiyeroglif ve Asur yazıtlarında Allumari ismi geçmese de, o 

 
12 Di Filippo - Mori 2018, 43-44.  
13 Grayson 1991(RIMA 2 0.87.1, col. IV, ll. 43-101 ve col. V, ll. 33-41).  
14 Di Filippo - Mori 2018, 44.  
15 Grayson 1991 (RIMA 2 0.87.4, ll. 24-30); De Odorico 1994, 92-93, 108.   
16 Grayson 1991 (RIMA 2 0.87.4, ll. 31-33). Bu metinlerde Malatya/Milidia hakkındaki 

referanslarla ilgili iki zıt görüş ortaya atılmıştır. Birincisine göre Euphrates Nehri’nin 

batı yakası üzerinde Hatti toprağında Milidia olarak adlandırılan tek bir kent 

bulunmaktadır ve metinlerin birisinde yanlışlıkla buna Hanigalbat kenti olarak atıfta 

bulunulmuştur (ki bu durumda Kuzey Mezopotamya’ya yerleştirilebilir). Alternatif 

olarak iki Milidia kenti bulunmakta ve bunlardan birisi gerçekte Hanigalbat toprağında, 

yani kuzey Mezopotamya’da yer almaktadır. Öte yandan Kuzey Mezopotamya’da bir 

Milidia kenti bulunduğuna dair herhangi bir delile rastlanmamaktadır. Mantıken I. 

Tiglath-pileser’in kayıtlarındaki her iki referansın Hatti toprağında tek bir Milidia 

kentine işaret etme ihtimali daha yüksek gözükmektedir. Eğer bu görüşü kabul edecek 

olursak, Asur kralının kaç kez kente yaklaştığı ve haraç aldığı meselesi hala çözüm 

beklemektedir. I. Tiglath-pileser dönemi kayıtlarında geçen her bir pasajın Milidia’ya 

farklı bir ziyareti ortaya koyduğu düşünülse de, Asur kralının Milidia’ya MÖ 1100 yıl 

civarında sadece bir kez uğradığı, ancak onun bu ziyaretlerinin iki kez rapor edildiği 

önerilmiştir (Bryce 2012, 99-100).  
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dönemde Malatya kralı olduğu önerilmektedir. Darende yazıtında II. 

Arnuwanti’nin babası olarak tanımlanmaktadır.17 I. Tiglath-pileser’in bu seferi 

MÖ 1100 yılı civarında gerçekleşmiştir. MÖ XII. yy.’ın ortalarından MÖ XI. 

yy.’ın başlarına kadar Runtiya, I. Arnuwanti, II. Pugnus-mili ve II. 

Arnuwanti’nin tahtta bulundukları bilindiğinden, bu zaman diliminde 

Allumari’ye Malatya yönetiminde yer bulmak zor gözükmektedir. II. Pugnus-

mili ile aynı şahıs olma ihtimali üzerinde durulsa da kanıtlar yetersiz 

kalmaktadır.18 II. Pugnus-mili’ye ait Kral unvanına rastlanmadığından, 

Allumari’nin geçici olarak Asur kralı tarafından tahta çıkarıldığı ve sonrasında 

yönetimin tekrar Kuzi-Teshub Hanedanlığı’na geçtiği ihtimali öne 

sürülmüştür.19 Ancak Arslantepe’de yapısal kent-kapısındaki blok üzerinde 

onun Elbistan Ovası’nın fırtına tanrısını kutsadığı yazılmaktadır. Eğer yazıtta 

geçen kral II. Pugnus-mili ise, bu kral zamanında Malatya/Milidia Krallığı’nın 

Elbistan Ovası’na hakim olduğunu kabul edebiliriz.20  

I. Tiglath-pileser’den 30 yıl sonra (MÖ 1073-1072) tahta çıkan Ashur-

bel-kala ve ordusu Urartu ve komşu toprakları boyunca yeniden ilerlemiş, 

Masgun (veya Bargun) ve Malatya kentlerinde (KUR mi-il-d[i-a]) büyük 

yıkımlara sebep olmuştur. 21 Zaman zaman gerçekleşen bütün bu Asur 

saldırılarına rağmen, özellikle Luwice hiyeroglif yazıtlar dikkate alındığında 

Malatya kenti sınırlarının Kuzi-Teshub Hanedanlığı döneminde genişlediği 

önerilmektedir. Sınırlar genel hatlarıyla Karasu ve Murat Suyu kollarının 

birleştiği noktanın aşağısında Yukarı Euphrates’in batı yakasına kadar uzanan 

Malatya Ovası üzerinde konumlanmakta olup, batı vadilerini ve Elbistan’ın 

kuzey doğusundaki ovaları, kuzeyde modern Gürün ve Şırzı kentleriyle 

güneyde Gölbaşı Ovası’na kadar uzanan alanı içine almaktadır. 22 

Malatya bölgesinde bulunan yazıtlar göründüğü kadarıyla Malatya’da 

Taras (?) Sülalesi adı altında ikinci bir Yeni-Hitit dönemi hanedanlığı 

 
17 Fragmanlı Darende yazıtı, II. Arnuwanti’nin bir kenti yeniden iskan ettirmesi dışında 

herhangi bir ek bilgi sağlamamaktadır. Yazıt için bk. Orthman 1971, 116-117. 
18 II. Pugnus-mili ile aynı şahıs olmadığı ve diğer kaynaklarda Kuwarme olarak 

isimlendirildiği konusunda bk. Hawkins 2000, 283. 
19 Bryce 2012, 103-104.  
20 Di Filippo - Mori 2019, 176. Ondan sonra tahta çıktığı düşünülen III. Pugnus-mili 

(?)’nin muhtemelen MÖ XI. yy. veya MÖ X. yy. başlarında hüküm sürdüğü 

düşünülmektedir. İsminin geçtiği yazıtlarda “Güçlü Kral” unvanıyla anıldığı ileri 

sürülse de, bu görüş kesinleşmemiştir (Bryce 2012, 104). 
21 Metinde parçalı içerikte yorumlaması zor toponimlere yer verilmektedir. Bk. 

Grayson 1991 (RIMA 2 0.89.5, ll. 12’); Di Filippo - Mori 2018, 45.  
22 Di Filippo - Mori 2018, 49; Di Filippo - Manuelli 2021, 67. Öte yandan Malatya 

merkezi hükümetinin Malatya Ovası’ndaki elitlerin tamamını egemenlik altına aldığına 

dair kesin bir tarihi verinin olmadığı, ilk kurucu Malatya krallarının başta Tohma Suyu 

Vadisi olmak üzere krallığın kuzey batı sınırını kontrol altına aldıkları öne sürülmüştür 

(Di Filippo - Mori 2019, 175). Sınırlar için bk. Harita 1.  
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kurulduğuna işaret etmektedir.23 Bu hanedanlığın ismi tanımlanabilen ilk üyesi 

Crus+ra/i-sa olarak translitere edilirken Taras olarak da okunmaktadır. 

Elbistan’ın 9 kilometre batısında Izgın köyündeki bir mezarlıkta keşfedilen bir 

stelin dört yanına kazınmış yazılar sayesinde Taras’ın iktidar dönemi hakkında 

nispeten daha fazla bilgi edinebilmekteyiz. Stel üzerinde iki ayrı yazıt 

bulunmaktadır. Taras, Malatya ülkesinin kahraman efendisi olrak babasının 

tahtına geçtikten sonra gerçekleştirdiği çeşitli icraatlardan bahsetmektedir; 

“Babamın ve dedemin sınırlarının üzerine sınır, topraklarının üzerine toprak, 

nehirlerinin üzerine nehir ekledim. Taita kentini inşa ettim ve Melid’e 

yerleştim” demektedir.24  Dolayısıyla bu yazıtta krallığının sınırlarını önemli 

ölçüde genişlettiği, nehir arazilerini bünyesine kattığı ve bunların yanında 

büyük bir kent inşa ederek yeniden iskan programı başlattığı propagandası 

yapmaktadır. Ayrıca onun hanedanlığın ilk yöneticisi olmadığı anlaşılmaktadır.  

Taras ile başlayan bu hanedanlığın muhtemelen MÖ XI.-X. yy.’lar 

arasında hüküm sürdüğü düşünülmektedir. Kuzi-Teshub Hanedanlığı’nın 

hemen ardından kurulmuş olması ihtimali yüksektir. Taras’ın oğlu ve varisi 

olarak Wasu(?)runtiya görünmektedir. Wasu(?)runtiya’dan oğlu 

Halpasulupi’nin yazıtında bir kez bahsedilmekte olup muhtemelen kral olarak 

tanımlanmaktadır. Halpasulupi ismine ise iki yazıtta rastlanmaktadır. Birincisi 

Arslantepe ören yerinde gün yüzüne çıkarılmış olup ikincisinin de bu bölgeye 

ait olma ihtimali yüksektir. Her iki yazıtta da geçen Halpasululi isminin aynı 

krala ait olduğu önerilmektedir. Birinci yazıtta Taras’ın torunu, Wasu(?) 

runtiya’nın oğlu ve “Kahraman, Malatya/Malizi kentinin Hükümdarı” olarak 

bahsedilmektedir. İkinci yazıttaki unvanı “Güçlü Kral” olarak tercüme 

edilmiştir.25  

Geç Dönem Malatya Kralları 
Malatya Krallığı tarihi hakkında, elli yılı geçen bir boşluktan sonra, MÖ 

ca. 850 yılından MÖ 650 yılına kadarki süre zarfında Asur yanında Urartu çivi 

yazılı belgeleri de devreye girmektedir. Bu kaynaklarda krallığın ismi sırasıyla 

Melidi/Melidaa ve Militia olarak gözükmektedir. II. Ashurnasirpal (MÖ 883-

859)’in iktidarı esnasında kentten, sadece Kalkhu’da kralın yeni sarayını açma 

seramonise katılan yabancı krallıkların elçi listeleri arasında bahsedilmektedir. 

Malatya Krallığı’nın bu dönemde düzenli olarak bölgedeki çatışmalara iştirak 

ettiği görülmektedir. III. Shalmaneser (MÖ 858-824) tahta çıktığında Malatya 

(KUR me-li-di/KUR me-li-da-a) üzerine yürümüştür. MÖ 852 yılında 

gerçekleştirdiği altıncı seferi sırasında Malatya kent kralının itaatini kabul 

etmiştir. Kral Kar-Shalmanassar’da (modern Tell Ahmar) Euphrates Nehri’ni 

 
23 Izgın 1, Malatya 1, Malatya 4, Gürün, Kötükale, İspekçür ve Darende yazıtları 

dikkate alınarak erken dönem Malatya krallarıyla ilgili olarak iki hanedanlık 

önerilmiştir (Hawkins 2000, 287).  
24 Hawkins 2000, 315; Şahin 2019, 145.  
25 Bryce 2012, 105-106.  
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geçtikten sonra, Sangura (modern Sajur) Nehri üzerinde Ashur-uter-asbat 

(Pitru)’da, Malatya kralı Lalli de dahil olmak üzere, bölge krallarından 

haraçlarını toplamıştır.26  

III. Shalmaneser, daha sonra MÖ 843 ve 835 yılları arasında bölgeye üç 

kez sefer düzenlemiştir. MÖ 843 yılında gerçekleştirdiği on beşinci seferi 

esnasında Malatya’ya doğudan yaklaşmıştır. Operasyonlarının ana sahnesini 

oluşturan Nairi Bölgesi kentlerini ele geçirdikten sonra Yukarı Euphrates 

Vadisi boyunca batıya doğru ilerlemiştir. Malatya toprağında hala hüküm 

sürmekte olan Lalli’den yeniden vergisini alarak Euphrates Nehri yakınına 

heykelini diktirmiştir.27 MÖ 836 yılında gerçekleştirdiği yirmi ikinci seferinde 

sırasıyla Hatti, Malatya ve ana hedefi olduğu düşünülen Tabal Bölgesi 

topraklarından vergi topladığını kaydettirmektedir. Ancak bu seferi sırasında 

Malatya Dağları’nın güneyinden gelen iki rotadan yaklaşsa da Malatya 

Ovası’na dolayısıyla başkentine uğramadığı düşünülmektedir.28 Ertesi yıl 

askeri hedefi doğrudan Malatya Krallığı olmuştur. Bu seferini aktaran metin 

oldukça hasarlı olsa da benzer şekilde sırasıyla Hatti ülkesi topraklarından, 

Malatya kralı Lalli’den ve Tabal Krallığı’ndaki kentlerden vergi topladığı 

aktarılmaktadır.29 MÖ 852 ve 835 yılları arasına ışık tutan III. Shalmaneser 

dönemi yazıtlarında bahsinin geçmesi dışında kral Lalli hakkında daha fazla bir 

şey bilinmemektedir.30 Malatya Gölbaşı Gölü Bölgesi’nin onun iktidarı 

döneminde ilhak edildiği önerilmektedir.31 

Malatya ve çevresindeki bölgeler MÖ IX. yy.’ın sonlarından MÖ VIII. 

yy.’ın başlarına kadar Urartuların askeri baskısı altına girmiştir.  Üç Urartu 

kralı, Minua, I. Argishti ve II. Sarduri’nin Malatya topraklarına sefer 

düzenlediğini görmekteyiz.32 Minua (MÖ ca. 810-ca. 786), Malatya kralından 

vergi almakla övünen ilk Urartu kralıdır. Ancak onun iktidarının birinci yılında 

 
26 Grayson 1996 (RIMA 3 A.0.102.2, col. II, ll. 81-86); Di Filippo - Mori 2018, 45; 

2019, 177.  
27 Grayson 1996 (RIMA 3 A.0.102.6, col. III, ll. 46-57); Di Filippo - Mori 2018, 45. 
28 Grayson 1996 (RIMA 3 A.0.102.16, 162’b-172’a); Di Filippo - Mori 2018, 45; 2019, 

177.  
29 Grayson 1996 (RIMA 3 A.0.102.16, 181’b-194’); Di Filippo - Mori 2019, 178. İlgili 

metnin restorasyonu için bk. Yamada 2000, 214-216; Di Filippo - Mori 2018, 45. 
30 Byrce 2012, 107. Lalli’den önce Malatya Krallığı’nın Geç Dönem Yöneticileri 

(muhtemelen MÖ XI. veya MÖ X. yy.’lar arası) arasında karşımıza çıkan ilk isim 

Suwarimi (?)’dir. Bu adamın ismi muhtemelen Arslantepe’de bulunan bir ortostat 

üzerindeki kısa bir yazıtla delillendirilmektedir. Suwarimi yazıta konu olan Mariti’nin 

babası olarak tanımlanmakta ve esasen Malatya kralı olduğuna dair bir ibare 

geçmemektedir. Yazıtın parçalı olmasından Mariti’nin unvanı kesin olarak okunamasa 

da onun Malatya yöneticisi olma ihtimali yüksektir. Öte yandan her ikisinin de krallığın 

bilinen diğer yöneticileriyle bağlantısını kurabilecek bir delil bulunmamaktadır (Bryce 

2012, 106-107).  
31 Di Filippo - Mori 2019, 178.  
32 Astour 1979, 2 vd.  
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düzenlediği seferle Euphrates Nehri’ni geçip Malatya’yı doğrudan tehdit edip 

etmediği kesin değildir. Minua, Hatti Bölgesi sınırına ulaştığını bildirmektedir. 

Palu (Sebeteria) yazıtından (CTU A 5-5) da anlaşılacağı üzere, muhtemelen 

Supa (Sophene)’ya ulaştığında alacağı vergi ayağına getirilmiştir; Malatya 

Kralı (URU mi-li-ti-(i-)a) böylelikle askeri istilaya uğramaktan kurtulmuştur.33 

Minua’dan sonra tahta çıkan I. Argishti (MÖ 785-766), MÖ 776 yılı civarında 

Malatya üzerine bir sefer düzenlemiş, “Hilaruada’nın ülkesi” Malatya’yı ele 

geçirmiştir.34 Konuyla ilgili yazıt bazı kilit noktalarda oldukça hasar görmüş 

olsa da (CTU A 8-3) kralın daha sonra ordusunu Niriba Vadisi boyunca 

Malatya kentinin soluna düşen Tuate (Tabal) topraklarına hareket ettirdiği 

görülmektedir.35 Yaklaşık üç sene sonra (MÖ ca.773) II. Sarduri (MÖ 765-

733),  Malatya (Meliddu)’ya Elazığ bölgesinden ulaşarak Malatya kralı 

Shahu’nun oğlu Hilaruada’yı başkentinde kuşatmış ve boyun eğdirmiştir. 

Kentten ganimet olarak altın, gümüş ve mallar almakla kalmamış aynı zamanda 

kenti haraca bağlamıştır; ayrıca bölgedeki Haza(ni), Yaurahi, Tumiski, 

Wasi(ni)/‘Asi, Maninu, Arusi, Qulbitarri(ni), Tase, Queraitase(si), Meluia(ni) 

ve Sasi kentlerini ele geçirerek ülkesi topraklarına eklemiştir.36 II. Sarduri’nin 

Doğu Anadolu’dan ilerleyerek Pirot’ta Euphrates Nehri’ni geçtiği rota 

üzerindeki yolları belirleyebilmek açısından Van’daki yıllıkları yanında (CTU 

9-1, Vo ‘9-’30) Habibuşağı kaya yazıtı (CTU A 9-4) önemli bilgiler 

vermektedir.37 Malatya kralı Hilaruada muhtemelen farklı bir isimle Malatya 

Hekimhan’daki Şırzı yazıtında da gözükmektedir. MÖ VIII. yy.’ın erken 

dönemine veya ortasına tarihlendirilen yazıtın sahibi “Kahraman, Malizi’nin 

Taşra Hükümdarı” unvanlarını taşıyan ve kendisini Kahraman Sahwi’nin oğlu 

olarak adlandıran Sa(?)tiruntiya adlı birisidir. Her iki unvanlama baba ve oğlun 

Malatya kralları olduğuna işaret etmektedir. Sahwi’nin Urartu yazıtlarınca da 

delillendirilen Hilaruada’nın babası Shahu, Hilaruada’nın ise Sa(?)tiruntiya ile 

aynı kişiler olduğu önerilmektedir.38  

 
33 Di Filippo - Mori 2018, 47;  2019, 179. Palu yazıtı çevirisi için bk. Tiryaki 2018, 

223. 
34 Öte yandan Bryce (2012, 108), I. Argishti’nin dördüncü kraliyet yılında (MÖ 784 

yılı civarı) Malatya’ya saldırdığını, onun varisi II. Sarduri’nin MÖ 760 yılı civarında 

Malatya’yı fethettiğini bildirmektedir.   
35 Yazıt çevirisi için bk. Tiryaki 2018, 223. 
36 İlgili yazıt çeviri için bk. Kılıç - Eser 2016, 278. Ayrıca bk. Tiryaki 2018, 224; 

Erdoğan 2015, 98-99. 
37 Di Filippo - Mori 2018, 47; 2019, 179. 
38 Bryce 2012, 107-108. Hamath Kralı Zakur’un muhalifi (MÖ VIII. yy. başları) bir 

adam, Damascus kralı II. Bar-Hadad tarafından muhtemelen MÖ 800 yılı civarında 

Hamath yöneticisi Zakur’a karşı liderliği yapılan koalisyon devletlerinin üyelerinden 

birisidir. Bu bilgi sözde Zakur steli üzerinde kaydedilmektedir. Malatya kralı Shahu 

(Sahwi?)’nun da bu koalisyona dahil olması mümkündür (Bryce 2012, 107, 137). 

Ayrıca bu yazıtta Malatya krallarının yol ağı inşaat faaliyetlerine değinilmektedir (Di 

Filippo - Mori 2018, 49). 
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Urartu hakimiyet dönemi, Asur kralı III. Tiglath-pileser’in (MÖ 745-

727) Urartu ve Arpad ittifak güçlerini Kistan ve Halpi (Halpa) savaş alanlarında 

yenilgiye uğratmasıyla MÖ 743 yılında aniden kesintiye uğramıştır. II. Sarduri, 

bu yenilgi üzerine askeri güçlerini ülkesine geri çekmek zorunda kalmıştır.39 

Hilaruada’dan sonra Malatya tahtına çıkan Sulumal, III. Tiglath-pileser’e karşı 

II. Sarduri’nin güçleriyle birleşen koalisyonun liderlerinden birisi olarak 

gözükmektedir.40 III. Tiglath-pileser, göründüğü kadarıyla Sulumal ve bazı 

koalisyon güçlerinin liderlerini yenilgiye uğrattıktan sonra onları haraca 

bağlamış ve tahtlarını ellerinde tutmalarına karar vermiştir.41  Sulumal MÖ 738 

ve 732 yıllarında III. Tiglath-pileser’e vergi ödemeye devam etmiş, dolayısıyla 

iktidarının geri kalan döneminde de vasal statüsü devam etmiştir.42  

Urartuların artık Malatya ve civarında Asur hegemonyasını tehdit 

etmekten uzak olduğu gözükmektedir. Asur kralı II. Sargon (MÖ 722-705) 

iktidara gelir gelmez hakimiyet kurduğu toprakları güçlendirme ve genişletme 

politikası izlemiştir. MÖ 719 yılında Malatya Krallığı üzerine gerçekleştirdiği 

ilk seferinde Gunzinanum’u tahtından indirerek Tarhunazi’yi (MÖ ca.719-712) 

geçirmiştir. Malatya kralı olarak Gunzinanum’un iktidarının ne zaman 

başladığı bilinmemektedir. Asur bakış açısından Tarhunazi’nin de yeminini 

bozup ihanet ettiği ve vergi ödemekten vazgeçtiği belirtilmektedir. II. Sargon 

bunun üzerine, iktidarının onuncu yılında (MÖ 712), Malatya Krallığı’na bir 

sefer daha düzenlemiştir. Kenti “toprak kap gibi” paramparça ettiği 

kaydedilmektedir; Tarhunazi kraliyet kentlerinden birisi olan Til-garimmu’ya 

kaçmış ve sonrasında yakalanıp zincirlere vurularak ailesi ve yakınlarıyla 

birlikte Asur’a götürülmüştür; Malatya Krallığı’nın yönetimi 

Kummuh/Kamannu kralı Mutallu’ya devredilmiştir.43 II. Sargon’un bu 

saldırısında Malatya kentinin ağır bir darbe aldığı önerilmektedir.44 Asurca 

Mutallu adıyla bilinen Muwatalli Asur’a sadık bir kral olarak bir müddet 

vassallığını devam ettirmiştir. Ancak onun sadakati de çok uzun sürmemiş ve 

bir kaç yıl sonra Urartu kralı II. Argishti’ye güvenerek isyana kalkışmıştır. II. 

Argishti, Kimmerlere karşı savaştığından Muwatalli’ye yardım edememiştir. 

Böylelikle Muwatalli Asur’a boyun eğerek yeniden vergi ödemeye devam 

etmiştir.45  

II. Sargon’un MÖ 705 yılındaki Kimmer Seferi sırasında ölmesinden 

sonra tahta çıkan II. Sennacherib, MÖ 695 yılında Malatya’ya bir sefer 

 
39 İlgili yazıt (Tigl. III 100-1, 132-3; CTU A 9-3 IV, ll. 47-52) için bk. Di Filippo - Mori 

2018, 47-48; 2019, 180.  
40 İlgili yazıt için bk. Davenport 2016, 90-91. Ayrıca bk. Kellner 1905, 16-17.  
41 İlgili yazıt için bk. Ay 2011, 5-6.  
42 Bryce 2012, 109.  
43 Di Filippo - Mori 2018, 48; 2019, 181; Bryce 2012, 109-110; 285-286; Kurt 2007, 

83.  
44 M. Frangipane ve diğerleri 2019-2020, 72; Alvaro 2012, 343.   
45 Bryce 2012, 110-111.  



81 | ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMALARI 

 

 

düzenleyip kenti yağmalasa da uzun süre elinde tutamamıştır. Çivi yazılı 

belgelerde MÖ 675 yılı itibariyle Mugallu ismi sahneye çıkmaktadır. Mugallu, 

Mushki (Muşki) ve Kimmer askerleri ile ittifak yaparak Malatya’yı kuşatma 

altına almıştır. Esarhaddon (MÖ 681-669), ona karşı Asur ordularını yollamış 

olsa da başarılı olamamıştır. Malatya Mugallu tarafından ele geçirilmiştir. 

Ayrıca onun bugün yerleri bilinmeyen ancak Malatya yakınlarında olması 

ihtimali olan Mannu-ki ve Quhna adlı iki kenti ele geçirmeye çalıştığı 

aktarılmaktadır.46 Mugallu’nun bu sefer sırasında askeri güçlerini Tabal 

Bölgesi’nden Ishkallu isimli bir liderinki ile birleştirdiği görülmektedir.47 Asur 

kralı Ashurbanipal (MÖ 669-631)’in iktidarının başlarında yayılmacı bir 

politika izleyerek Tabal Krallığı’nı da ele geçirmiştir.48 Bu dönemde 

gerçekleşen Kimmer akınları, Tabal ve Malatya dahil olmak üzere 

Anadolu’daki krallıkları da tehdit etmeye başlamıştır.49 Mugallu, Asurlardan 

destek almak için Ashurbanipal ile kızını evlendirmiş ve yıllık vergi olarak 

Asur’a çok sayıda at göndermiştir.50 Mugallu’nun MÖ 651 tarihi itibariyle 

Asur’a hala haraç ödediği gözükmektedir.51 Sonrasında oğlu Ussi Malatya 

Krallığı’nın tahtına geçmiştir. Ussi, tahta çıkışının ilk yıllarından itibaren 

Asur’a vergi ödemeye devam etse de sonraki yıllarda Kimmer kralı Tugdamme 

ile ittifak yaparak bundan vazgeçmiştir. Ancak Kimmerlerin geri çekilmesiyle 

Asurbanipal ile yeniden bir antlaşma yapmış, her yıl vergisini ödeyeceğine dair 

sadakat yemini etmiştir. İkinci Kimmer istilası sırasında yeniden Kimmerlerin 

safında yer alarak ihanet etmiş ve bunun üzerine MÖ 640 yılında 

cezalandırılarak Asur’a esir olarak götürülmüştür. Ussi’den sonra Malatya 

Krallığı yıkılmış, İran merkezli Med Hanedanlığı’nın hakimiyeti altına 

girmiştir. 52 

SONUÇ 
Malatya/Arslantepe yerleşimi ilk olarak Hitit kaynaklarında Maldiya 

ismiyle geçmekte olup MÖ XIV. yy.’ın başlarından itibaren adını günümüze 

kadar taşımıştır. Kent, Hititler döneminde yerel bir güç olarak Pahhuwa gibi 

bölgesindeki diğer daha güçlü yerel kentlerin nüfuzu altında kalmıştır. Hitit 

Devleti’nin yıkılma sürecinde Kargamış Kralı Kuzi-Teshub’a bağlı olan 

Malatya’nın, kralın oğlu Runtiya iktidarında bağımsızlığını kazandığı 

görülmektedir. Aynı sülaleden gelen kral II. Pugnus-mili Asur metinlerinde 

 
46 Akçay 2014, 48.  
47 Bryce 2012, 175, 293. Mugallu hakkındaki çivi yazılı belgeler için bk. Çelik 2021, 

93, 232-233. 
48 Bryce 2012, 335 dipnot 8. Tabal Krallığı’nı ele geçirmesinin tartışmalı olduğu 

konusunda bk. Akçay 2014, 48. Öte yandan Mugallu’nun Mutallu/Muwatalli ile aynı 

şahsiyet olup olmadığı kesin değildir.   
49 Tansuğ 1949.  
50 Luckenbill 1926-27, 848. 
51 Luckenbill 1968, 781. 
52 Şahin 2019, 143; Doğancı 2018, 11.  
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Allumari adıyla geçmektedir. I. Tiglath-pileser Malatya’ya MÖ 1100 yılı 

civarında iki kez sefer düzenlemiş ve bu kralı haraca bağlamıştır. Ashur-bel-

kala iktidarında da Malatya Krallığı’na yönelik vergi toplama ve vergisini 

ödemeyen kentleri cezalandırma seferlerinin düzenlendiği kaydedilmektedir. 

Malatya’da Kuzi-Teshub’un muhtemelen hemen ardından Taras’ın devam 

ettirdiği, MÖ XI.-X.yy.’lar arasına tarihlendirilen ikinci bir hanedanlık 

kurulmuştur. Taras, krallığın sınırlarını önemli ölçüde genişletmiş ve yeniden 

iskan programı başlatmıştır. Kaynakların sessizliğinden dolayı bu hanedanlığın 

ne zaman son bulduğu tam olarak bilinmemektedir. Arada elli yıldan fazla 

süren karanlık bir dönem bulunmaktadır. III. Shalmaneser MÖ 850’li yılların 

ortalarından itibaren Malatya Krallığı’na üç sefer düzenlemiş ve Malatya kralı 

Lalli’yi haraca bağlamıştır. Lalli’nin iktidarında muhtemelen Asur kralının da 

iznini alarak sınırlarını genişlettiği anlaşılmaktadır. MÖ 810 yılı civarından 

itibaren Urartu Devleti’nin de Malatya bölgesine yönelik yayılmacı politika 

izlemeye başladığını görmekteyiz. Ardı ardına üç Urartu kralı, Minua, I. 

Argishti ve II. Sarduri Malatya Krallığı’na seferler düzenlemiştir. Bunların 

arasında II. Sarduri’nin MÖ 773 yılı civarında düzenlediği sefer en etkili 

olanıdır. Bu sefer sonucunda II. Sarduri, sadece Malatya kralı Hilaruada’yı 

haraca bağlamakla kalmayıp bölgedeki onun üzerinde kenti de ele geçirmiştir. 

III. Tiglath-pileser döneminde Malatya bölgesinde yeniden Asur egemenliği 

kendisini göstermeye başlamıştır. Kralın, MÖ 738 ve 732 yıllarında Malatya 

kralı Sulumal’ı haraca bağladığı kaydedilmektedir. Daha sonra II. Sargon MÖ 

719 yılından gerçekleştirdiği seferinde kendi uşağı Tarhunazi’yi Malatya 

tahtına çıkartmıştır. Tarhunazi’nin isyan etmesi üzerine MÖ 712 yılında 

yeniden bir sefer düzenlemiş ve kenti büyük bir yıkıma uğratmıştır. Kent 

yönetimi de Kamannu Krallığı’na devredilmiştir. MÖ 675 yılı itibariyle kral 

olan Mugallu döneminde Malatya Krallığı yeniden güç kazanmış hatta Tabal 

Krallığı’nı da sınırlarına dahil etmiştir. Mugallu ve oğlu Ussi sonraki yıllarda 

Kimmerler ve Asurlular arasında denge poltikaları güderek krallığı ayakta 

tutmaya çalışmışlardır. Ussi’nin MÖ 640 yılında esir alınarak Asur’a 

götürülmesiyle Malatya Krallığı son bulmuştur.  
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GİRİŞ: 
Osmanlı Devleti’ni güçlü kılan yapı merkezi otoritenin sağlam 

olmasından kaynaklanmaktadır.  Osmanlı Devleti bu gücünü zamanla 

kaybetmesi ile birlikte idari yapıda düzenlemeler gerçekleştirilmeye 

başlanmıştır. II. Mahmut ile başlayan yönetimsel reform çalışmalarının 

yankıları taşra teşkilatında vücut bulmuştur.  

1864 ve 1871 yıllarında yürürlüğe giren vilayet nizamnameleri ile Türk 

idari tarihinde ve taşra teşkilatında değişimler başlamıştır. Taşra teşkilatındaki 

hiyerarşik yapılanmada görevlilerin kademeleri sorumlulukları en ince 

ayrıntısına kadar belirlenmiştir. Bu dönüşüm içerisinde çalışmamamızın 

konusunu oluşturan Malatya vilayeti Hekimhan nahiyesinin kaza olma yolunda 

geçirdiği evreler incelenmiştir. İncelemeler sırasında Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Osmanlı Arşivi belgeleri, 

vilayet salname verileri, nizamnameler ve inceleme yazıları detaylı incelenerek 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Nizamnamelerin uygulama sahasına 

yansımaları tahlil edilerek küçük bir nahiye örneğinden hareket ile idari 

taksimat konusunda çalışma yapan araştırmacılara katkı sağlanmak istenmiştir. 

Ayrıca Osmanlı’nın vilayetleri ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda idari 

taksimat karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca vilayetlere bağlı stratejik öneme sahip 

nahiyelerin kaza statüsüne kavuşması yolunda gösterilen çaba da gözler önüne 

serilmiştir.   

Bugünkü il yapısına karşılık gelen sancak birimi Osmanlı idari 

teşkilatının en temel yapısını oluşturmaktadır. Osmanlı devleti fetihler ile 

sınırlarını genişletmiş olup ele geçirdiği yerlerin idari birimler olarak organize 

edilmesi konusu ile karşılaşmıştır. Taşra Teşkilatında ilk önce Beylerbeyliği 

tabiri karşımıza çıkmakta olup ilerleyen zamanlarda eyalet ve vali terimlerinin 

de kullanılmış olduğunu görmekteyiz (Göyünç, 2000, s. 430-441). 

Beylerbeyi; Mir-i Miran, Emir’ul-Umera, Vali adları ile anılmaktadır 

(İpşirli, 1992, s. 69). Beylerbeyi görevli oldukları yerlerin idari, askeri, mali, 

mülki tüm iş ve işleyişlerinden sorumlu yöneticilerdir. Osmanlı’nın güçlü 

olduğu dönemlerde taşra teşkilatında idari problemler görülmezken tımar 

sisteminin bozulması ile taşra teşkilatının işleyişinde problemler ile 

karşılaşılmıştır. Vezir rütbesine sahip vali ve sancak beyleri görev yerlerine 

gitmemiş mütesellim denilen naipleri kendi yerlerine vekil olarak atamışlardır 

(Çadırcı, 1970, s.409-420). Bu durum taşra teşkilatının en önemli sorunu 

olmuştur. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile mütesellimler, sancak (liva) yöneticisi 

olarak örgütlenmişlerdir (Kunt, 1978, s. 129). 

Osmanlı İdari yapısının en alt kısmı olan nahiyeler, kaza ve sancağa bağlı 

idari birimler olarak teşkil edilmişlerdir. Her köy ve nahiyenin kendi başına 

idari bir varlık olarak görülüp düşünülmesi 19. Yüzyıla denk gelmektedir 

(Ortaylı, 1985, s. 92). Bu yapılanma içinde Malatya kazasına bağlı Hekimhan 

nahiyesi çalışmamızın konusunu oluşturmuştur.  
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Osmanlı tebaasını düzenli ve disiplinli bir idari yapı ile buluşturmak için 

değişim gerekli görülmüştür. 1864 ve 1871 yıllarında yayınlanan Vilayet 

Nizamnameleri, Osmanlı’nın idari yapısının işleyişindeki değişimin dönüm 

noktasını oluşturmuşlardır. Bu Nizamnameler ile köklü yapılanma süreci 

başlamıştır (Davison, 1997, s.160). 

Tarihte Tuna Nizamnamesi olarak bilinen 1864 Vilayet Nizamnamesi ile 

eyaletler yerine livalardan oluşan vilayet yapıları kurulmuştur. İlk kez 

uygulanan yer Tuna olup Niş, Vidin ve Silistre birleştirilerek uygulama vilayeti 

olarak tecrübe edilmiştir (Çadırcı, 1970, s. 216). Ön uygulamadan geçen sistem 

daha sonra 1867 Vilayeti Umumiye Nizamnamesi, 1864 Nizamnamesi ile aynı 

olup tüm Osmanlı Taşra teşkilatında uygulanmıştır (Karal, 1988, s. 156). 1864 

Nizamnamesi 1871 yılına kadar uygulanmıştır. 

Osmanlı devletinde baş gösteren asayiş problemleri, Bâb-Âli’nin taşrayı 

denetlemede yaşadığı sıkıntılar vilayet sınırlarının daraltılmasını gündeme 

getirmiştir. Yapılan incelemelerde Hekimhan nahiyesinin kaza olması yolunda 

geçirdiği evrelerin incelenmemiş olmasından kaynaklı olarak idari işleyiş ile 

ilgili çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

Maʻmûretü'l-Azîz Sancağına bağlı Malatya kazasının Hekimhan 

nahiyesi oldukça stratejik bir noktada olmasından dolayı sık sık asayiş 

problemleri ile karşı karşıya kalmıştır. Bu duruma çözüm bulmak idarenin en 

önemli sorunu olmuştur. Yaşanan problemler ile ilgili merkez teşkilatı 

tarafından Müfettiş Şakir Paşa görevlendirilmiştir. Müfettiş Şakir Paşa 

tarafından bölgenin durumu ile ilgili rapor hazırlanmıştır.  

Hekimhan nahiyesindeki merkezi teşkilatın eksik olması problem olarak 

görülmüş olup sık sık yazışmalar yapılarak güvenlik için tedbir önerilerinde 

bulunulduğu görülmektedir. Hekimhan nahiyesi önemli bir mevkide olup 

nüfusun sayıca az olduğu, imar ve bayındırlık konusunda sıkıntıların yaşandığı, 

memurların dahi gitmek istemediği ama geçiş yolu güzergâhında bulunan bir 

yer olduğu görülmektedir. Böylesine stratejik bir noktada yaşanan problemlerin 

kaynağının irdelenmesi idari yapının anlaşılması açısından gerekli 

görülmektedir. 

1. Hekimhan Tarihine Kısa Bir Bakış 
Yukarı Fırat olarak adlandırılan Hekimhan bugün Malatya sınırları 

içerisinde yer almakta olup Doğusunda Arguvan, Batısında Darende, 

Güneyinde Yazıhan, Kuzeyinde Sivas ilinin ilçesi olan Kangal bulunmaktadır 

(http://www.malatya.gov.tr/hekimhan). Bugün Malatya’nın Hekimhan dahil on 

üç ilçesi bulunmaktadır (Tuncel, 2003, s. 473-474).  

Hekimhan adı Anadolu Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus’un (1219-

1237) teşviki ve desteği ile Malatyalı ünlü Doktor Ebu Salim bin Ebu’l Hasan 

El-Malatî tarafından yaptırılan Handan geldiği bilinmektedir. Emrullah adlı 

hekim Mısıra sürgüne gönderilmiş ve buradan İstanbul’a dönerken Taş Handa 

konaklamış ve bakımsız olan bu hanı tamir ettirerek Hanın üzerine ismini 
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‘Hekim Hanı’ olarak yazdırdığı için buraya zamanla Hekimhan denilmeye 

başlanmıştır (Ertuğrul, 1998, s. 99-117). 

Hekimhan’ın tarihi MÖ 5500 yılına dek uzanmaktadır. Hekimhan önemli 

bir ticari yol olan ‘Kral Yolu’ üzerinde kurulmuştur. Bu yol üzerinde 

Asurluların ticaret yaptıkları bilinmektedir (Ramsay, 1960, s. 341). Kral yolu 

olarak bilinen Hekimhan’a can veren yol Lidya’nın başkenti Sard’dan 

başlayarak Boğazkale, Kapadokya, Malatya (Hekimhan), Mardin’den İran’a 

kadar ulaştığı bilinmektedir (Boyraz, 1997, s. 21).  Ordular Kafkaslara ve 

doğuya sefer düzenlerken Hekimhan üzerinden geçtikleri kayıtlardan 

anlaşılmaktadır (Karagöz, 1994, s. 193-207).  

Osmanlı Devleti’nin eline geçmeden önce Hekimhan, Dulkadiroğluları 

ile Memlüklerin iktidar mücadelesini yaşamıştır. Yönetiminde zaman zaman 

Dulkadiroğulları zaman zaman da Memluküler etkili olmuşlardır (İbnü’l-Furât, 

1942, s. 20-26).  I. Beyazıt 1399 yılında Mısır sultanının ölümü üzerine 

Hekimhan’ında içinde olduğu Fırat Havzasını almıştır (Aşıkpaşazade, 2010, s. 

74; Oruç B. Adil, 1925 s. 32-57; Tevarih-i Ali Osman, s.32,57; Hoca Saadettin 

1990, s. 229; Neşri 1984, s. 341; Solakzade, 2016, s. 89). Ancak bu hakimiyet 

uzun sürmemiştir.  

Hekimhan’ın Osmanlı topraklarına katılması Yavuz Sultan Selim 

dönemine denk gelmektedir. Çaldıran Savaşı ile Yavuz Sultan Selim 

Hekimhan’ında içinde olduğu Malatya’yı topraklarına katmıştır (Akçadağ, 

2016, s. 185-206). Osmanlı Dulkadiroğlularını kendi Beylerbeyliği haline 

getirmiştir. Dulkadiroğlu Şehsuvar Ali Bey’in ölümü ile Malatya 

Dulkadiroğluları Beylerbeyliğinin Sancağı haline getirilmiştir (Müneccimbaşı, 

1258, s. 417). 

Malatya 1578 yılına kadar Rum- Hadis Eyaletine bağlı kalmıştır 

(Göğebakan, 1998, s. 21). XVII. Yüzyıl başlarında 1530 tarihli ve 408 

Numaralı Mufassal Defterlerinde Malatya Sancağı Nefs-i Malatya’nın 

kazalarından ve Hekimhan’dan bahsedilmiştir (DAB. TT.408. 

s.1,18,35,59,99,135,170,203,219,231,248). 1559 yılında tekrar Rum Eyaletine 

bağlanmış olduğu görülmektedir (DAB.MD.No:3, S.373). 

16.Yüzyılda Malatya Osmanlı İdari yapılanması içerisinde Amasya, 

Çorum, Trabzon ve Sivas’tan oluşan Rum Eyaleti içerisinde yer almıştır 

(Yıldız; Seyithanoğlu; Çelebi; Hurşitoğlu; Vakkasoğlu, s. 411). 1717 yılından 

itibaren Malikane sistemi ile birlikte yönetimde Malikâne sahipleri etkili 

olmuşlardır. 

Osmanlı yolları Başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Rumeli diye 

belirlenmiş ve bu belirlemedeki yollar sağ, sol, orta diye kısımlandırılmıştır. 

Hekimhan bu yapı içinde bulunduğu Orta kol Üsküdar’dan başlayıp Bolu, 

Merzifon, Sivas, Hasançelebi Harput, Diyarbakır, Musul, Bağdat’a kadar 

uzamaktadır. Hekimhan bu güzergahta oldukça stratejik noktada bulunmaktadır 

(Yıldız; Seyithanoğlu; Çelebi; Hurşitoğlu; Vakkasoğlu, s. 411).  
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Hekimhan dönemin en güçlü devleti olan Osmanlı himayesine girmiş 

olmasına rağmen eşkıyalık olayları tam olarak bitmediği için zaman zaman 

güvenli ve canlı bir yer olamamıştır (Baykal, 1992, s. 56). Sivas- Elâzığ 

arasındaki yol üzerinde, Hasan Çelebi ve devamındaki Hekimhan’ın derbent 

olarak hizmet etmesi belirtilmiştir (A. MKT. MVL (Sadaret Mektubi Meclis-i 

Vala Evrakı, nr. 18/3 29/09/1265,-24/94 21/04/1266) Derbent ahalisi eşkıyalık 

olaylarından dolayı sık sık yerlerini boş bırakmışlardır. Bu durumu önlemek 

için Derbentçiler tarıma yönlendirilerek yerleştirilmeye çalışılmıştır (Cengiz, 

1987, s.1-19, 86-89).  

Vilayet Nizamnamesi öncesinde 1257/1841-1842 yılında 240 hanede 

513 erkek nüfus bulunmaktadır (NFS., 2637, s. 1-19, 86-89). 

2. Hekimhan’ın İdari Yapısı Üzerine İnceleme 
1842 yılında Hekimhan’a bağlı; Orhan Köyü, Sarı Kız Köyü (Çatal 

Pınar), Nâhiyât, Sazlu, Çaruk Pınar, Salıcak, Budaklı, Çırzi, Güvenç (vakfiyede 

mezra), Cüzüngüt (Güzelyurt), Koca Özü, Girmana (Kirmânlı), Köse Hasan, 

Himmetger ve Eyne Veli, Yağmurlu Ağca, Mihmanlı (Akçadağ yakını), Eğin 

(Akçadağ dahilinde), Hasan Çelebi, Sultan Hanı, Hamzalı, Ardahan (Beykent), 

Zorluca Han, Yenice mezrası, Rizvani mezrası,  Ördeklüce mezrası, Arudı 

mezrası, Deveci mezrası, Kilisecik mezrasının bulunduğu görülmektedir (Baş, 

2016, s. 13-40). 

Hekimhan nahiyesinin 1864 Vilayet Nizamnamesi sonrası 

incelendiğinde İdari taksimatı 1868-1869 tarihli Osmanlı devlet Salnamesinde 

Hekimhan’ın, Hasan çelebi, Yuvalı dere ve Akçadağ nahiyeleriyle birlikte kaza 

statüsünde Maʻmûretü'l-Azîz sancağına bağlı olduğu belirtilmiştir (SDA, 

H.1285 (M.1868-1869), Def‘a 23, s.186). Malatya kaza statüsündeyken 

Hekimhan Malatya’nın nahiyesi olarak kaydedilmiştir. Malatya Müstakil 

sancağa dönüştükten sonra Hekimhan; Akçadağ’ın nahiyesi olmuştur (İzgören, 

1999, s. 321-324; Yapıcı, 2014, s.22- 35). 

Yukarıda belirttiğimiz İdari taksimata göre Hekimhan’ın Akçadağ’a 

bağlı olduğu görülmektedir. H.1302/1884 yılına kadar Akçadağ kazasına bağlı 

Hekimhan haricinde Kürne, Kürecik nahiyelerinin de bağlı olduğu 

görülmektedir (SVM, H.1301/1883, s.88). 1325/1907 yılında ise Akçadağ’a 

bağlı herhangi bir nahiyeye rastlanılmamaktadır. 

Hekimhan nahiyesinin idari görevlileri ile diğer Osmanlı Vilayet 

nahiyeleri karşılaştırılınca bazı görevlilerin bölgesel oldukları anlaşılmıştır. 

Örneğin Avrupa’ya yakın Umur-ı Hariciye Memurları nahiyelerde görev 

almışken Osmanlının diğer nahiyelerinde bu görevliler bulunmamaktadır 

(Gençoğlu, 2011, s. 29-50). 1864 yılı sonrası Hekimhan nahiyesinin idari yapısı 

salname verileri doğrultusunda incelendiğinde;  

1301 Yılında Maʻmûretü'l-Azîz Sancağının Hekimhan nahiye Müdürü 

Hüseyin Beğ’dir. Nahiye Kâtibi Mahmut Efendi, Vergi Kâtibi Abdullah 

Efendi’dir (Özmen, 2009, s. 126). 
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1302 Yılında Hekimhan nahiyesinin idari yapısı tamamen değişmiştir. 

Müdür, kâtip ve vergi kâtibi değişmiştir. Müdürü Abdullah Efendi, Kâtip 

Mehmet Efendi, Vergi Kâtibi Hacı Mehmet Efendi olduğu görülmektedir 

(SVM, H.1302/1884, s.88).  

1305 Yılında nahiye müdürü Hacı Hasan Efendi olmuştur (SVM, 

H.1305/1886, S.59). Görüldüğü gibi 5 yılda 3 kez nahiye Müdürünün değişmesi 

yönetimsel anlamda istikrar problemin yaşandığını göstermektedir. 

1307 yılında Hekimhan’da nahiye müdürlüğü vekâleten yürütülmüştür. 

Vekâleten Hüseyin Bey’in nahiye idaresinden sorumlu olduğu görülmektedir 

(SVM, H.1307/1888, S.60). Kâtip Mehmet Efendi, Vergi Kâtibi Hacı Mehmet 

Efendi görevlerine devam etmişlerdir. 

1308 yılında tekrar Hekimhan nahiye müdürü değişmiş olup Müdür 

olarak Abdülvahid Efendi’nin görev yapmıştır (SVM, H.1308/1889, S.64). 

1310 yılında Hekimhan Nahiye Müdürü Galip Efendi, Zabıta Memuru 

İsmail Efendi olduğu görülmektedir (SVM, H.1308/1889, S.117).  

1312 yılında Hekimhan Nahiye Müdürü Mustafa Efendi olduğu 

görülmektedir. Zabıta Memuru İsmail Efendi ve Vergi Kâtibi Hacı Mehmet 

Efendi görevlerine devam etmişlerdir (SVM, H.1312/1893, S.171). Vergi 

Kâtibi Hacı Mehmet Efendi’nin 1301 yılından beri görevde olduğu 

görülmektedir. 

11 yılda 7 nahiye müdürünün değiştiği görülmektedir. En uzun süre 

görev yapılan kadro Osmanlının pek çok vilayetinde olduğu gibi kâtiplik 

kadrosu olduğu görülmektedir. 1310 yılında zabıta memurunun 

görevlendirilmesi bölgedeki asayiş problemlerine tedbir niteliği taşımaktadır. 

Tablo 1: Vilayetlerdeki yukarıdan aşağıya mülki amirlerin sıralaması (Özmen, 

2009, s.173). 

Vilayet Sancak Kaza Nahiye 

Vali Mutasarrıf Kaymakam Müdür 

Defterdar Muhasebeci Mal Müdürü Vergi ve Tapu 

Katibleri 

Mektubcu Tahrirat Müdürü Tahrirat Katibi Katib 

Naib Naib Naib - 

Müftü Müftü Müftü - 

Tüm Vilayetlerde olduğu gibi Hekimhan nahiyesinde mülki idarecilerin 

hiyerarşik sıralaması yukarıdaki şekildedir. Hekimhan’ın Kaza olması ile 

devlet görevlilerinin artacağı görülmektedir. Yönetimsel anlamda merkezin 

etkileri daha çok hissedilmiş olacak ve yerel eşrafın yerine denetim daha çok 
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devletin eline geçmiş olması ile var olan problemlerin önüne geçileceği, 

devletin etki ve denetiminin daha çok hissedileceği yapı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

3. Hekimhan’ın Kaza Olması Yolundaki Çalışmalar  
Hekimhan’ın kaza olması için Maʻmûretü'l-Azîz Valisi Abdülhaluk el-

Nasuhi Efendinin yazısında; Malatya Sancağının Akçadağ kazasına bağlı  

Hekimhan’da belediyenin kurulması için Hekimhan nahiye merkezi bir kaç 

karyeden oluştuğu için düzenlenmesi gerektiği, 24/K/1306(5OCAK 1891) 

tarihli 149 numaralı tahriratta nahiyenin müdüriyet merkezi ile ilgili 500 hane, 

4 han, 25 dükkan, Köprülü Zade Mehmet Paşanın zamanında  yapılan  1 cami, 

1 hamam ve 1 taş han ile Ermeni milleti için 1 kilise ve 2000 civarı nüfus 

bulunduğu belirtilmiştir. Dört beş seneden beri kasaba şeklinde 1000 kuruş 

Zebhiye (kasablık hayvanlardan alınan vergi) alındığı ancak belediye 

olmadığından dolayı bu vergiler iletilemediği belirtilmiştir. Belediyenin 

olmamasından dolayı hayvan vergileri dahi alınamamıştır. Belediye dairesinin 

kurulması adına civarda 50, 150, 200 haneli karyelerin merkezlerinin olduğu 

örnek gösterilmiştir. Hekimhan’da Belediye ihtiyacının olduğu dile 

getirilmektedir (DAB, ŞD.1464/62 No:1; 10/Ş/1308). Vilayet İdare Meclisleri, 

liva ve kaza meclislerindeki belediye ve meclis kararlarını da kontrol etmekle 

görevlendirilmiştir. Ayrıca Vilayet-i Umumi Meclisinin ve Bâbıâli'nin onayı ile 

vilayet vergi gelirlerinin toplanması ile de görevli oldukları görülmektedir 

(Düstur, 1289, s. 641-642). Hekimhan nahiyesi henüz kaza olamadığı için ne 

meclisi ne de vergileri toplayıp iletecek bir mekanizması vardır. 

Hekimhan’ın Kaza olması yolunda belediye ihtiyacından hemen sonra 

Hekimhan nahiyesinin bağlı olduğu Akçadağ kaza merkezine uzaklığından 

dolayı, ahalinin müşkilat çektiği, kaza merkezinin Kurşunlu köyüne naklinin 

istendiği, bunun mümkün olmaması halinde Hekimhan nahiyesinde bir 

kaymakamlık kurulması talebi ve gerekli ödeneğin verilmesinin Maʻmûretü'l-

Azîz vilayetinin yazısında görülmektedir (DAB. BEO. 543. 040652. 002; DAB. 

ŞD.DH.2518-27 Ca 1312-13 Ke 1310). 

Kral Yolu olarak tabir edilen geçiş güzergâhı üzerinde yaşanan güvenlik 

problemleri tek bir bölge ile değil ancak belli bir hattın güvenliği ile yok 

edilebileceği bilindiği için Sivas’ın Kangal ilçesi adına da önerilerde 

bulunulmuştur. Böylece yapılan başvuruda iki öneri üzerinde durulmuştur. 

Sivas Vilayet Meclis-i İdaresi'nin ise Kangal, Aşudi, Alacahan ve Deliktaş 

nahiyeleri Gürün kaza merkezi ve Maʻmûretü'l-Azîz vilayet merkezine uzaklığı 

ve arazinin dağınık olması, askeri muamele, güvenlik ve hükümet işlerinin 

yürütülmesinde güçlükler doğuracağı, Aşudi, Alacahan, Deliklitaş ve Gürün 

nahiyeleri’nin merkezi Kangal’a bağlanması ile yıllık 42.131 tahsisat verilerek 

üçüncü sınıf bir kaza teşkilinin güvenlik açısından olumlu olacağı ve devlet 

gelirlerini artıracağı belirtilmiştir.  
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Seraskerlikçe2 yapılan değerlendirmede ise Akçadağ kaza merkezinin 

Kurşunlu'ya nakletmek yerine Hekimhan'da ve Aşudi, Alacahan ve Deliktaş 

nahiyelerinin de ilhakıyla Kangal'da birer kaymakamlık idaresi 

oluşturulmasının daha uygun olacağı, fakat Hekimhan için gerekli olan 19 380 

kuruşun, Kangal için de 2000 kuruşun  hazinede bulunmadığından mevcut 

yapının şimdilik muhafaza edilmesi gerektiğine dâir Şurâ-yı Devlet'te sunulan 

değerlendirmelerden maddi sıkıntıların idari yapılanmalardaki en büyük engeli 

teşkil ettiği görülmektedir. Aşağıda öneri ve durumu değerlendirerek karara 

bağlayan Dahiliye dairesi üyeleri görülmektedir. 

Fî 27 Cemâziyelâhir sene 1312 ve fî 13 Kânûnıevvel sene 1310 

[Milâdî: 25 Aralık 1894] 

[Mühür] Şûrâ-yı Devlet  

Dâhiliye Dâʼiresi Reʼîsi [Mühür] : Akif bin Halilürrahman 

Aʻzâdan [Mühür] : Abdullah bin Mehmed 

Aʻzâdan [Mühür] : Lütfî Efendi (Bulunamadı) 

Aʻzâdan [Mühür] : Rıza Bey (Nâ-mizâc) 

Aʻzâdan [Mühür] : es-Seyyid ..(?) bin Ali 

Aʻzâdan [Mühür] : es-Seyyid Abdurahman Mâcid 

Aʻzâdan [Mühür] : Sami 

Aʼzâdan [Mühür] : Süha Bey (Meʼzûnen memleketinde) 

Aʻzâdan [Mühür] : es-Seyyid Hikmet(?) Şamil 

Aʻzâdan [Mühür] : Ahmed Ziya Bey (Bulunamadı) 

Aʻzâdan [Mühür] : Bekir Sıddık bin Sinan 

Aʻzâdan [Mühür] : Muhammed Aziz bin Vecihi 

Aʻzâdan [Mühür] : es-Seyyid Ali Rıza bin Seyda 

Aʻzâdan [Mühür] : Hasan el-Benâ 

Aʻzâdan [Mühür] : es-Seyyid Ali 

Aʻzâdan [Mühür] : Abdullah Paşa (Bulunamadı) 

Aʻzâdan [Mühür] : İbrahim Behcet bin Mahir 

Aʻzâdan [Mühür] : Mansur el Muntasırbillah 

 
2 Bknz: Yüksel Çelik (2009). Serasker, TDV İslam Ansiklopedisi.C:36. İstanbul. 

(s.547-549) 
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Aʻzâdan [Mühür] : Nureddin Bey (Bulunamadı) 

Aʻzâdan [Mühür] : es-Seyyid Mehmed Arif Hikmet bin Abdurahman 

Nureddin’dir. 

 Hekimhan nahiyesinin genişliği, konumu ve nüfus çokluğu sebebiyle 

kaza yapılması için şimdiye kadar yapılan müracaatların sonuçsuz kaldığı 

görülmektedir. Akçadağ kaza merkezinin uzaklığından dolayı kaza 

yapılmasında büyük faydalar sağlanacağından bahsedilerek İbrahim imzasıyla 

Sadaret'e sunulan başvuru evrakının ekleriyle birlikte değerlendirilmek üzere 

Maʻmûretü'l-Azîz Valiliği'ne gönderildiği bildirilmiştir (DAB. DH. MKT. 

354/9-20 /Ş/1311). 

Hekimhan’ın yapısı ve Akçadağ kaza merkezine uzaklığından dolayı 

idari ve emniyet açısından sorunlar doğurduğu belirtilmiştir. Akçadağ kaza 

merkezinin Hekimhan nahiyesine nakli yahut burada yeni bir kaza teşkili 

hakkında ahali tarafından gönderilen arzuhaller üzerine yapılan 

değerlendirmeler ve Maʻmûretü'l-Azîz Vilayeti'nden gelen yazıda Akçadağ 

kaza merkezinin önemine binaen Hekimhan nahiyesine taşınmasının uygun 

bulunmadığı ifade edilmiştir. Akçadağ kazası ile Keban Maʻdeni kazasına bağlı 

civar köylerin Hekimhan'a bağlanarak buranın bir kaza merkezi yapılmasının 

bahsedilen sorunları ortadan kaldıracaksa da bütçe imkânlarının buna müsait 

olmadığı 2 Ocak 1894 tarihli yazıyla Sadaret'e sunulan ve Akçadağ kaza 

merkezinin Kurşunlu köyüne nakledilmesi halinde Hekimhan'ın ilçe merkezine 

yakın olacağı ve dolayısıyla bahsedilen sorunlar bir nebze giderilmiş olacağı 

yahut Hekimhan'da bir ilçe merkezi oluşturulup gerekli tahsisatın sağlanması 

gerektiğine dâir öneriler Dahiliye Nezareti’nin Saadet’e sunduğu yazıdan 

anlamaktayız (DAB. DH. TMIK. S. 58/23/02- 6/13-30 /Z/ 1311). 

Ahalinin yaptığı müracaatlar üzerine Maʻmûretü'l-Azîz Valiliğiyle 

yapılan yazışmalar neticesinde Akçadağ kaza merkezinin Kurşunlu köyüne 

nakli yahut burada yeni bir ilçe kurulması konusunun Şurâ-yı Devlet Dâhiliye 

Dairesi, Seraskerlik ve Maʻmûretü'l-Azîz Valiliği ve Mâliye Nezâreti ile 

birlikte yapılan değerlendirmeler sonucu Hekimhan Nâhiyesi Müdürlüğü'nün 

mevcut bütçesinin 5 760 kuruş olduğu, ilçe olması halinde bu giderin 19 380 

kuruşa çıkacağı ve bu paranın da Dâhiliye Nezâreti bütçesinde karşılığı 

bulunmadığının anlaşıldığına dâir Şûra’yı Devlet Dâhiliye Dairesi'nin,  

Dâhiliye Nezâreti'ne sunduğu yazısından anlamaktayız (DAB. DH. MKT. 

229/70/03; ŞD. DH.71-24/Re/1312-6/Ts/1310). 

Hekimhan nahiyesinde bir kaymakamlık teşkilinin kurulması başvuruları 

sırasında köyün ileri gelenleri, kendileri açısından birtakım zorluklar 

yaşayabileceklerini düşündüklerinden köylerinin eskiden olduğu gibi 

Akçadağ'a bağlı kalmasını istediklerine dâir başvuru yaptıklarını ve bu 

başvurularının değerlendirilmek üzere Dahiliye Nezareti’nce Maʻmûretü'l-Azîz 

Valiliği'ne gönderilmiş olduğu yazışmalardan anlaşılmaktadır (DAB. DH. 

MKT. 400/19/01-27; DH. MKT. 319/28-27/M/1313). 
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Malatya Sancağının Akçadağ Kazasının Hekimhan Nahiyesinin 

büyüklüğünden ve yaşanan sorunlardan kaynaklı 20 Haziran 1306 tarihli 56 

numaralı tahriratta Şurayı Devlet Tanzimat Dairesinin kararına göre karyeler 

belediye teşkil olunmaması belirtilmiştir. Şurayı-ı Devletin iradesi padişahın 

hükmü ile şu an için mümkün olmadığı belirtilmiştir (DAB. 1751/73/01; 

DH.MKT. 56/11-27/Z/1307). 

Yukarıda bahsedilen güçlüklerden kaza merkezinin Hekimhan'a 

nakledilmesine dâir Müderris Yusuf'un Dâhiliye Nezâreti'ne yaptığı müracaatın 

değerlendirilmek üzere Maʻmûretü'l-Azîz Valiliği'ne gönderildiği bildirilmiştir 

(DAB. DH. MKT. 2052/6; DH. MKT. 812/27-27/R/1310). 

Akçadağ merkezinin Hekimhan’a taşınması önerileri üzerine bölge ile 

ilgili eşrafın ileri gelenlerin yanı sıra askeri komisyon üyelerinin de önerilerinin 

olduğunu; Akçadağ kaza merkezinin Kurşunlu Karyesine, kaza merkezi 

idaresinde kalan Kürne Nahiyesi Müdüriyetinin Arga Karyesine Nakli 

belirtilmiştir. Polat Karyesi ile Haray-ı Hümayun (Sultan Suyu Harası) 

İdaresinin Malatya’ya katılmasına dair Şurayı Devlet Dahiliye Dairesinden 

hazırlanan raporun değerlendirildiği Akçadağ kaza merkezinin eskiden olduğu 

gibi Levend Karyesine bırakılması gerektiği Teftişi Komisyon-ı Ali’si Reisi 

İsmail Hakkı Paşanın önerileri ile uygun bulunmasından anlamaktayız (DAB. 

BEO. 41/3067-4/M/1310(29T1892) 

Maʻmûretü'l-Azîz vilâyetine bağlı Keban Madeni ve Akçadağ 

kazalarından bazı köylerin Hekimhan nâhiyesine bağlanarak burada üçüncü 

sınıf bir kaymakamlık teşkili hakkında Maʻmûretü'l-Azîz Vilâyeti İdare 

Meclisi'nden gelen yazı ile Sadaret'e sunulan yazının Şûrâ-yı Devlet'e havale 

olunduğu ve Hekimhan nahiyesinin kazaya çevrilmesinin ne kadar paraya mal 

olacağı ve bütçede karşılığının bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenmiştir 

(DAB. DH. MKT. 02648/49/02-20/Te/1324). 

 Koz Dere’den Veli Mustafa Efendi ve Karaköçek'ten İsmail Halil 

Efendi’nin başvuruları ile çekilen telgraf göre Hekimhan nahiyesine bağlı 

Karaköçek Kozdereden olan yetmiş hanenin mahsulünün 1908 senesinde çok 

az olduğu ve tohuma olan ihtiyaçtan dolayı bank sandığından ihtiyacı 

karşılamak için borçlanmaya dair herhangi bir yapının bulunmadığı 

belirtilmiştir. Tohum mevsimi geçmek üzere olduğu için açlık ile imtihan 

edilmemek için 15.000 kuruş ihtiyacın bank sandığından karşılanması talep 

edilmiştir (DAB. DH. MKT. 2648/ 49-01-20/T/1324). 

4. Müfettiş Şakir Paşanın bölge ile ilgili tespitleri ve 

Hazırladığı Rapor 
Müfettiş Şakir Paşa bölgedeki problemler ve başvurular üzerine bölgede 

incelemelerde bulunmuştur. Hazırladığı raporda: "Sivas Malatya arasındaki 

Bağdat Yolu'nun çevresinde hükümetin herhangi bir biriminin olmamasının bu 

yolun önemiyle bağdaşmadığı, burada emniyet ve asayişin sağlanması gerektiği 

dikkate alınarak Kangal ve Hekimhan’ın bir kaza haline getirilmesi daha önce 
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de değerlendirilerek Maʻmûretü'l-Azîz Valiliğince Hekimhan'da bir 

kaymakamlık teşkilinin faydalı olacağı yönünde görüş bildirildiği belirtilmiştir. 

Malatya Mutasarrıflığı ‘nın, Akçadağ kazası halkının çoğunlukla kürt ve 

aşiretlerden olmakla beraber sünnî ve alevî olmalarından dolayı aralarında 

zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığı, emniyet ve asayişin sağlanması için 

buralarda her ne kadar gerekli kuvvet bulunduruluyorsa da Akçadağ kazasının 

lağvı ve bağlı köylerinin Hekimhan'a bağlanmasının bu hassasiyetler göz 

önünde bulundurulursa uygun karşılanmayacağından Akçadağ 

kaymakamlığı'nın lağvedilmeyip Levend köyüne nakledilmesi, Akçadağ 

kazası, Malatya sancak merkezi ve Keban kazalarına uzak fakat Hekimhan'a 

yakın köylerin Hekimhan'a bağlanarak bir kaymakamlık teşkilini faydalı 

bulduğu belirtilmiştir. 

Maʻmûretü'l-Azîz Vilayeti İdare Meclisi'nin, Akçadağ kazasının 

öneminden dolayı haritada gösterildiği üzere Keban kazasından uygun köylerin 

Hekimhan'a bağlanarak bir kaymakamlık teşkilinin uygun olacağını 

değerlendirdiği 

Yukarıda belirtilen sebepler ve yapılan değerlendirmeler ışığında " 

Maʻmûretü'l-Azîz'den Hekimhan ve Sivas'tan Kangal nahiyelerinin ilçe 

yapılması için gerekenlerin yapılması" şeklindeki raporu Yaver-i Ekrem 

Müfettişi Şakir'in Dâhiliye Nezâreti'ne sunmuştur (DAB. TMIK. S.10/03/02- 2 

/Z/ 1314-2/M/1315). 

Sivas ile Malatya arasındaki Bağdat Yolu civarında hükümetin herhangi 

bir kontrol biriminin olmaması, yolun önemine binaen uygun bulunmamıştır. 

Kangal ve Hekimhan nahiyelerinin kaza haline getirilmesi gerektiğine dâir 

Müfettiş Şakir Paşa tarafından hazırlanan raporun gereği yerine getirilmek 

üzere birer sûretinin Sivas ve Maʻmûretü'l-Azîz valilikleri ve Dâhiliye 

Nezâreti'ne gönderildiği belirtilmiştir (DAB. TMIK. S. 10/03/03-2/M/1315(2 

Haziran 1897-Muamelet Komisyonu tezkiresi). 

 Kangal ve Hekimhan nahiyelerinin kaza haline getirilmesi gerektiğine 

dâir Müfettiş Şakir Paşa tarafından hazırlanan raporun Maʻmûretü'l-Azîz 

Vilâyeti İdâre Meclisi'nce de uygun bulunduğu belirtilmiştir (DAB. TMIK. S. 

15/26/01-Sayı 48-28/M/1315). 

"Sivas ile Malatya arasındaki Bağdad Yolu civarında hükümetin 

herhangi bir kontrol biriminin olmaması, yolun önemine binaen uygun 

bulunmadığı belirtilmiştir. Kangal ve Hekimhan nahiyelerinin kaza haline 

getirilmesi gerektiği, Tohma nehrinin sınır kabul edilerek Keban Madeni ve 

Akçadağ kazalarıyla Ayvalı, Hasan çelebi ve Gelen geç nahiyelerinin Keban ve 

Akçadağ ilçelerine uzak köylerinin Hekimhan'a bağlanarak Hekimhan'da bir 

ilçe merkezinin oluşturulması gerektiği" ne dâir raporun uygun bulunduğuna 

dâir Tasrîʻ-i Muʻâmelât Komisyonu'nun Sadaret'e sunulan değerlendirmesi 

yapılmıştır (DAB. DH. TMIK. s. 58/23/01- 464- 30/ Ca/1315- Muamelet 

Komisyınu tezkiresi). 
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Maʻmûretü'l-Azîz vilâyetine bağlı Keban Maʻdeni ve Akçadağ 

kazalarından bazı köylerin Hekimhan nâhiyesine bağlanarak burada üçüncü 

sınıf bir kaymakamlık teşkiline dâir Şûrâ-yı Devlet'e gönderilen 26 Ekim 1897 

tarihli Dâhiliye Nezâreti'nin yazısı ve Seraskerlik'le yapılan haberleşme üzerine 

gerekenin yapılması için Islahat Lâyihası gereği Maʻmûretü'l-Azîz Valiliğince 

oluşturulacak nahiyelerin belirtildiği defterde Hekimhan nahiyesinin isminin 

olup olmadığı, kaza olması halinde ne kadar paraya ihtiyaç olduğu ve bütçede 

karşılığının bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenmiştir (DAB. DH. MKT. 

2107/111-22/Z/1315(14 Mayıs 1898). 

Hekimhan’ın kaza olması için yapılan on altıncı yazışmada Bağdat 

üzerinde büyük yolda bulunduğu için bayındır hale getirmek için Hekimhan 

nahiyesinde belediyenin açılmasının gerekli olduğu Maʻmûretü'l-Azîz vilâyet-

i Aliye’sinden gelen Tahrîrât Tasrîʻ-i Muʻâmelât Komisyonun ifâdesiyle 

takdim olunan yazılı açıklamasında Şurayı devletçe izin verildiği belirtilmiştir 

(DAB. DH. TMIK. S. 15/26/02- NO:128.11/R/1323). 

Hekimhan’ın kazaya geçişinde Maʻmûretü'l-Azîz vilâyetinden ve 

müfettiş Şakir Paşanın Hekimhan nahiyesinin Islahat layihası hükmünce 

düzenlenen teşkilat defterine dâhil olup olmadığının ve kaza olması halinde ne 

kadar masrafa ihtiyaç duyulduğunun detayları 14 Mayıs 1898(2 Mayıs 1314) 

tarihli 53 numaralı tezkerenin karşılıklı işlemlerinde ve Islahat Komisyonunda 

teşkilat defterine dahil olduğu tetkikle anlaşılmış olup 27 Ekim 1897(30 Ce 

1315)  yılında yapılan tetkikler sonucunda nahiyenin kazaya geçirilmesi kabul 

gördüğü yazılı emir ile bildirilmiştir (DAB. DH. TMIK. S. 15/26/04/01-

31/M/1314). 

Daha sonra Arguvan’a bağlı bazı karyelerin Hekimhan kazasına 

bağlandığı görülmektedir (DAB. A. M. 7/25-29/12/1265). 

Sonuç: 
Osmanlı Devleti’nde yönetimsel gücün kaynağı merkez teşkilatıdır. 

Merkez teşkilatının vilayetlerle olan bağları ne denli güçlü ise hakimiyette o 

oranda güçlü olmuştur. Osmanlı’da tımar sisteminin çökmesi ile idari 

yapılanma girişimleri gerçekleşmiş yeni düzenin sağlanması için merkezi 

otoritenin güçlü tutulmasına önem verilmiştir. Yerel yapılar ile çözülemeyen 

problemler Bâb-ı Âli’de ciddi bunalımlara neden olmuştur.  

Osmanlı’da hiyerarşik yapılanma içerisinde idari yapının bağlı olduğu 

birim ne kadar büyük olursa kontrol sisteminin işleyişi de aynı oranda 

zorlanmıştır. Bu durum asayiş problemlerini de beraberinde getirmiştir. 

Nizamnameler ile başlayan idari teşkilatlanma pek çok vilayette görüldüğü gibi 

Ma’mûretü’l-Azîz sancağında da yaşanmıştır. 

Stratejik öneme sahip olan Hekimhan, Bağdat yolu üzerinde olması ve 

güvenlik mekanizmasının yeterli düzeyde bulunmayışından kaynaklı olarak sık 

sık asayiş problemleri ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu probleme çözüm olarak 

Hekimhan, Akçadağ’ın kaza merkezi haline getirilmesi veya Hekimhan 
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nahiyesinin kaza olması yönünde öneriler sunulmuş olup bölgede devlet 

kontrolü sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan yazışmalar incelendiğinde pek çok 

başvuru yapılmış olmasına rağmen oldukça uzun bir sürenin sonunda 

Hekimhan’ın kaza haline gelmesi gerçekleşmiştir. Bu işleyişte karşılaşılan en 

önemli problem mali kaynak yetersizliğinden yönetimsel düzenlemeye 

bütçenin müsait olmayışıdır.  

Tüm olumsuzluklara rağmen taşra teşkilatının yeni örgütlenmesi 

Hekimhan nahiyesinde de gerçekleşmiş olup bu yapılanmanın uzantıları 

günümüze kadar gelmektedir. 
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Giriş  
Osmanlı Devleti’nin ekonomik sistemi içerisinde önemli bir yer işgal 

eden madencilik, Tanzimat Dönemi öncesinde kendi kendine yeterlilik 

politikasında başarılı olmuş, madenlerin çıkarımı, arıtılması ve naklinde 

gereken özen gösterilmiş ve merkezi denetim sıkı bir şekilde sağlanmıştır.4 

Devletin tekelci yaklaşımı toprakla birlikte, madenlerin de mülkiyeti 

konusunun, devlete ait olması zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Bu 

bağlamda madenin ortaya çıktığı arazi tasarrufa elverişli ve devamlı  bir 

tasarrufa mevzu bulunuyorsa mutasarrıfın gücü yettiği takdirde  beşte birini 

devlete vermek şartıyla işleyebilmiştir. Ancak gücü yetmediği takdirde bu 

hususta bir hak tanınmamıştır.5  Dolayısıyla madenlerin işletme tarzını tespit 

etmek de devlete ait sayılmıştır. Bundan dolayı maden mevzuatında devletçi bir 

zihniyet hakim olmuş ve maden işletmelerinde de devlet tekeli hakim olmuştur. 

Devlet, Tanzimat Dönemi’ne kadar madenlerin yönetiminde ve işletilmesinde 

mevcut teamüllerle beraber kanunnameleri göz önünde tutmuştur. Buradan 

hareketle işletmelerde devletle olan ilişkileri ve müşterek özellikleri dikkate 

alınarak, doğrudan doğruya devlet tarafından idare ve işletme, devlet yardımı 

ve nezareti altında madenciler tarafından idare ve işletme ve belirli süre ile 

kesime vermek suretiyle işletme tarzı şeklinde faaliyetler sürdürülmüştür.6 

Tanzimat Fermanı ile birlikte mülkiyet hakkının tanınması, 1858’de 

çıkarılan arazi kanunnamesi ve yabancı devletlerle yapılan antlaşmalar 

neticesinde yabancı menşeli işlenmiş madenlerin Osmanlı piyasasına girmesi 

ve 1851 ve 1855’te Uluslar arası Paris Sergisi’ne iştirak edilmesi Osmanlı’da 

madenciliğe bakışın değişimini sağlamıştır. Bunun neticesinde 1861’de maden 

mevzuatını düzenleyici bir maden nizamnamesi hazırlanmıştır.7 1861yılında 

hazırlanan bu nizamname, Osmanlı tebaasından  olanların tek başına veya 

ortaklık suretiyle imtiyaz alabilmelerine fırsat vermiştir.  Bu ortaklık yapısına 

gayrimüslimler hissedar olarak iştirak edebilmiştir. Nizamnamede dikkati 

çeken diğer bir nokta ise imtiyaz süresidir. Süre konusunda  maden imaline talip 

olanlara  bir müddet-i münasibe-i imtiyaziye ile ruhsat verileceği belirtilirken, 

süre sınırlamasına gidilmemiştir(madde 13).8 Yaklaşık sekiz yıl uygulamada 

kalan 1861 nizamnamesinden sonra 1869 yılında diğer bir Maden 

Nizamnamesi yayınlanmıştır. Bu nizamname önceki nizamnameye göre daha 

kapsamlı olup,9 1869 nizamnamesinin önceki nizamnameden en önemli farkı 

 
4 Mustafa Altunbay, “Klasik Dönemde Osmanlı’da Madencilik”, Türkler, C.10, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 799. 
5 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Maden İşletme Hukuku”, Dil ve Tarih-

Coğrafya  Dergisi, C.2 , S.1, s.120. 
6 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI, TTK, Ankara 2000, s. 246. 
7 Karal, a.g.e, s.246. 
8 1861 Maden Nizamnamesi, 9 M 1278/17 Temmuz 1861, Atatürk Kitaplığı. 
9 “1869 Maden Nizamnamesi”, Düstûr I. Tertip II. Cilt, Matba-İ Amire, 1279, s.317-

337. 
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imtiyaz süresindeki netlik ve sürenin uzunluğudur. Nitekim nizamnamede 

imtiyaz süresi 99 yıl olarak belirlenmiştir(madde 7).10 Sürenin uzun 

tutulmasındaki maksat, madencilik sektöründeki  kazanç elde  etme sürecinin 

uzun vadeli bir süreci kapsamasıdır.11 Nizamnamelerle madenciliği hukuki 

düzlemde geliştirme çabası olan bu süreç; 1887 ve 1906 yılında düzenlenen 

nizamnamelerle devam ettirilmeye çalışılmış ve imtiyaz politikasıyla da devlet, 

özel teşebbüs vasıtasıyla madencilik sektörünü geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu 

bağlamda çalışmanın esasını oluşturan Malatya Kazası Tepehan Bakır Madeni 

Mukavelenamesi’nin de bu minvalde Devlet-i aliyye ile bölge halkından olan 

müteşebbisler arasında imzalandığı anlaşılmaktadır. Mukavelenamenin 9 

maddeden oluştuğu görülürken, 17 maddelik bir şartname kısmının da 

mukaveleye eklendiği  tespit edilmiştir. Mukavelenin imza tarihinin ise h.22 

Zilkade 1289/m.21 Ocak 1873 olduğu görülmüştür.12  Yukarıda zikredilen  

mukavelenamenin muhteviyatına  ise aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. 

Maden Ocağının Coğrafi Konumu, İmtiyaz Sahipleri ve Süresi  
Maden ocağının Diyarbakır Vilayeti  dahilinde Mamurat’ül-aziz 

Sancağı’na tabi Malatya  Kazası’nda yer aldığı anlaşılmaktadır. Maden 

ocağının işletilmesine dair imtiyaz mukavelenamesinin  bölgenin yerel 

halkından olan  Osmanlı tebaasından  Sarraf Aslanoğlu Kigork ve Samancızade 

Kigork adlı kişilerle yapıldığı görülürken13, imtiyaz sahiplerinden birinin 

mesleğinin sarraf olması sermaye sahibi olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Madenin imtiyaz müddetinin r.1288 senesi Eylülünün/Eylül/Ekim 1872 yılının 

başlangıcından itibaren 99 sene olduğu vurgulanmıştır(madde 1).14  Mukavele 

süresinin 1869 yılı nizamnamesine mutabık olduğu görülmektedir.  Nitekim 

1869 nizamnamesinde yukarıda da zikredildiği gibi 1861’deki imtiyaz 

süresindeki muğlaklık ortadan kaldırılarak, 99 yıl gibi bir süreyle15 müddetin 

ne olacağı  netleştirilmiştir. Maden  için tahsis edilen  mahallin ise, altmış beş 

cerib(dönüm)  olup haritada gösterildiği üzere şimalen(kuzeyden) Çifte Tepe 

ve   Kavatlı Tepe ile Halkan adlı  mahal arasında  bulunan hat, şarken(doğudan) 

Tepehan tepesiyle Çifte Tepe arasında  vaki hat  ve cenuben(güneyden) Şeyh 

Emir Tepesi ile Tepehan adlı  mahalde bulunan hat ve garben(batıdan)  Sivri 

Bel adlı mahal ile Dikili Taş ve Şeyh  Emir Tepeleri  aralarında bulunan hat ile 

sınırlı olduğu dile getirilmiştir(madde 2).16 

 
10 “1869 Maden”, s.319. 
11 Özkan Keskin, “Osmanlı Devleti’nde Maden Hukukunun Tekamülü (1861-1906)”, 

OTAM, S.29/2011, s.131. 
12 “Malatya Kazası Tepehan Bakır Madeni Mukavelenamesi”, İmtiyazât ve Mukavelât, 

C.1, Matbaa-İ Osmaniye, İstanbul H.1302/M.1884-1885, s.612. 
13 Malatya Mukavelename, s.612. 
14 Malatya Mukavelename, s.612. 
15 1869 Maden Nizamnâmesi, s.319. 
16 Malatya  Mukavelename, s.612. 
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Mukavelede Uygulama Esasları 

a.İmtiyazın Sınırlılığı 
Mukavelenamenin uygulama esasları içerisinde üçüncü maddede yer 

alan “Bu hudut  ile sınırlanmış olan arazi dahilinde nühas(bakır)  madeninden 

başka zuhuru melhuz olan sair cins madenler, bu ihaleye dahil olmadığından  

onlar için gerek mültezimler ve gerek sairleri tarafından talep  vuku bulduğunda 

maden nizamnamesinin otuz beşinci maddesi hükmüne  göre gerekli olan 

muamele  icra edilecektir esası her maden için ayrı ayrı imtiyaz talebinde 

bulunulması gerektiği yönünde bir prensibi öne sürmektedir. Bu prensibin 

dayanağı olarak da yukarıda belirtildiği üzere 1869 yılı maden nizamnamesinin 

otuz beşinci maddesi dile getirilmiştir. İlgili maddede konuyla alakalı olarak 

belirtilen ibare şu şekildedir: “…madenin arazi-i mahdudesi(arazi sınırında) 

dahilinde emr-i âli mezkurun tasrih(belirtmek) eylediği madenden başka cins 

maden zuhur eder ise anın imali dahi müceddeden(yeniden)  balada(yukarıda) 

beyan olunan muamelat icra olunarak başkaca  bir fermân-ı âlî 

istihsal(düzenlemek) lazımdır…”.17 Madenin imtiyaz hududu  dahilinde 

bulunan arazi yalnız madenin işletilmesi için tahsis olunduğundan, 

nizamnamenin altmışıncı maddesi hükmünce mültezimler  bu araziden mağara 

ve temel kazma gibi işlemlerle daimi surette arazi sathında  kullandıkları 

mahallerin sahiplerini rıza etmek ve bölgenin kullanımı durumunda ücretini 

vermek durumunda oldukları ve eğer razı edemediklerinde ise yine  sahipleri  

tarafından  ne amaçla kullanılıyor ise yine bu şekilde imal ve idare  edileceği, 

yani tarla ise ziraat, mera ve yaylak ise hayvanları otlatmak için kullanılacağı 

ve   mültezimlerin müdahaleye  hakları olmayacağı dile getirilmiştir(madde 

5).18 

b. Madene Münhasır Vergi ve Ücretler 
Maden arazisi miri arazisi statüsünde ise vergi miktarı şu şekilde dile 

getirilmiştir: “Maden için tahsis edilen mahal, arazi-i miriye ve halliyeden (miri 

arazi ve boş arazi)  ise mültezimler  tarafından bu arazinin her dönümü için elli 

beşer paradan canib-i miriye (devlete) yıllık  90 kuruş resm-i mukarrer 

(belirlenmiş vergi) verilecektir (madde 4).19 Bakır madeninin nisbi vergisi 

hususunda ise madde 6’da vergi aynen ve bedelen ödenmesi konusu şu şekilde 

dile getirilmiştir: Madenden çıkarılacak bakır cevherinden %5 rüsum-u 

nisbiyenin (nisbi vergi) canib-i mirîye (devlete) verilmesi kararlaştırılmış 

olmakla birlikte zikredilen rüsum, maden idaresinin uygun görmesi üzerine  

aynen veya raic-i vakte (geçerli olan süre) tatbiken bedelen mültezimler 

tarafından ödenecek ve aynen verilmesi durumunda ise İskenderun İskelesi’nde 

 
17 “1869 Maden”, Düstûr, s.324-325. 
18 Malatya Mukavelename, s.613. 
19 Malatya Mukavelename, s.613. 
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yerel yönetim tarafından tayin olunacak memura teslim edilecektir.20 Madenin 

rüsumat (vergi) tahsili vilayete ait olduğundan yukarıda yazılı olan resm-i 

mukarrer (kararlaştırılmış vergi oranı) ile bedelen alınacak olan rüsum-u 

nisbiyenin kararlaştırıldığı şekliyle sikke-i halise (halis altın veya gümüş akçe) 

olarak belirlenen vakitte mültezimler tarafından vilayete teslim edilmesi 

gerektiği madde 7’de belirtilmiştir.21 Maden idaresinin kurumsal harç olarak 

belirlediği ücretin de bir defaya mahsus olmak üzere fermân-ı âlinin verilmesi 

esnasında ferman harcı olarak mültezimler tarafından maden idaresine iki yüz 

adet Osmanlı lirası verileceği kararlaştırılmıştır (madde 8).22 Buradan hareketle 

mukavelenamedeki şartların nizamnamelere tabiiyet noktasında gayet uyumlu 

bir şekilde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla  devletin, madenler 

üzerindeki denetimi de böylece sağlanmış olacaktır. 

Şartname Esasları  
Mukaveleye eklenen şartnamede ise maden ocağındaki imalat süreciyle 

alakalı olarak, işin teknik boyutunun ele alındığı görülmektedir. Mesela  

madene dair hazırlanmış olan haritanın üç nüsha şeklinde düzenlenip, maden 

idaresinde tasdik ettirilip, mühürlendikten sonra  bir tanesinin maden idaresine, 

bir tanesinin vilayete diğerinin de mültezimlere verileceği, imtiyâz-ı fermân-ı 

âlîsinin verildiği tarihinden itibaren altı ay müddet  zarfında masrafları 

mültezimlere ait olmak üzere vilayete gönderilen  haritada gösterilen 

hudutlardan gerekli olanlarına  hükümet-i mahalliye (bölge idaresi) ve 

mühendis vasıtasıyla özel bir işaret konulması gerektiği ve   madenin 

bulunduğu kazanın sicillerine  kayıt olunduktan sonra mazbata ile bildirilmesi 

gerekliliği dile getirilmiştir (madde 1).23 Yine maden nizamnamesine göre 

mültezimlerin, madene dair resimleri ve imalatın usulünü havi bir raporu 

maden idaresine vermeleri ve imalat için ruhsat almaları gerektiği(madde 2),24 

madene dair mağarada yeni bir yol açmak gerektiğinde bu konuda taleplerini 

içeren raporlarını sunmaları (madde 3),25 imalat sırasında çevredeki binalarda 

oluşabilecek zararın mültezimler tarafında ödenmesi (madde 5),26 madende 

yapılacak çalışmaların su yollarına, demiryoluna 75 metre mesafe uzaklığında 

yapılması gerekliliği (madde 7),27 madende cevher çıkarmaya mahsus mağara 

ile su yolu mağarası var ise onların ağız kısmına imalata ve suların dışarı 

çıkmasına elverişli surette makineler yerleştirme zorunluluğu (madde 10),28 

Madenin arazisinin sınırları  üzerinden  demir yolu geçirilecek veya umuma 

 
20 Malatya Mukavelename, s.614. 
21 Malatya Mukavelename, s.614. 
22 Malatya Mukavelename, s.614. 
23 Malatya Mukavelename Şartname Bölümü, s.615. 
24 Malatya Şartname, s.615. 
25 Malatya Şartname, s.616. 
26 Malatya Şartname, s.616. 
27 Malatya Şartname, s.617. 
28 Malatya Şartname, s.617. 
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faydalı  bir yol inşa  edilecek olduğunda mültezimlerin hiç  bir suretle tazminat 

veya yasaklama gibi bir konuda dava açma hakkı ve salahiyetinin olamayacağı 

(madde 13)29 ve mültezimlerin madenden çıkaracağı  cevherin  miktarını 

içerecek şekilde her üç  ayda bir defa icmal  defterini hükümete vermeye  

mecburdur oldukları  ve  her senenin başlangıç ayında dahi geçen senenin 

hasılatının miktarını havi  müfredat defterini de  vilayete  vermeleri gerektiği 

gibi konular üzerinde durulduğu görülmüştür. 

Sonuç 
Osmanlı madenciliği, Tanzimat sonrası uygulamaya konan 

nizamnamelerle geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda özellikle maden 

bulunan bölgelerde ahaliden eşraf  ve sermaye sahiplerine madenleri çıkarma 

ve işletmeye yönelik imtiyazlar verilmeye başlanmıştır. Maden imalatına 

yönelik işlemlerin düzenli bir şekilde yapılması amacıyla da imtiyaz sahipleri 

ile devlet arasında mukavelenameler imzalanarak, maden çıkarma, arıtma ve 

işletme gibi hususlara riayet edilmesi sağlanmıştır. Bu minvalde çalışmada esas 

alınan Malatya Kazası Tepehan bakır madeni mukavelenamesinin de bölge 

halkından olan Sarraf Aslanoğlu Kigork ve Samancızade Kigork arasında  h.22 

Zilkade 1289/m.21 Ocak 1873 yılında imzalanmıştır. Diğer mukavelena-

melerde olduğu gibi bu mukavelenamede de  şartların,  nizamnamelere riayet 

edilerek  hazırlandığı anlaşılmıştır. Öncelikle mukavelenamede madenin 

coğrafi sınırlarının belirlendiği görülürken, imtiyaz sahiplerinin isimleri ve 

imtiyaz tarihinin belirtildiği görülmüştür. Daha sonra imtiyaz sahiplerinin 

madenin çıkarılması ve işletilmesi süresinin 99 yıla tekabül ettiği dile 

getirilmiştir. İlgili diğer maddelerde ise madenin çıkarılması esnasında imtiyaz 

sahiplerinin vermekle yükümlü olduğu vergi oranları, ilgili idareye verecekleri 

harç parası, madenin çıkarılması esnasında yaşanabilecek vakalarda imtiyaz 

sahiplerinin yükümlülükleri gibi mevzular üzerinde durulduğu tespit edilmiştir. 

Mukavelenameye eklenen şartnamede ise madenin işletilmesi sırasında 

yerine getirilmesi gereken teknik konular üzerinde durulmuştur. Bu minvalde 

madenin krokisini tasvir eden haritanın ve resminin çizilerek, gerekli idareye 

teslim edilmesi, madenin arazisi içerisinden halkın faydasına olan  yeni yol ve 

demir yolu yapımı gibi hususlarda imtiyaz sahiplerinin herhangi bir şekilde 

tazminat vb. konularda salahiyetinin olamayacağı gibi konulara yer verilmiştir.  

Sonuç olarak çalışmada mercek altına alınan maden ocağı işletilmesine 

dair imzalanan imtiyaz mukavelenamesi, ilgili dönemde Osmanlı Devleti’nin 

madenciliğin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya çalıştığı imtiyaz 

politikalarının ne suretle yürütmeye çalıştığını göstermesi bakımından 

günümüze ışık tutmuştur. 

 

 
29 Malatya Şartname, s.618. 
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Ek 1: Malatya Kazası Tepehanı Bakır madeni Mukavelenamesi  

güncelleştirilmiş hali 

Malatya Kazası Tepehanı Bakır madeni Mukavelenamesi  

güncelleştirilmiş hali 

Diyarbakır  Vilayeti dahilinde Mamurat’ül-aziz Sancağı’na tabi Malatya  

Kazası’nda tebaa-i Devlet-i aliyye’den Sarraf Aslanoğlu Kigork ve  

Samancızade Kigork Efendiler uhdelerine ihale olunan  Tepehanı adlı  Bakır 

madeninin imtiyâz-ı fermân-ı âlîsine eklenecek  mukavelenamenin suretidir. 

Madde 1. Maden, h.1288 senesi Eylül(m. Eylül-Ekim1872) 

başlangıcından itibaren 99 sene  imtiyaz müddeti ve belirtilen şartlar dahilinde  

ismi yukarıda zikredilen uhdelerine ihale edilmiştir. 

Madde 2. Maden    için tahsis olunan mahal altmış beş cerib(dönüm)  

olup mevkisine dair olan haritada  gösterildiği üzere şimalen(kuzeyden) 

Çiftetepe ve   Kavatlıtepe ile Halkan adlı mahal arasında bulunan hat ve 

şarken(doğudan) Tepehanı tepesiyle Çiftetepe arasında  yer alan  hat ve 

cenuben(güneyden) Şeyh Emir Tepesi ile Tepehan adlı mahalde yer alan hat ve 

garben(batıdan)  Sivribel adlı mahal ile Dikilitaş ve Şeyh  Emir tepeleri  

aralarında bulunan hat ile sınırlıdır. 

Madde 3. Bu hudut  ile sınırlanmış olan arazi dahilinde nühas(bakır)  

madeninden başka zuhuru melhuz(ortaya çıkabilecek) olan sair cins madenler, 

bu ihaleye dahil olmadığından  onlar için gerek mültezimler ve gerek sairleri 

tarafından talep  vuku bulduğunda maden nizamnamesinin otuz beşinci 

maddesi hükmüne  göre gerekli olan muamele  icra edilecektir. 

Madde 4. Maden için tahsis edilen mahal, arazi-i miriye ve 

haliyeden(miri arazi ve boş arazi)  ise mültezimler  tarafından bu arazinin her 
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dönümü için elli beşer paradan canib-i mirîye(devlete) yıllık 90 kuruş resm-i 

mukarrer(belirlenmiş vergi) verilecektir. 

Madde5. Madenin imtiyaz hududu  dahilinde bulunan arazi yalnız 

madenin işletilmesi için tahsis olunduğundan, nizamnamenin altmışıncı 

maddesi hükmünce mültezimler  bu araziden mağara ve temel kazma gibi 

işlemlerle daimi surette arazi sathında  kullandıkları mahallerin sahiplerini her 

halde razı etmeye mecbur olacakları durumunda yukarıdaki maddede 

belirtildiği  üzere ve icap ederse kullanılan mahalden  başka mahaller, yine  

sahipleri  tarafından ve canib-i mirîden(devletten) eskiden olduğu gibi ne 

amaçla kullanılıyor ise yine bu şekilde imal ve idare  edilecektir. Yani tarla ise 

ziraat, mera ve yaylak ise hayvanları otlatmak için kullanılacak ve   

mültezimlerin müdahaleye  hakları olmayacaktır. 

Madde 6. Madenden çıkarılacak  bakır cevherinden %5 rüsum-u 

nisbiyenin(nisbi vergi) canib-i mirîye(devlete) verilmesi kararlaştırılmış 

olmakla birlikte  zikredilen rüsum, maden idaresinin uygun görmesi üzerine 

aynen veya raic-i vakte(geçerli olan süre) tatbiken bedelen mültezimler 

tarafından ödenecek ve aynen verilmesi durumunda ise İskenderun İskelesi’nde 

mahal hükümeti(yerel yönetimi) tarafından tayin olunacak memura teslim 

edilecektir. 

Madde 7.  Madenin rüsumat tahsili vilayete ait olduğundan yukarıda 

yazılı olan resm-i mukarrer(belirlenmiş vergi) ile  bedele alınacak olan rüsum-

u nisbiye kararlaştırıldığı şekliyle  sikke-i halise(halis altın veya gümüş akçe) 

olarak belirlenen vakitte mültezimler tarafından vilayete teslim edilecektir. 

Madde 8. Madenin imali amacıyla imtiyazı havi hazırlanmış olan 

fermân-ı âlînin verilmesi esnasında bir defaya mahsus olarak ferman harcı 

olmak üzere mültezimler tarafından maden idaresine iki yüz adet Osmanlı lirası 

verilecektir. 

Madde 9.  Mültezimler madenin imalatına dair hususlarda maden 

nizamnamesinin  hükümlerine  tabi olmak ve bu hükümlere göre hareket 

etmeleri gerekecektir. İmtiyâz-ı fermân-ı âlîsine eklenerek verilen  şartnameye 

dahi tamamıyla uymak zorundadırlar.  h.22 zilkade 1289/m.21 Ocak 1873. 
 

Diyarbakır  Vilayeti  dahilinde Mamurat’ül-aziz Sancağı’na tabi 

Malatya Kazası’nda vaki olup tebaa-ı Devlet-i aliyye’den Sarraf Aslan 

oğlu Kigork ve Samancızade Kigork Efendiler uhdelerinde ihale olunan 

Tepehanı adlı bakır madeninin imtiyâz-ı fermân-ı âlîsine zeyl olmak üzere 

tanzim edilen şartnamenin suretidir. 

Madde 1. Madenin tanzim ettirilerek maden idaresinde tasdik edilen 

mühürlenmiş üç adet mevki haritasından bir tanesi maden idaresine, bir tanesi 

vilayete diğeri de mültezimlere verilecektir. İmtiyâz-ı fermân-ı âlîsinin 

verilmesi tarihinden itibaren altı ay müddet  zarfında masrafları mültezimlere 

ait olmak üzere vilayete irsal olunan haritada gösterilen hudutlardan gerekli 

olanlarına  hükümet-i mahalliye(bölge idaresi) ve mühendis vasıtasıyla özel bir 
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işaret konulacak ve  vilayetin ve madenin bulunduğu kazanın sicillerine  kayıt 

olunduktan sonra mazbata ile bildirilecektir. 

Madde 2. Mültezimler nizamnamenin elli beşinci maddesi hükmünce 

tanzim edecekleri düz ve kabartılmış resimlerinden  başka madende icra 

edecekleri  imalatın usulünü, resimlere dair malumat ve izahatı içeren bir adet  

rapor,  fermân-ı âlînin veriliş tarihinden itibaren altı ay  zarfında maden 

mühendisine  ve mühendis bulunmadığı takdirde doğrudan maden  idaresine 

takdim edilip, idare tarafında uygun görüldüğünde icrasına ruhsat verilecektir. 

Şayet arz edilen suretin mahzurları müşahede  edildiğinde veya imalatın devam 

ve intizamına ve icra olunacak imalata mani olacağı tahkik edilirse zikredilen 

layiha  idare tarafından  ıslah edilecektir. 

Madde 3. Esasen  açılmış olup da işlemekte olan mağaralara girmek  

veya hava aldırmak amacıyla  mağaranın kadim yolundan başka 

müceddeden(yeniden) sath-ı araziden yol veya kapı yapılması gerekirse evvela 

mültezimler taleplerini içeren  raporlarını  maden idaresine verecek,  daha sonra  

maden  mühendisinin yapacağı  keşif  üzerine idareden vaki olacak  ruhsat ile 

muamele yapılacaktır. Ruhsat alınmadıkça  çalışma yapılmayacaktır. 

Madde 4. Madenin imalatından  başka diğer bir şubenin 

müceddeden(yeniden) tesisi istenildiğinde mültezimler tarafından bu şube  için  

genel haritaya ilintili olacak şekilde yeni  bir adet harita daha tanzim edilerek, 

ikinci maddeye uygun olacak şekilde imalata dair  bir adet  rapor  ile beraber 

maden idaresine verilecek ve  maden mühendisinin ifadesi  üzerine zikredilen 

raporun  idare tarafından kabul ve tadili veya reddi caiz olacaktır. 

Madde 5. Madenin civarından bulunan binalar ve menazil(menziller) 

altında imalat yapılmak gerektiğinde imtiyaz sahipleri ve menazilin ifadeleri 

alındıktan sonra oluşan   zarar ve ziyanın ödenmesi için mültezimlere kefalete 

rabt olunduktan sonra maden mühendisinin layihası veya mahallin tebliği 

üzerine  idare tarafından  ruhsat verilmedikçe bu tarzda uygulamaya teşebbüs 

edilmeyecektir. Kefalet ve tazminat maddelerine dair olan  

munazaatın(çekişme) ait olduğu Deavi  Meclisleri tarafından  karar verilecektir. 

Şayet zikredilen uygulama binalar  ve arazinin memuriyetine ve umumun 

emniyetine zararlı olduğu tahakkuk eder ise men edilecektir. 

Madde 6. Mültezimler çalışmadan dolayı oluşacak zarar ve ziyandan 

mesul olmakla birlikte bunun için Deavi Meclisleri tarafından  tayin edilecek 

tazminatın ödenmesi konusunda zorunlu tutulacaklardır. 

Madde 7. Çalışmaların su yolları, bendler, çeşmeler,  yollar ve demir  

yollarına 75 metre uzaklığında yapılması gerekmektedir. Şayet  belirtilen 

mesafeden noksan olur ise bend-i sabıkada(önceki maddede) muharrer(yazılı) 

olan muameleler aynı şekilde icra edilecektir.Velhasıl emniyet-i umumiyenin  

muhafazasına gerekli itinanın gösterilmesi gerecektir. 

Madde 8. Oluşabilecek ve sair sebeplerden veya madenin imalat 

çalışmasından dolayı ikinci maddeye tevfikan  imalat usulünün tadil ve ıslahı 
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icap ettiğinde mültezimlerin istidası ve mühendisin veya mahallinin tebliği  

üzerine esaslara  tatbiken gereken düzenlemeler yapılacaktır. 

Madde 9. Maden arazisinde olan kuyu veya mağaraların terk ve tatili(ara 

vermek) icap ettiğinde,  idarenin göstereceği usul üzere masrafları mültezimler 

tarafından ödenmek üzere çıkış yerleri örtülecektir. 

Madde 10. Mültezimler madende cevher çıkarmaya  mahsus mağara ile 

su yolu mağarası var ise onların dahi ağzına imalata  ve suların çıkışı için 

elverişli  surette kuvvetli ve emniyetli makineler yerleştirmeye  mecburdurlar. 

Madde 11. İmal edilecek madenin yatakları arazi-i 

mahdudesinin(arazinin sınırı) haricine çıkmak gerektiğinde ve civarında diğer  

maden  dahi bulunduğu takdirde iki madenin iltihakından neşet edecek zararın 

meni için bu madenin arazi-i mahdudesi haricine çıkmaksızın hududun sonunda 

cevher yataklarından bir miktarın terk edilmesi  idare tarafından  beyan ve teklif  

edilecek ve bunun semeni ve miktarı  tayin edilecektir. Mültezimlerin 

istidası(talebi) ve mühendisin   layihası üzerine  idare tarafından  ruhsat 

verilmedikçe ve suret-i imali tayin edilmedikçe  cevher yataklarından terk 

olunan kısmın imaline izin verilmeyecektir.  

Madde 12. Madenin arazisinin sınırları dahilinde bakır madeninden 

başka diğer cins  maden zuhur  edip de ahir talebine ihale olunduğu takdirde ve  

çıkan madenin imalatı bu  bakır madeninin imalatına son verilmesi durumuna 

lüzum ve ihtiyaç göründüğünde   mültezimler tarafından mani olunamayacaktır. 

Ancak  zuhur  edecek  tazminat imtiyaz sahipleri  arasında rızaya dayalı 

olmadığında ehl-i vukuf vasıtasıyla veya idarenin tensibi ile  tayin  ve takdir  

edilecektir. 

Madde 13. Madenin arazisinin sınırları  üzerinden  demir yolu 

geçirilecek veya umuma menfaatli bir yol inşa  edilecek olduğunda 

mültezimlerin hiç  bir suretle tazmin veya men etme  davasına istihkak  ve 

salahiyeti olamayacaktır. Bunlar  madenin asıl cevher  yatağı üzerinden geçmek 

gerekir  ise evvel halde maden  için  vuku bulacak  zarar ve ziyan, mahkeme 

tarafından tahkike hükmolunarak icap eden  mahalden  kendisine ifa 

edilecektir. 

Madde 14. Mültezimlerin madenden çıkaracağı  cevherin  miktarını havi 

muayyen bir şekilde her üç  ayda bir defa icmal  defterini hükümete vermeye  

mecburdurlar ve  her senenin başlangıç ayında dahi geçen senenin hasılatının 

miktarını içeren müfredat defterini de vilayete  takdim  etmeleri gerekecektir. 

Madde 15. On dördüncü  maddede yazılı  olan üç aylık defterleri  ve  

senelik hesapları mültezimler vaktinde vermediklerinde   bir adet  Osmanlı 

lirasından  beş  liraya  kadar ceza-yı nakdi ödeyeceklerdir. Bu   defterlerde 

hakikat  hali gizlenerek ve isteyerek hasılat gerçek miktardan noksan 

gösterilmiş  olduğu sabit  olur ise  rüsumatın noksanı iki kat olarak tazmin 

ettirilecektir. Mültezimler   gerek verginin ödemesinde ve gerek hükmolunan 

ceza-yı nakdinin  ifasında muhalefet ettiklerinde  vilayet tarafından  üç ayı 

geçmemek şartıyla bir müddet belirlenecek ve  o müddet zarfında tamamen  ifa 
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olunmaz ise  derhal vilayetten Maliye Nezareti’ne bu durum bildirilecektir. 

Oradan da tekrar münasip bir müddet  belirlenerek  o müddette  ödeme 

yapılmadığı takdirde madenin  imtiyazı feshedilecektir.  

Madde 16. Madenden çıkarılmış olan cevherden gerek   madenden 

eritilerek oluşan halis hasılatın  ve gerek ham cevherin İskenderun İskelesi’ne 

nakli ile orada gümrük vergisi verilip, mürur  tezkiresi alınacaktır. Daha sonra 

istedikleri mahalle nakletmeye mültezimler izinli  olacaklardır. Şayet hükümete 

rüsumattan  ruhsat ve mürur  tezkiresi almaksızın alınırsa mahalle hasılat 

naklettikleri  tahakkuk eder veya nakleder iken tutulur ise varidat-ı 

devleti(devlet kârını/gelirini) gizlemek için kaçırılmış olacağından, bu tür   

tezkiresiz ele geçirilen  hasılat  tamamen ve meccanen(ücretsiz) canib-i 

miriden(devlet tarafından)  zapt edilecektir. 

Madde 17. Madenin imtiyâz-ı fermân-ı  âlîsine zeyl  olmak  üzere  

tanzim  edilen  ve maden  nizamnamesine müteallik(alakalı) bulunan bu  

şartnamenin ahkamı  taraflarca kabul  ve tasdik edilecektir. Ancak   mültezimler  

tarafından yazılı olan şartların hilafında hal ve hareket vukua  getirildiğinde 

nizama uygun bir şekilde haklarında gerekli muamele yapılacaktır.  h.22 

zilkade 1289/m.21 Ocak 1873. 
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BÖLÜM VII 

XX.YÜZYIL BAŞLARINDA MALATYA SANCAĞINA BAĞLI 

BESNİ KAZASINDA BİR KADININ GÜNLÜK YAŞAMINA 

DAİR TESPİTLER1 

Benay SEMİR BAKIR2 

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ3 
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Dalı’nda yapılan “182 Numaralı Besni Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezi çalışmasından üretilmiştir. 
2 Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Gaziantep/Türkiye, 

benaysemirbakir@gmail.com, Orcıd ID: 0000-0001-8128-7493 
3 Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Gaziantep/Türkiye, 

zeynelozlu@gmail.com; zozlu@gantep.edu.tr, Orcıd ID: 0000-0003-2499-4815 
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GİRİŞ 
Besni, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında yer alan Adıyaman 

iline bağlı bir ilçedir. Besni’nin kuzeyinde Tut ilçesi, güneyinde Gaziantep ili 

(Araban ilçesi), güneydoğusunda Şanlıurfa ili (Halfeti ve Bozova ilçeleri), 

doğusunda Adıyaman (merkez ilçe), batısında Gölbaşı ilçesi, güneybatısında 

Kahramanmaraş ili (Pazarcık ilçesi) bulunmaktadır4. Besni adı tarihsel süreçte, 

Kommagene krallığı döneminde Bahsna, daha sonra Bethesna (Süryanice) 

adıyla anılmıştır. Arap ve Fars kaynaklarında ise bu ismin Farsça bir tabir olan 

Behesna’dan geldiği ve “eşsiz” ya da “cennete eş” anlamlarına gelen Hesnâ 

kelimesinden türetildiği belirtilmektedir. Osmanlı döneminin başlangıcında 

Besni veya Behesni olarak kullanılan isim, 19. Yüzyıla ait bazı kayıtlarda 

Bihisni şeklinde kullanılmış, daha sonra da Besni olarak kullanılmıştır5. 

Besni Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en eski yerleşim yerlerinden 

biridir. Besni ve çevresinin M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan tarihsel süreci 

bulunmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda bulunan çanak, çömlek, 

yontulmuş taş, heykel ve duvar resimleri ile bölgenin ileri bir uygarlık ürünü 

olduğunu söylemek mümkündür. Besni, M.Ö.1400 tarihinde Hurrilerin, 1200 

yılında ise Mitannilerin eline geçmiştir. M.Ö. 705 yılında Asur hakimiyetine, 

321 yılında Selokidlerin egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 69 ile M.S. 72 yılları 

arasında Adıyaman bölgesinde kurulan Kommagene krallığı burayı hâkimiyeti 

altına almıştır. Daha sonra Romalılar, Bizanslılar ve Ermeniler arasında sürekli 

el değiştiren Besni, 1084 yılında Anadolu Selçuklu Devletinin sınırları içine 

dahil olmuştur6. 

Besni, İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte Arap ordularının saldırılarına 

uğramış, özellikle Hz. Ömer döneminden itibaren Müslüman Arap akınları 

daha da artmıştır.  Hz. Ömer zamanında, Halid bin Velid kumandanlarından 

Rebîat-ül Bahali bölgeyi ele geçirmişse de daha sonra birçok kez el 

değiştirmiştir. Emevî halifesi Muaviye’nin orduları 670’de Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’ya girerek Besni’yi ele geçirmişlerdir. Bağdat-Halep 

güzergâhını takip eden İpek yolunun Besni’den geçmesi, Besni’nin önemini 

artırmış ve sık sık el değiştirmesine sebep olmuştur. 758’de Halife Ebu Cafer 

Mansur zamanında bölgeye Abbasiler hâkim olurken, Abbasilerden sonra 

bölge Hamdânilerin eline geçmiştir. 952’de Bizanslılar Hamdanilerden bölgeyi 

 
4Mehmet BEKMEZCİ, “Besni Tarihi”, Fırat Basım, İstanbul,2015, s.9. 
5 Sadık ÇETİN,”196 Numaralı Besni Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi (R.1326-1328/M.1910-1912)”,    Gaziantep Üniversitesi, 

S.B.E.,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep,Ocak 2011, s. 3./BEKMEZCİ, a.g.e., s. 
20-21. 
6Mesut ÖZDEN, “184 Numaralı Besni (Behisni) Kazası Osmanlı Şer'iyye Mahkemesi 

Kayıtlarının 1-100 Sahifelerinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi”, Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi S.B.E., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2007, s.11. 
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alarak egemenliklerini kurmuşlar, ayrıca bu dönemde Ermeniler bölgeye 

yerleştirilmiştir. 1071 Malazgirt zaferini takip eden yıllarda Türklerin yoğun 

bir şekilde yerleştiği bölgelerden biri olmuştur7. 1084‟te Anadolu Selçuklu 

Sultanlığının kurucusu olan Süleyman Şah’ın komutanlarından Buldacı, 

Ceyhan’dan başlayarak Güneydoğu Anadolu’ya kadar olan bölgede çok sayıda 

kaleyi ele geçirmiştir8. 1171’de Eyyubilerin hâkimiyetine giren Besni, bazı 

kasaba ve kalelerle birlikte 1260‟ta Hülagu tarafından birtakım hizmetlerinden 

dolayı Kilikya Ermeni kralı Hetum’a hediye edilmiştir. Bölge halkının Ermeni 

Kralının emrine girmek istememesi üzerine Hülagü’nün emriyle bu kale 

Moğollar tarafından muhasara edilmiştir. 1293 tarihinden sonra Besni, Mısır 

Memlük Sultanlığının Halep Valiliğine bağlı naipliklerinden biri olmuştur9. 

Besni’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesi Yıldırım Bayezid zamanında 

gerçekleşmiştir. Bir yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra Timur’un 

Sivas’ı ve sonra Malatya’yı kuşatması (1400) sırasında Memluklerin eline 

geçmiş ve Halep valisi tarafından Mukbil adında bir zabit buraya naip tayin 

edilmiştir. Besni 1516 da Yavuz Sultan Selim’in kuvvetleri tarafından, 

Malatya’nın alınmasından sonra, Mısırlıların elinden kurtarılarak, Dulkadirli 

emaretine bağlanmış ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu emaretin 

ilgasından sonra teşkil edilen Zülkadriye, yani Maraş eyaletine bağlı kazalardan 

biri olmuştur. Besni 1839–1845 yılları arasında Diyarbakır eyaletine, 1846 da 

Harput eyaletine, 1871 de ise Malatya sancağına bağlanmıştır. Besni 1926‟ya 

kadar Malatya’ya bağlı kalmış, daha sonra 1926–1933 yılları arası Gaziantep’e 

bağlanmış, 1933’te yeniden Malatya’ya bağlanmıştır. Besni, 1954‟te 

Adıyaman’ın il olması ile Adıyaman’a bağlı duruma gelmiştir10. 

Osmanlı Devleti’nde tereke veya muhallefât kavramları, ölen kişilerin 

bıraktığı mal varlıklarını kaydetmek üzere birbirinin yerine kullanılabilen 

kavramlardır. Muhallefât, metrukât ve tereke sözcükleri için son dönem 

Osmanlı lügatlerine başvurulduğunda da bu kelimelerin ölen kişinin geride 

bıraktığı eşya ile taşınır veya taşınmaz mallarını ifade eden eş anlamlı sözcükler 

olduğu görülmüştür11. Tereke Defterleri, ölenlerin sosyal konumuna, medenî 

 
7Hüseyin EKİZ, “202 Nolu Besni Şer'i Mahkeme Sicillerinin 101-220 Sayfalarının 

Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi S.B.E., 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2011, s.22.               
8 Seydi Vakkas TOPRAK, “Besni 1846 Tarihli Bir Kefalet Defterine göre Nüfus ve Sosyal 

Hayat”, Adıyaman Üniversitesi Yayınları, Adıyaman, 2015, s.10.           
9 ÇETİN, a.g.t., s.3. 
10 Mustafa DEMİR, “193 Nolu Besni Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi 

(17 Muharrem 1322- 3 Nisan 1904/5 Muharrem 1329- 6 Ocak 1911)”, Gaziantep Üniversitesi, 
S.B.E.,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, Ağustos 2019, s.1-2.                    
11 Fatih BOZKURT, “Osmanlı Dönemi Tereke Defterleri ve Tereke Çalışmaları”, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, C.11., S.22., 2011, s.193./ Tahsin ÖZCAN, “Muhallefat”, 

D.İ.A., XXX., 2005, s.405.           
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haline ve aile yapılarına ait bilgilerin yanında, her türlü giyim ve kullanım 

eşyaları ile diğer mallarının (menkul- gayri menkul) dökümünü içerir. Bu 

bilgiler kaydedilirken, ölenin mallarının tahmini veya satışları sonunda 

gerçekleşen fiyatları da verilmiştir12. Siyasî ve askerî tarih çalışmalarının hâkim 

olduğu Osmanlı tarih araştırmaları, tereke defterlerinin verdiği bilgiler ışığında 

artık sosyal tarih, ekonomi tarihi, kültür tarihi, şehir tarihi, hukuk tarihi gibi 

inceleme alanlarının da ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır13. 

Tereke defterindeki kayıtlar dört bölümde ele alınmıştır. 

 -Vefat edenin kimliği, vefat tarihi ve yeri, varisleri, gerek duyulduğunda 

devlet adına malın teslim edildiği kişi (beytülmal emini), kayıt tarihi, 

 -Taşınır ve taşınmaz malların, alacakların, nakdin envanteri (malın cinsi, 

adeti, tutarı, alacağın tutarı ve kimden olduğu, borcun tutarı ve kime 

olduğu),  

-Ödemeler sırası ile: Vefat edenin cenaze masrafları, devlete olan 

borçlar, öteki borçlar, vefat eden kişinin vasiyeti gereği yapılacak 

ödemeler, tereke masraf türleri ve tutarları (kadı’nın ücreti, 

hammaliye, defter kayıt masrafı, varlıkları bölüştürme masrafları, 

haberleşme -dellaliye- masrafları vb,  

-Kalan tutar ve bu tutarın mirasçılar arasında bölüşümü sırası ile: Eşe 

düşen pay, oğluna düşen pay, kızlarına düşen pay şeklindedir14. 

Tereke defterleriyle ilgili yapılacak olan çalışmalarda bilinmesi gereken 

bazı hususlar vardır. Bunlar arasında en önemlisi, ölen kişilerin hepsinin 

mirasının kadı huzurunda ya da kassam tarafından taksim edilmemiş olmasıdır. 

Bundan dolayı aynı tarihte ölen kişilerden bazılarının mirasları kayda 

geçirilirken, bazılarının ki kayda geçirilmemiştir. Askerî sınıf haricinde kalan 

kimselerin mirasları bazı istisnalar hariç mirasçıların talebi üzerine paylaşımı 

yapılmıştır. Mirasın kayda geçme esnasında da birtakım eksiklikler ve hatalar 

yapılmış olabilmektedir. Ölen kişinin servetinin tamamı kaydedilmemiş 

olabileceği gibi, mirasçıların tamamı da yazılmamış olabilir. Mahkeme harçları 

 
12Alpay BİZBİRLİK, “Osmanlı Devleti’nde Ticaret ve Üretime Dair Değerlendirilebilir 

BirKaynak: “Tereke Defterleri” ve Edirne Tereke Defterleri Üzerine Bir Deneme”, Türkler, 

Yeni Türkiye Yayınları, C.10., Ankara, 2002, s.731./ Zeynel ÖZLÜ, “Terekeler Işığında 

Göynük’te Aile”, Akademik Araştırmalar Dergisi, S.29., 2006, s. 81./BOZKURT, a.g.m., s.202-

203. 
13 BOZKURT, a.g.m., s.199. 
14 Fatih Coşkun ERTAŞ; Bülent ŞİŞMAN, “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı'da Tereke 

Uygulaması ve Muhasebesi-Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri”, Muhasebe ve Finans Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S.4., 2013. S.199-200./ İbrahim Ethem ÇAKIR, “Osmanlı Toplumunda; 

Eş ve Çocuk Sayısı, Statü, Servet: 1671-1678 Sofya Örneği”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S.31., 2012, s.47.           
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terekenin toplam tutarı üzerinden alındığı için, terekede kayıtlı mallar piyasa 

değerinden daha fazla yazılmış olması ihtimaldir. Ayrıca miras kalan mallar 

kadı veya diğer görevliler tarafından satın alınabileceğinden dolayı malların 

gerçek değerlerinin altında bir fiyatlandırma yapılmış olması da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Başka bir yere misafir olarak giden ve orada ölen kişilerin 

terekelerinde yazılan miktarların bu kişilerin servetinin tamamını yansıtmadığı 

da göz önünde bulundurulmalıdır15. Tereke kayıtlarını yapan kadıların veya 

yardımcılarının bu kayıtları tutarken dikkatsizlikleri ve mirastan mal kaçırma 

gibi usulsüz davranışlarla kendilerine ayrı bir gelir sağladıkları görülmektedir16. 

Tereke kayıtları ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmış olup bu kaynaklara ilk 

dikkati çeken Halil İnalcık ve Ömer Lütfi Barkan olmuştur17. Daha sonra birçok 

araştırmacılar tarafından bu çalışmalar devam ettirilmiştir18. 

Tereke sahiplerinin miras olarak geriye bıraktıkları mallarının kadı 

tarafından takdir veya satılmasıyla elde edilecek paralar kaydedilmiştir. Bu 

kayıt türü iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki kadının masrafları ve 

vergileri varsa miras bırakanın mihr ve diğer borçları düşülmeden kaydedilen 

miktardır. Burada tereke sahibinin mallarının tamamından bahsedilmektedir. 

Bu nedenle de belgede “cem’an yekün” yazılmıştır. Diğeri ise tüm vergi, borç 

ve masraflar düşüldükten sonra yazılan kısımdır ki bu da “sahihü’l- baki” 

şeklinde yazılmıştır19. 

Bizim çalışmamıza konu olan terekede de okunamayan ve bozuk 

kısımlar mevcut olup belgenin yekûnu “cem’an yekün” şeklinde olup, toplam 

yekün 48.150 kuruş olarak hesaplanmıştır. 

Malatya Sancağına bağlı Besni Kazasına ait 182 numaralı şer’iyye sicili 

1317-1323 / 1901-1907 tarihli olup, defterin 119. Sayfasında yer alan tereke ise 

(30 Teşrinisani 1327 / 30 Kasım 1911) tarihlidir. Çalışmamıza konu olan 

tereke, Besni kazası sakinlerinden Zeyneb bint-i (isim belirtilmemiş) isimli 

kadının veraseti olup, eşi Sarba’z- zade İbrahim Hafız b. Hacı Ahmed, küçük 

öz kızı Zeyneb bint-i Hacı Ali ve diğer bir kişi 20adına düzenlenmiştir. Aile 

akrabalık bağlarından dolayı terekeyi mühürleyip kayıt altına alan azanın 

içerisinde Zeyneb ’in kocası ile aynı aileden gelen Sarba’z-zade adı altında 

muhtar azasının mührü bulunmaktadır. Terekenin tanzim tarihi ise 30 

 
15ÇAKIR, a.g.m., s.45-46. 
16 Gülser OĞUZ, “Tereke Kayıtlarının Güvenilirliği ve Kadıların Mirastan Mal Kaçırma 

Yöntemleri”, Elektronik Türkiye Çalışmaları, C.9., S.1., Ankara, 2014, s.414-415. 
17 OĞUZ, a.g.m., s.411. 
18 Hülya CANBAKAL, “Barkan'dan Günümüze Tereke Çalışmaları”, Ömer Lütfi Barkan: 
Türk tarihçiliğine Katkıları ve Etkileri Sempozyumu, 2011. 
19 Muhittin TUŞ, “Kayseri Tereke Defterleri Üzerine Bir Araştırma (1700-1730)”, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1., S.4., 1999, s.179-180. 
20İsmin geçtiği kısım belgede silik olduğundan okunamamıştır. 
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Teşrinisani sene 1327 / 30 Kasım 1911 olarak gösterilmiştir. Zeyneb ‘in vefat 

tarihi ile ilgili tereke kaydında herhangi bir bilgi verilmemiştir.  

Zeyneb ’in 48.150 kuruş tutarındaki terekesinin 37.996 kuruşunu sahip 

olduğu altın ziynet eşyaları ve serveti oluşturmaktadır. Kilim, halı ve keçenin 

nakdi karşılığı 2.250 kuruştur. Geriye kalan 7.904 kuruşluk kısım ise ev eşyaları 

ve giysiden oluşmaktadır. 

Tereke hakkındaki bu bilgilerden sonra Zeyneb ’in mal varlığını ortaya 

koyarak, onun şahsında XX. yüzyıl başlarında Besni kazasının sosyal ve 

ekonomik yaşamı hakkında bilgilere yer verilecektir. 

A- Ev Mefruşatı 

1. Oda Mefruşatı 

1.1. Kilim 
Evde kullanılan eşyalar arasında yer alan, döşeme, sedir, divan gibi 

yerlere serilen, genellikle renkli ve değişik desenlerle süslü, kalın yün veya kıl 

dokuma yaygı anlamına gelen kilim21, bulunmaktadır. Ev aksesuarları arasında 

önemli bir yere sahip olan kilimler farklı odalarda kullanılmaktadır. Yeni, 

kullanılmamış anlamına gelen cedid22 kilimler nakışlı olup, yine ensiz olarak 

dokunan kumaşların birbirine eklenmesiyle meydana gelen perde veya örtü 

olarak da kullanılabilen nakışlı ince kilimler arasında yer alan cicimler23 ev 

içerisinde odalarda kullanılan eşyalar arasındadır. 

Halı 

Ev eşyaları arasında yer döşemesinde, mobilya üstüne serilmede ya da 

duvara gerilmek için kullanılan çoğu yünden dokunmuş24 anlamına gelen halı 

yer alırken, yine yer döşemesinde kullanılan küçük halı, seccade25 anlamına 

gelen kaliçe, ev dekorasyonunda önemli bir yere sahiptir. Evin farklı 

alanlarında kullanılmak üzere ebatları farklılık göstermektedir. Terekede bir 

halı ve bir kaliçe bulunmaktadır. 

Keçe 

Eşyalar arasında yer alan keçe, yünden dövülüp tepilmesi suretiyle 

liflerin birbirine geçip yapışması, kenetlenmesi sonucunda elde edilen 

kumaştır. Kalınına kebe adı verilmiş ve çobanların soğuğa karşı korunmasını 

 
21 Yaşar ÇAĞBAYIR, “Ötüken Türkçe Sözlük”, Ötüken yayınları, C.3., İstanbul, 2007, s.2670. 
22 Ferit DEVELLİOĞLU, “Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat,”, (Yay. Haz. Aydın Sami 

Güneyçal), Aydın Kitabevi Yayınları (17. Baskı), Ankara, 2000 s. 129. 
23 “Türkçe Sözlük”, (Yay. Haz: Mehmet Ali AĞAKAY vd.), Türk Dil Kurumu Yayınları, (6. 

Baskı), Ankara 1981, s. 158. 
24 Türkçe Sözlük, s.354. 
25 ÇAĞBAYIR, a.g.e., s.2358. 
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sağlayan, evlerde döşemelik olarak kullanıldığı gibi çadırların üstünü örtmek 

içinde kullanılmış26 olup tereke içerisinde dört adet keçe tespit edilmiştir. 

2. Yatak Eşyaları 

2.1.Yorgan 
Ev eşyaları arasında ev sahipleri, hizmetliler veya misafirler için 

kullanılan; ipekli, atlas veya basma gibi çeşitli kumaşlardan yapılan yorganların 

az olması dikkat çekmektedir. İçi pamuk, yün vb. doldurularak dikilmiş genişçe 

örtü27 olarak kullanılan yorgandan bir adet bulunmaktadır. 

2.2.Minder  
Üzerine oturulan28 veya yatağa yayılmak için ot, pamuk ve yün 

doldurulan şilte anlamına gelen minderin kullanış biçimine göre oldukça fazla 

çeşidi bulunmaktadır. Köşe, rahle, araba, kayık minderi gibi minder çeşitleri 

bulunmaktadır29. Bu kadar geniş kullanım alanı olmasına rağmen minderlerin 

oldukça az sayıda olduğu görülmüştür. Eşyalar arasında yer alan minderden iki 

adet bulunmakla birlikte mevcut minderlerin yünden olması hayvancılıkla 

meşgul olup, yünlerinin de eşyalarda kullanıldığını göstermektedir. 

2.3. Yastık 
Terekede içerisinde, baş ve sırt dayamaya yarayan, içi pamuk, yün veya 

başka yumuşak şeylerle doldurulan, yaslanmaya yarayan eşya olarak geçen30 

yastık, yorgan ve minderde de olduğu gibi oldukça az sayıda olup iki adet yastık 

tespit edilmiştir. 

2.4. Sandık 
Günlük hayatta kullanılan her türlü eşyanın konulup saklanmasında 

yararı olan, kapalı ve taşınabilir sandıklar, elbise sandığı, kitap sandığı vb. 

birçok şekilde kullanılmıştır. Terekede dört adet olarak tespit edilen sandıklar 

da bu eşyalar arasında yer almaktadır. Zeynep Hanım’ın çeyizi adına bohça, 

kumaş, vb. gibi eşyaları mevcut olmayıp, giyim kuşam eşyalarını, mutfak 

eşyaları ile süs ziynet eşyalarını bu sandıklar içinde muhafaza ettiği 

düşünülmektedir. Nitekim sandıklar da bir nevi dolap işlevi gördüğünden 

dolayı Zeynep Hanım muhtemelen mevcut dört sandığını bu fonksiyonlarda 

kullanmış olmalıdır. 

 
26 ÇAĞBAYIR, a.g.e., s.2514./Mehmet Zeki PAKALIN, “Osmanlı Tarih Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü”, C. 2., MEB Yayınları, İstanbul, 1993, s.236.  
27 Türkçe Sözlük, s.873. 
28 Türkçe Sözlük, s.573. 
29 PAKALIN, a.g.e., s.536. 
30 Türkçe Sözlük, s.854. 
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B- Mutfak Eşyaları 
Mutfak kültürünün tarihsel gelişimine bakıldığı zaman insanlık 

tarihinden çok da bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. Bu doğrultuda insanların 

besinleri hazırlama, pişirme ve saklama fikirleri ile oluşan özel alan oluşturma 

isteği ile mutfak düşüncesinin etkin duruma geçtiğini söylemek mümkündür1. 

Osmanlı Dönemi’nde de mutfak eşyalarının tespitinde en önemli 

kaynaklar arasında tereke kayıtları yer almaktadır. Osmanlı dönemi kadın 

terekelerine bakıldığı zaman mutfak eşyaları bakımından oldukça zengin 

olduğu görülmüştür. Genel olarak kadının mutfak eşyalarını çeyizi ile birlikte 

getirmesi bu zenginliğin sebebidir. İncelemesini yaptığımız tereke ve bu 

eşyaların miktarları ile kullanım alanlarına dair bilgiler aşağıdaki gibidir. 

1-Sofra 
Mutfak eşyaları arasında dikkat çekici olan şey, geleneksel Türk 

mutfağına dair yapılan yemeklerin yapılıp, yenildiği eşyalardan oluşmasıdır. 

Bu eşyalar arasında masa, sini gibi şeylerin yemek yemek üzere hazırlanmış 

durumu2 anlamına da gelen sofranın Türk yemek kültüründe önemi oldukça 

fazladır. Tereke içerisinde bir tane sofra bulunmaktadır.  

2-Kuşkana (Tencere) 
Zeyneb’ in terekesinde günlük yemeklerin yapıldığı ve yenildiği 

tencere3anlamına gelen kuşkana da bulunmaktadır. Mutfak eşyaları arasında 

önemli bir yere sahip olan (kuşkana) dan terekede bir adet bulunmaktadır. 

3-Teşt (Leğen)   
Çoğunlukla içinde bir şeyler yıkamak veya koymak için kullanılan 

derinliği az, genişçe kap4 anlamına gelen ve mutfak eşyaları arasında diğer 

eşyalara göre çok sayıda teştin varlığı dikkat çekmektedir. Başta büyük ve 

küçük olacak şekilde teştlerin yanı sıra, dövme süslemeli (çirtikli), teştler de 

yer almaktadır. Terekede hayvanlara dair bir bilgi olmamasına rağmen, bir adet 

inek teştinin bulunması ailenin hayvancılıkla da ilgilendiğini göstermektedir. 

Hayvanlardan elde edilen süt, yoğurt, peynir vb. hayvansal ürünler evin 

ihtiyacını karşılaması noktasında önemli bir yere sahiptir. Belki de bu gıda 

ürünlerinin ihtiyaçlarından fazla olması durumunda satışı da yapılmaktadır. 

Ayrıca çeşmeden akan suların çevreye yayılmasını engelleyen, biraz çukurca 

 
1 Z. Nilüfer NAHYA, “Gaziantep’te Bir Kültürel Mekân Olarak Mutfak”, Folklor/ Edebiyat, 

2012, C.18., S.69., s.10. 
2 Türkçe Sözlük, s.718./ Kelimeye kökeni bakımından “Dirgi”, “Tergi” olarak bkz., Serpil 

SOYDAN, “Tarama sözlüğünün İlk Üç Cildinde Kadın ve Mutfak Eşyaları Hakkında 

Kısmî Söz Varlığı Çalışması”, Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2018, C.7., S.2., 

s.723. 
3 ÇAĞBAYIR, a.g.e., s.2863. 
4 ÇAĞBAYIR, A.G.E., S.2950. 
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kurnalara verilen isim olan curunlar dan, suyun toplanabilmesi amacıyla teştler 

kullanılmıştır. Zeynep Hanım’ın terekesinde bir adet curun teşt yer almaktadır. 

4-Sahan 
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi yemek pişirilen madeni kap olan 

sahandan5 beş adet çirtikli sahan şeklinde bulunmaktadır. Daha çok dövme 

süslemeli demek olan çirtikli sözcüğü ile mutfak eşyaları arasında ebadı küçük 

olsa da sahana el işçiliği ile motiflerin işlendiği görülmüştür. 

5-Tepsi 
Mutfakta tepsiler fincan, tabak gibi şeyleri taşımaya yarayan düz bir kap 

olmanın yanı sıra, içinde börek, tatlı gibi yiyeceklerin pişirilmesi içinde tepsiler 

bulunmaktadır6. Mutfaktaki kullanım alanı oldukça fazla olan tepsilerin yahni 

tepsisi, kuzu tepsisi, börek tepsisi, baklava tepsisi gibi çeşitleri de mevcut olup 

terekede yalnızca bir adet işlevi belirtilmeyen tepsiye rastlanmıştır.  

6-Sitil 
Madeni büyük su kabı, bakraç, kova anlamlarına geldiği gibi; eskiden 

içine konulan ateş ile üzerindeki güğümü askıya almak suretiyle istenildiği 

zaman taşıma kolaylığı sağlanan, buhur yakmak veya kahve ikramında 

bulunulmak üzere, mangal üzerindeki kahve ibriği olup7, bu kahve sitillerinin 

bakırdan, gümüşten yapılmış olanları bulunduğu gibi, tombaktan yapılmış 

oyma ve kabartmalarla süslenmiş olanları da bulunmaktadır8. Terekede yer alan 

sitillerden birinin üzerinin yazılı olması, sitili yapan ustanın ismine ait bir yazı 

olduğu veya süsleme şeklinde olup buna da yazılı denilebileceği fikrini ortaya 

koymuştur. Ayrıca iki adette normal sitil tespit edilmiştir.  

7-Sini 
Misafirlere ikram etmek için, üstüne yemek sahanları konularak 

yemekleri taşımak9,  etrafına oturulup yemek yemeğe özgü, bakır ve pirinçten 

yapılmış büyük tepsi10 anlamlarına gelen sininin bakır sini, pirinç sinisi, büyük 

meydan sinisi gibi farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Daha önceleri de küçük yer 

minderlerinde halka olup oturularak yemek yenildiği için yüksek olmayan 

iskemleler üzerine sarı ve bakır siniler konulmuştur11. Kullanım alanı oldukça 

geniş olan sinilerden terekede bir tane bulunmaktadır. 

 
5Türkçe Sözlük, s.680.  
6 Türkçe Sözlük, s.783. 
7 İlhan AYVERDİ, “Misalli Büyük Türkçe Sözlük”, Kubbealtı Lügatı, İstanbul, 2011, s.1115. 
8 PAKALIN, C.3., s.237. 
9 NAHYA, a.g.m., s.22. 
10 AYVERDİ, a.g.e., s.1112. 
11 PAKALIN, C.3., s.229. 
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8-Tava 
Yağ kızdırma, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan uzun saplı yayvan 

kap manalarına gelen tava, içerisinde pişirilen yiyeceğin mahiyetine göre de 

farklılık göstermektedir. Muhtelif şekillerde12 mutfakta çok sayıda olan ve 

birçok yönden işlerliği olan tavalardan, sadece bir büyük tava tespit edilmiştir. 

9-Gülâbdan 
İçine gül suyu konularak kolonya gibi serpilen, ağzı emzikli, armut 

biçiminde küçük kab13 olarak kullanılan gülabdan mutlaka buhurdanlıklarla 

birlikte satın alınan eşyalar arasında yer almaktadır. Çiniden, gümüşten ve 

altından yapılanları da bulunmakla birlikte mevlit gibi topluluklar da kullanım 

alanı içindedir14. Terekede bir adet gülabdan bulunmaktadır. 

Hamam Eşyaları 

1-Kazan 

1.1.Don Kazanı 
Banyo eşyaları arasında bulunan, çok miktarda yemek pişirmeye 

yaradığı gibi, su ısıtmaya veya suyu taşımakta kolaylık sağlayan kulplu 

tencereler arasında yer alan15, kazanlardan bir tane don kazanı tespit edilmiştir. 

Daha çok çamaşır yıkama işlerinde kullanılmış olmalıdır. 

2-Leğen 

2.1.Hamam Leğeni ve İbrik Leğen 

Çamaşır yıkamada kullanılan çamaşır leğeninin yanı sıra, el yüz 

yıkamakta da kullanılan ve el leğeni adı verilen çeşitleri de mevcuttur. 

El ve yüz yıkamaya ve abdest almaya özgü kullanılan bir başka eşya ibrik 

leğenler olup, çeşitli madenlerden yapılmış olanları olduğu gibi gümüş 

ve altında olanları da mevcuttur. Eski ailelerde ve müzelerde işlemeli ve 

çok kıymetli ibrik leğenler bulunmaktadır16. Terekede hamamda 

kullanılmak üzere bir tane hamam leğeni ve sayısı belirtilmemiş olan 

ibrik leğene rastlanmıştır. 

C- Giyim Eşyaları: Dülbent 
Kültürel unsurlar arasında önemli bir yere sahip olan giyim- kuşam 

kültürü kişinin hayat tarzı, ekonomik ve toplumsal durumuna yönelik bilgiler 

edinmemizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kültürel unsurlar arasında 

 
12 AYVERDİ, a.g.e., s.1211. 
13 Türkçe Sözlük, s.340. 
14 PAKALIN, C.1., s.683. 
15Türkçe Sözlük, S.470.  
16 PAKALIN, C.2., s.357-358. 
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yer alıp, günlük hayatta çok çeşitli yerlerde kullanım alanı olan, genellikle 

kadınların dış giyiminde feraceyi17 tamamlayıcı olarak kullandıkları tülbent18 

ince beyaz bez veya sarıklık bez olup, başı ve boynu kapatmak için kullanıldığı 

gibi namaz örtüsü olarak da kullanılmıştır. Gündelik hayatta tülbentleri 

cerrahide de görmek mümkün olup yara bezleri, sargı bezleri de tülbentten 

yapılmıştır. Sık ve seyrek dokunuşlu, keten veya pamuktan oluşuna göre 

çeşitleri bulunmaktadır. Değirmi kesilmiş parçalar üzerine yazma usulünce 

nakışlar işlenerek kadınlar tülbentleri baş yemenisi olarak da kullanmışlardır. 

Terekede dış giyim arasında sayılabilecek bedene giyilen kıyafetlere dair bir 

bilgi bulunmamakla birlikte, terekede iki tane tülbent bulunmaktadır. 

D- Ziynet Eşyaları ve Servet Durumu 

Para, “parça, gümüş parçası” anlamındaki Farsça “pâre” 

sözcüğünden gelip genel olarak tüm ödeme araçlarını ifade etmektedir19. 

Yine “kıt’a, cüz” manalarına da gelen para, kuruşun kırkta bir cüz’ü 

anlamında eski bir tabir olup önceden basılmış sikkelerden birisinin 

yerine de kullanılan isim olmuştur. Genel olarak para sözcüğü akçe 

kelimesinde olduğu gibi nakit anlamına da gelmektedir20.  

 Para toplumların ortaya çıkardığı sosyal bir icat olup, aynı 

zamanda kıymetine paha biçilemeyecek derecede önemli, biraz karışık, 

ilginç ve tehlikeli bir icattır21. Terekesini incelediğimiz Zeynep 

Hanım’ın hem aksesuar olarak kullandığı anlaşılan hem de servet 

durumunu yansıtan ziynet eşyaları şu şekildedir: 

1-Mahmudiye Altını 
Zeyneb Hanım’ın terekesinde zikredilen ziynet eşyaları arasında altın, 

süs ve takı eşyaları bulunmaktadır. Bunlar arasında Mahmudiye altını da yer 

almaktadır. I. Mahmud döneminde bastırılan 23 ayar altın değerinde ve 1,5 

dirhem ağırlığında olan değeri devletin garantisi altında olup madeni paralar 

 
17 Kadınların sokağa çıkarken kıyafetlerinin üzerinden tekrar giymek zorunda oldukları kıyafet 
ferace olup, kadınlar ferace ile sokağa çıkarken zarifliklerini ve zenginliklerini gizlemişlerdir. 

Ferace kadınların sokakta yaşmakla giydikleri üst elbisesi olarak tanımlanmıştır. Yazlık ve kışlık 

çeşitleri olan feracelerin yazın hafif ipeklilerden, kışın sof ve çuka gibi yünlü kumaşlardan 

yapılıp, kışlık olanlarında giyenin ekonomik düzeyiyle uyumlu olarak kuzu, tavşan, sincap gibi 
kürklerle kaplandığı bilinmektedir. Gülser OĞUZ, “61 Numaralı Edirne Şer’iyye Siciline Göre 

17.Yüzyılda Edirneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü”, Milli Folklor, 23/92, 2011, s.111. 
18 Reşat Ekrem KOÇU, “Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü”, Sümerbank Kültür 

Yayınları, Ankara, 1967, s. 98. 
19 Ali AKYILDIZ, “Para”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.34., İstanbul, 2007, s.163.  
20 PAKALIN, C.2., s.752. 
21 Halime ALKAN, “Osmanlı Para Tarihinde Tağşiş”, Uludağ Üniversitesi, S.B.E., 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2014, s.7. 
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yerine kullanılan tabir olan22 sikkelere verilen isimdir. II. Mahmud döneminde 

1834’te çıkarılan 22 ayar sikkelere de bu isim verilmiştir. İnce olan bu sikkeler 

daha sonradan süs altını olarak kullanım alanı bulmuştur23. Terekede yedi 

Mahmudiye altını, sekiz yazılı Mahmudiye, sekiz Mahmudiye yarımı ve iki 

Mahmudiye rub’ bulunmaktadır. 

    

     

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 1: Cedid Mahmudiye Altını Ön ve Arka Yüz24 

2-Gazi ve Kel Gazi Altını 
II. Mahmud’un tahta çıkışının 21. yılından (1244/1828) itibaren 

başlayarak basılmış, halk söyleminde “Hayriye” veya “Sandıklı” olarak 

isimlendirilmiştir. Üzerinde bulunan “Gazi Mahmud Han” ibaresinden dolayı 

Gazi Altını olarak da bilinmektedir. Sikkenin ön yüzünde ortada tuğra, 

etrafında “sultân-ı selâtîn-i zaman”, diğer yüzünde ortada “duribe fî 

Kostantiniye 1223”, çevresinde “Gazi Mahmud Han” yazısı bulunmaktadır. 

“Edirne gazisi”, Sultan Mahmud’un Edirne gezisi dolayısıyla İstanbul’da 

basılmıştır25. Tam altınları 3.360 gr olmak üzere yarım ve çeyrek olarak üç 

çeşidi bulunmaktadır26. Terekede altmış dört gazi, bir gazi yarımı ve altmış adet 

gazi çeyrek altınına rastlanmıştır.  

Besni’de yaptığımız alan araştırmasında mülakat yaptığımız; Besni’de 

yaşayan Hasemli köyü sakinlerinden Mehmet Mustafa Şahin, kel gazi altınları 

ile ilgili olarak şunları ifade etmiştir: “Besni’de eskiden altınlar dellallar 

vasıtasıyla müzayedeye çıkarılarak satılırmış. Herkes ihtiyacına ve varlık 

 
22 PAKALIN, C.3., s.214. 
23 Ahmet Semih TULAY, “Genel Nümizmatik Sözlüğü”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

İstanbul, 2001, s.135. 
24 Aliye YILMAZ, “Sultan II. Mahmud Dönemi Sikkeleri Ve İznik Müzesi’nden 

Örnekler”, Tarih Ve Gelecek Dergisi, C.7., S.2., Haziran 2021, S.919. 
25 İbrahim ARTUK, “Gazi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.13., İstanbul, 1996, s.445. 
26 YILMAZ, a.g.m., s.909. 
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seviyesine göre ihtiyacı olanlardan açık artırma yoluyla altın satın alırlarmış. 

Bu altınlardan kel gazi altın adı verilen altın, halk kesimi arasında kazı altını 

şeklinde tanınmaktadır. Bu altın çeşidi genelde varlık seviyesi düşük aileler 

tarafından tercih edilen bugünkü çeyrek altın hükmün de olan bir altın 

çeşididir.”27 Zeynep Hanım’ın terekesinde otuz bir adet kel gazi altını 

bulunmaktadır. 

 

Fotoğraf 2:  II. Mahmud devrinde basılan altın “gazi sikke” (İstanbul Arkeoloji 

Müzeleri, Teşhir nu. 1953)28 

3- Yaldız Altını 
Osmanlı Devleti’nde altın, para darbında ve bazı sanayi dallarında 

kullanılan oldukça önemli bir maden olup, Osmanlı Devleti’nde "Efrenciye” 

denilen ve XVII. yüzyılda "yaldız altını" adıyla anılan altın çeşidi de 

bulunmaktadır29. Eski altın paralardan biri olan yaldız altını, 1729 yılında on üç 

kuruş değerindedir30. Ayrıca bir eşyaya altın veya gümüş görünümü vermek 

için o yüzeye sürülen maddenin adı da yaldız olarak geçmektedir31. Tereke 

kaydında iki yaldız (altını) bulunmaktadır. 

4-Adliye Altını 
Tereke kaydında dört adedine rastladığımız adli altın, II. Mahmud’un 

tahta çıkışının on dördüncü yılında darbedilmiş ve II. Mahmud “Adlî” 

 
27 Mehmet Mustafa Şahin, 1946 doğumlu, Şahin Giyim’in sahibi, Besni’nin Hasemli Köyü’nden, 

Besni / Adıyaman, (Görüşme Tarihi:13 Kasım 2022). 
28 ARTUK, a.g.m., s.445. 
29 Halil SAHİLLİOĞLU, “Altın”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.2., İstanbul, 1989, s.533. 
30 PAKALIN, C.3., s.602. 
31 TULAY, a.g.e., s.212. 
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mahlasını aldığı için bu paralarda da o isim kullanılmıştır. Bu sikkeler tam, 

yarım ve çeyrek olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. 1822 yılında tamı 12, 

yarımı 6, çeyreği ise 2,5 kuruşa (yüz para) geçiyordu. Daha sonra “atîk adlî” 

ismini alacak olan bu altınlar 19 kırat ayarındadır. 

Adlî altınların bir yüzünde II. Mahmud’un tuğrası, diğer yüzünde 

“Duribe fî Dâri’l-hilâfeti’l-Aliyye” (Yüce /Yüksek hilafetin başkentinde darp 

edildi) ibaresi vardır. Üzerindeki yazının azlığı sebebiyle, kısa bir süre sonra, 

Akdeniz adalarında kalpazanlar tarafından taklitleri yapılarak piyasaya 

sürülmüştür. Bunun üzerine tuğralı yüzün etrafına “Sultân-ı Selâtîn-i Zamân 

adli Mahmûd Hân” (Zaman sultanlarının sultanı adalete mensup olan Mahmud 

Han), diğer yüzün ortasına “Duribe fî Kostantiniyyeti’l-mahrûse” (Büyük şehir, 

İstanbul’da darp edildi), çevresine de “Dâme mülkühû ve saltanatühû” 

(Kıyamete kadar mülkü ve saltanatı daim olsun) ibaresi yazılarak 1239’da 

(1823) yeniden tedavüle çıkarılmıştır. 17 kırat ayarındaki bu yeni altınlara 

“cedîd adlî” adı verilmiştir32.  

 

 

Fotoğraf 3: II. Mahmud devrine ait adlî altın (İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Teşhir nr. 

1943)33 

 

 

 
32 İbrahim ARTUK, “Adli Altın”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.1., İstanbul, 1988, s.389./ 

PAKALIN, a.g.e., s.21. /YILMAZ, a.g.m., s.907. 
33 ARTUK, a.g.m., s.389. 
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5-İstanbul Altını 
İstanbul, Osmanlı Devleti’nde darp yeri olup aynı zamanda İstanbul’da 

basılan sikkeler üzerinde şehir ismi olarak kullanılan1, 1716’da basılan altın 

paralardır. Ayar olarak 100 adedi 110 dirhem gelmek üzere kesilerek piyasaya 

sürülen İstanbul altınının kenarları zincirli, dairesinin etrafı rûmî nakışlı, ortası 

parlak, bir yüzünün ortasında padişahın tuğrası, diğer yüzünde “duribe fî 

İslâmbol” yazılıdır. 3’er kuruş rayiçle 1696’da basılan altınlardan ayırmak için 

bunlara “zer-i İslâmbol” adı verilmiştir2. Tereke içerisinde, üçü tam ve ikisi 

yarım olmak üzere beş adet İstanbul altını yer almaktadır. 

 

 

Fotoğraf 4: 1143 (1730) tarihli cedîd İslâmbol (İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Teşhir 

nr. 1780)3 

 

6-Mutlak Gümüş (Saf Gümüş) ve Hamaylı (Hamayil) Gümüş 
Eski dönemlerden itibaren genellikle madeni para kesiminde ve yumuşak 

olması nedeniyle de kuyumculukta ve aksesuar amaçlı eşyaların yapımında 

önemli bir yere sahip olan gümüş, Osmanlı Devleti’nde de para basımı yanında 

 
1 TULAY, a.g.e., s.107. 
2 İbrahim ARTUK, “Cedîd İslâmbol”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.7., İstanbul, 1993, s.211. 
3 ARTUK, a.g.m., s.211. 
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sanayide, kuyumculukta, simkeşlik4 ve dokumacılık alanlarında kullanılan 

önemli bir madendir5. Mevcut terekede iki adet mutlak (Saf) gümüş bulunmakla 

birlikte, kadınların genellikle boyunlarına taktıkları altın veya gümüş kolye 

olduğu gibi, omuzlarından çapraz olarak bele indirip bağ veya muska olarak 

kullandıkları6 anlamına gelen hamaylı (hamayil)’, terekede bir adet hamaylı 

gümüş olarak tespit edilmiştir. 

7-Arap Küpesi 
Kadınların kullandığı süs eşyaları arasında önemli bir yere sahip olan 

küpe, incelenen tereke kaydında  bir çift Arap küpesi şeklinde yerini almaktadır. 

8-Beşibirlik (Beşlik) 
Eşyalar arasında yer alan beşibirlikten (beşlik) bir tane mevcut olup, II. 

Süleyman zamanında basımı yapılan sikkelere verilen isimdir. Aynı zamanda 

1844 de Abdülmecid zamanında çeyrek (5 kuruş) adı altında ¼ Mecidiye haline 

getirilen altındır7. Sultan Abdülmecit tahta çıktığında yirmilik, onluk ve beşlik 

olarak “Memduhiye” altınlarını bastırmış, tuğralı olan bu altınların sağ 

tarafında dal motifi yer almıştır8. 

 

Fotoğraf 5: ¼ Memduhiye-12559 

 
4 Simkeşlik hakkında detaylı bilgi için bkz., Himmet TAŞKÖMÜR, “Osmanlı 

İmparatorluğunda Simkeşlik ve Tel Çekme (XV.- XIX. Yüzyıl)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990./ Hafsa BOYNUKALIN, 
“Osmanlı askeri Teşkilatı Üniformalarının Tezyinatı ve Maliyeti Üzerine Bir İnceleme”, 

Arış Dergisi, C.16., 2020, s.58-62. 
5 DİA, “Gümüş”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.14., İstanbul, 1996, s.270-271. 
6 “Türkçe Sözlük”, (Yay. Haz: Şükrü Haluk AKALIN vd.), Türk Dil Kurumu Yayınları, (10. 
Baskı), Ankara 2005, s.839. 
7 TULAY, a.g.e., s.42. 
8 Murat HATİPOĞLU; Başak GÜRSOY, “Günümüz Ekonomik Yatırım Araçlarında 

Kişilere Alternatif Bir Menkul   Altın; Osmanlı Sikkeleri ve Modern Darphane Altınları 

Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, C.7., S.14.,2022, 

s.16. 
9 HATİPOĞLU vd., a.g.m., s.18. 
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9-İnci 
Bazı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan değerli, küçük, sert, sedef 

renginde süs tanesi10 olarak bilinen inci, eşyalar arasında bir tane incili kol 

bileziği olarak yer almaktadır. 

10-Fındık Altını 
Eşyalar arasında bir fındık rub’ yer almakta olup, III. Ahmed zamanında 

23 ayar 3,4575 gram ağırlığında basılmış altın paraya; kenarlarında fındığa 

benzer süsleme olduğu için fındık ya da fındık altını adı verilmiştir. İstanbul’ 

da bunlara “Mısır zincirlisi” de denilmiştir. III. Ahmet ve ondan sonraki 

dönemlerde üretilen altınlara çoğunlukla fındık ismi verilmiştir11. Hatta I. 

Mahmud (1730-1754) ve III. Osman (1754-1757) zamanlarında kesilen büyük 

boydaki altınlar kaçar adetlik ise ona göre “bir buçuk fındık”, “çifte fındık”, 

“üç fındık” ve “beş fındık” gibi isimler almışlardır12.  

 

 

Fotoğraf 6: III. Ahmed dönemi Fındık Altını13 

11-Osmanlı Lirası 
1879-1923 lira- kuruş dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, 

Mecidiyenin 100 kuruş değerindeki Osmanlı altın lirası, devletin temel para 

birimi olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra da devam eden 

lira-kuruş sistemi kurulmuştur14. Terekede yetmiş bir adet Osmanlı lirası 

bulunmaktadır. 

 
10 Türkçe Sözlük, 2005, s.967./AYVERDİ, a.g.e., s.561. 
11 HATİPOĞLU vd., a.g.m., s.12. 
12 İbrahim ARTUK, “Fındık Altını”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.13., İstanbul, 1996, s.28. 
13 HATİPOĞLU vd., a.g.m., s.12. 
14 ALKAN, a.g.t., s.174. 
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Zeynep Hanım’ın süs ve ziynet eşyaları arasında kırk üç altın cebe, kırk 

altı takım altın cebe, üç karamusa altını, yedili yazılı dördü sert altını ve aynalı 

zincir de terekede tespit edilenler arasındadır.  

SONUÇ 
Tereke defterleri sosyal, ekonomik ve kültürel tarihimiz açısından büyük 

bir öneme sahiptir. Bu defterlerde gündelik hayat, yaşam biçimleri, hayat 

standartları, fiyatlar, kullanılan eşya ve malzemeler hakkında oldukça fazla 

bilgiler yer almaktadır. Evlenen çiftlerin çeyiz eşyaları arasında genellikle 

yatak, yorgan, yastık ve mutfak eşyaları başta olmak üzere yer almış, yeni 

evlenen çiftler maddi düzeyleriyle orantılı olarak bu eşyalara sahip olmuşlardır. 

İncelemesi yapılan Zeyneb Hanım’ın terekesinde kullanım amacına göre 

değişen, evlenirken yanında çeyiz olarak getirdiği düşünülen çok sayıda mutfak 

malzemesinin olması, sayıca fazla olmayacak şekilde de giyim-kuşam eşyaları 

ile banyo eşyalarının yer alması da genel olarak sade bir hayat şekline sahip 

olduğunu göstermektedir.  

20. yüzyıl başları Besni’sinde yaşayan kadınların yine ekonomik 

düzeyleriyle orantılı olarak çeşitli takılara sahip olup, bunları kullandıkları 

görülmektedir. Evlenen çiftlere takılan bu takıların bir bölümünün kızın 

kendisinin kız tarafı olarak getirdiği, geri kalanlarında erkek evi tarafından 

takılan çeşitli takılar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu takılar için çeyizin 

bir parçasıdır, denilebilir. Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de 

kadınlar için servet sahibi olmak oldukça önemli olup, özellikle kadınların 

kendi hayat güvencesinin dayanağı olarak gördükleri altınlar, kadınların 

hayatında hep yer edinmiştir. Günümüz Besni’sinde de düğünlerde takılan 

takılar oldukça göz doldurmaktadır. Zeyneb Hanım’ın terekesinde de sahip 

olduğu çok sayıda ziynet eşyası ile bir kadının her dönemde olduğu gibi bu 

dönem Besni’sinde de servetlerinin genelde altın türü aksesuarlardan oluştuğu 

görülmektedir. Kocasından veya ailesinden kalan altınlar göstermektedir ki, 

Besni kazasında yaşayan Zeyneb Hanım, dönemine göre varlıklı sayılabilecek 

kadınlarından biridir. 

 

 

 

 

 

 



- MALATYA- | 140 

 

 

Ekler: 

Tablo 1: Malatya Sancağına Bağlı Besni Kazasında Bir Kadının Terekesindeki 

Malzemelerin Miktarı ve Fiyatları (30 Teşrinisani 1327 / 30 Kasım 1911) 

Adet Malzemenin Adı ve 

Cinsi 

Kuruş 

1 … yorgan 200 

2’şer Yün minder ma‘ yüz 

yastığı 

200 

2 Nakışlı cedîd kilim 800 

2 Cicim 350 

2 Tülbent 400 

1 Halı 600 

1 Sofra 100 

4 Keçe 500 

3 Leğen 220 

1 Kuşkana  (Tencere) 80 

2 Çirtikli kapaklı teşti 120 

1 İnek Teşti 200 

3 Teşt 40 

5 Çirtikli sahan 60 

1 Tepsi 10 

2 Stil 120 

1 Yazılı stil 150 

1 Sini 150 

1 Büyük teşt 160 

1 Küçük teşt 150 

 Curun Teşti 40 

1 Don kazanı 100 

1 Hamam Leğeni 150 

1 Gülabdan 150 

4 Sandık 200 

Yazılmamış İbrik leğen 50 

1 Büyük tava 40 

2 Mahmudiye 600 

4 Çifte ,,,, 320 

4 Gazi… 325 

1 Kel gazi 60 

2 Yaldız (altını) 150 

2 Adliye (Adli Altını) 100 
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2 İstanbul yarım 60 

7 Def‘a tepelik ayağında 

kel gazi 

420 

2 Adliye (altını) 100 

 Altın cebe (43…) 2600 

5 Mahmudiye 1000 

3 Kel gazi 160 

1 Gazi yarımı 30 

1 Kürt Kaliçesi 80 

1 Mutlak (Saf) 100 

1 çift Altun Arap küpesi 400 

1 … 150 

 iki…..ayağında 50 

1 Beşi birlik 1600 

2 Karamusa 920 

8 Yazılı Mahmudiye 1600 

8 Mahmudiye yarımı 800 

3 İstanbul 360 

46 takım Def‘a altun cebe … 2000 

60 Gazi ve 60 rub’ 4000 

 ….altın  

6 …ayağında kel gazi 360 

1 Hamaylı (gümüş) 1500 

4 Ayağında kel gazi 240 

1 Gümüş mutlak (Saf 

Gümüş) 

150 

6 Ayağında gazi 240 

 Kol bileziği mea’ incili? 50 

 Zincirde ayna… 200 

4  Kel gazi 240 

2 Mahmudiye rub’ 100 

1 Fındık rub’ 100 

1 Karamusa 420 

 Yedili yazılı dördü sert 2200 

 Def’a mahmudiye 11 

71 Adet lira-i osmaniye 14200 

Toplam  48150 
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1. GİRİŞ  
Eski halk inançları, birçok sosyal bilimin ele aldığı ve incelediği bir 

konudur. Sosyolojiden edebiyata, halk bilim yani folklordan psikolojiye birçok 

bilim, inançlar ve halk inançları ile ilgilenir. Kalafat (1999:88) halk inançlarının 

tarih bilimi açısından da çok önemli bir alan olduğunu ifade etmektedir. O’na 

göre; tarihsel gelişim süreci açısından milletlerin tarihlerinin kültür 

katmanlarından oluştuğu ifade edilebilir. Kültürlerin asli unsurlarından biri de 

şüphesiz dinlerdir. Çünkü, yapılan çalışmalar göstermektedir ki dinler, ilk 

toplumlarla birlikte var olmuşlardır. Milletlerin tarih sahnesindeki ilk izleri 

onların sahip oldukları dini motiflerden oluşmaktadır. Halk inançları ile 

günümüzden geçmişe uzanan bu izleri takip edebiliriz. Halk inançlarının tarih 

araştırmalarındaki önemi de buradan kaynaklanmaktadır. 

Bu bağlamda Malatya kültürünün önemli bir parçası olan unutulmaya 

yüz tutmuş eski halk inançlarının ele alınması ve değerlendirilmesi Malatya 

tarihine ışık tutacağı gibi Malatya tarihi araştırmalarına da önemli bir katkı 

sağlayacaktır. 

1.1. İnanç ve Halk İnançları/ Batıl İnançlar 
İnsanoğlu tarih sahnesinde görüldüğü ilk dönemlerden itibaren, 

kutsallığına inandığı bir güce bağlanma, zor durumlarda bağlandığı kutsal güce 

sığınma ve ondan yardım isteme davranışı göstermiştir. Bu inanılan, bağlanılan 

ve kutsiyet atfedilen güç Tanrı gibi soyut bir varlık olabileceği gibi canlı veya 

cansız herhangi bir nesne de olabilmiştir. 

Bu bağlamda inanç; bir Tanrı’ya, bir dine, bir mezhebe, bir insana, bir 

peygambere, bir imama, bir insanüstü güce, tabiat olaylarına, bir fikire, bir 

mesaja, bir öğretiye, bir iddiaya bağlanmak şeklinde olabileceği gibi; taş, kaya, 

ağaç, mezar, su, ateş, toprak, güneş, ay, yıldız, hayvan gibi somut bir varlığa 

bağlanmak şeklinde de olabilir (Bayatlı, 2012:39). 

Bu kutsallığına inanılan güce; kim tarafından, ne zaman, nereden 

geldiğine ve neden uygulanması gerektiğine dair, doğru ve kesin olduğuna 

yönelik herhangi bir somut kanıt olmamasına rağmen, mensupları tarafından 

herhangi bir araştırmaya gerek kalmadan tereddütsüz inanıldığı, güvenildiği ve 

bağlılık gösterildiği görülmektedir. Bu nedenle inancın insanın bilinçaltı 

dünyasında köklü ve sağlam bir temele sahip olduğu ifade edilebilir. İnanç 

insanın iç dünyasını etkilediği için, onun davranışlarını, hareketlerini, 

konuşmasını, gülmesini, ağlamasını ve günlük hayatındaki her şeyini olumlu 

veya olumsuz etkiler (Bayatlı, 2012: 39). 

Burada ayrıca vurgulanmalıdır ki; din ve inanç terimleri genellikle 

birbirinin yerine kullanılır. Ancak tüm dinlerin inanç olduğu söylenebilmesine 

rağmen tüm inançların din olduğu söylenemez. Çünkü inançlar dini kökenli 

olabileceği gibi, insanların zaman içinde tarihten süzülerek biriktirdiği farklı 



- MALATYA- | 150 

 

 

kaynaklardan beslenen halk inançları şeklinde de olabilir. Halk inançları, 

toplumsal hayatın bünyesinde meydana gelen, toplumsal bir olay olan, geçmiş 

tarihsel süreç içerisinde unutulmuş, görünmeyen bir hal olarak kalmış, ancak 

akıllarda ve vicdanda bıraktıkları izlerin her zaman hatırlandığı inançları 

içermektedir. 

Kalafat (1999:88)'a göre, halk inanışları, halk tarafından yaşanan ve 

uygulanan gerçek dini yaşama karşılık gelir ve onu yansıtır. Bu, halk tarafından 

uygulanan inançlar, dünyanın tüm bölgelerinde ve tarihsel gelişim sürecinin 

tamamında kabul edilmiş olan resmi dinden, kuran ve incil gibi kitabı olan 

dinlerden, ruhbanların temsil ettiği dinden bir çok açıdan, gerek içerik gerekse 

mahiyet açısından oldukça farklıdır. Bu bağlamda halk inancı oarak ifade 

edilen ve halkların tarihsel inançlarını yansıtan uygulamaların, zaman 

içerisinde yenilenmekle birlikte kökleri, ilk inanç sistemlerine kadar 

uzanmaktadır. 

Halk inançlarının doğuşunda farklı unsurlar vardır. Tarihsel süreç, 

sosyolojik olaylar ve farklı inançlar bu unsurlara örnek olarak verilebilir. 

Toplumlar varlıklarını sürdürürken, dini inançlarının yanında, kaynaklarda 

yazılı olmayan çeşitli inançları da sürdürmektedirler. Halk inançları dediğimiz 

bu inanışlar binlerce yıllık bir sürecin ürünü olarak tarihin süzgecinden geçerek 

günümüze kadar gelmiştir. Öte yandan, bu tür inançların hangi kültürden veya 

dinden kaynaklandığını tespit etmek oldukça zordur. 

Halk inançlarının bir kısmının hurafeler (batıl inançlar) şeklinde ortaya 

çıktığı görülmektedir. İnsanoğlunun ilk çağlardan beri gizemli şeylere ve 

doğaüstü varlıklara olan ilgisi onu zaman içinde yaşanan olayların hafızasında 

bu varlıklarla ilişki kurmaya ve tesadüfen meydana gelen olaylar arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurmaya yöneltmiştir. Bu durum bazı hurafelerin 

oluşmasını da beraberinde getirmiştir (Schmidt, 1931’den akt. Arslan, 2004:8). 

Ayrıca kurumsallaşmış dinlerinin bazı ilke ve ilkelerinin yerel inanç ve 

kültürlerle karıştırılması ve farklı biçimler almasıyla halk/batıl inançların 

oluşumu gündeme gelmiştir. Ancak kadim bir kökene sahip olmalarına rağmen 

“hurafe” kavramı, inanç biçimlerinin farklılaşmasıyla ancak medeniyetin 

işleyişinin bir sonucu olarak değer içeren bir ifade olarak ortaya çıkmıştır (Yel, 

1988).  

Toplum içerisinde bir kısım insanların bu gün dahi bir takım büyü ve 

sihir gibi hurafelere inandıkları ve bunlara göre yaşantılarını düzenledikleri 

görülmektedir. Ortaya çıkışında sosyal ve manevi yönleri olduğu anlaşılan 

hurafeler, yüzyıllardır toplumların gündeminden düşmemiş ve insanların tutum 

ve davranışlarını hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak belirlemede etkili 

olmuştur (Durkheim, 2005:62-64; Tanyu, 1967: 5-7). Arapça “butlan” 

kelimesinden türetilen bâtıl kavramı, “boş, çürük, asılsız ve gerçeğe aykırı 

olan” anlamına gelir. (Ayverdi, 2006:303). Bu kavram, İngilizce ve 
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Fransızca’da “superstition” kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu kelimenin aslı 

Latince’deki “superstitio” kelimesidir. Bu kelime, eski halk inançlarının, yeni 

ve egemen dini anlayışın içinde varlıklarını sürdürmesi şeklinde olumsuz 

anlamda sihir ve kötü din manasında kullanılmaktadır. (Yel, 1988:138)  

Alfred Lehmann’a göre bâtıl inanç “belirli bir din ile bağdaşmayan, aslı 

esası olmayan veya toplumun ulaştığı bilgi düzeyiyle çelişen genel bir zandır.” 

Wuttke, bâtıl inancı “eşyaya doğa üstü, insana da insan üstü nitelikler atfetme” 

şeklinde tanımlar (Örnek, 1966:19 ). 

Yapılan araştırmalar batıl inançların ve davranışların farklı nedenleri 

olduğunu göstermektedir. Bunlar arasında “bilgi eksikliği, korku, çaresizlik, 

belirsizlik, geleceği bilme arzusu ve güvende olma hissi” sayılabilir. Batıl inanç 

ve davranışların genel amacı, başarıya ulaşmaktan ziyade başarısızlıklardan ve 

kötü şeylerden kaçınmaktır. Bu tür inanç ve davranışlar genellikle bireylerin 

kendi davranışlarını planlamalarına, değiştirmelerine ve kontrol etmelerine yol 

açar; şanssızlık, başarısızlık gibi olayları anlamlandırma; kaygı ve karamsarlık 

gibi olumsuz duygulara karşı koruma duygusu sağlar (Çakan, 2003; Hunt, 

2003; Erdil, 2003). 

Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Malatya'da da dini inançların 

yanlış yorumlanması veya eski Türk dini inançlarının etkisiyle tarihsel süreçten 

süzülerek gelmiş bir takım halk inanışları bulunmaktadır. Bu halk 

inanışlarından bazıları da batıl inançlardır. 

Bir kısmı tarihin tozlu raflarına kaldırılan, unutulmaya yüz tutmuş, 

bazılarıda ancak hafızalarda yaşayan halk inançlarının tespit edilmesi amacıyla 

yapılan bu çalışmada, insan yaşamının üç önemli aşaması olan doğum, evlenme 

ve ölüm dönemleri ile ilgili halk/batıl inançlar Malatya örneklemi bağlamında 

araştırılmıştır. 

2.YÖNTEM  

2.1.Çalışmanın Metodu  
Malatya halkının bir kısmı hala uygulanmakla birlikte bir kısmı 

uygulanmayan, sadece hafızalarda kalan halk inançları, insan yaşamının önemli 

üç aşaması olan doğum, evlenme ve ölüm dönemleri açısından taranarak ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda literatür taramaları, yaşlı kuşak 

büyükler ile görüşmeler ve sosyal medyada bulunan Malatya konulu facebook 

gruplarından konu ile ilgili veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler gözden 

geçirilerek tasnif edilmiş ve raporlaştırılmıştır. 

 6 yaşlı kuşak aile büyüğü ile yapılan mülakatlar Kasım 2018- Aralık 

2018 tarihleri arasında uygulanmıştır. Sosyal medya hesabından (facebook), 

32.268 Malatyalı üyesi bulunan  “Malatya'nın Eski  Aileleri ve Aile 

Fotoğrafları” grubunda açılan “Malatya’nın batıl inançlarıyla ilgili bir bilimsel 

araştırma yapıyorum. Bu konuda bildiğiniz Malatyaya ait eski/batıl inanclar 
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varsa ve bunları yazarsanız sevinirim” başlıklı konuya toplam 950 yorum 

yapılmıştır. Bu yorumlardan benzer olanlar elenerek ve odaklanılmış olan 

doğum, evlenme ve ölüm dönemleri ile ilgili olduğu düşünülen yorumlar 

taranarak ve sınıflandırılarak araştırmaya dahil edilmiştir. Malatya halkı 

araştırma genel evrenini oluşturmaktadır.  

 

2.2 Veri Toplama Aracı  
Çalışma nitel bir yöntem olan mülakat tekniği ve sözlü tarih  araştırması 

tekniklerinin bir arada kullanıldığı bir çalışmadır. Sosyal medya hesabından ve 

mülakatlardan elde edilen malzeme çözümlenerek araştırmaya dahil edilme 

yoluna gidilmiştir. Ses kayıt cihazıyla kaydedilen mülakatlar deşifre edilerek, 

yazılı metin haline getirilmiştir. Sosyal medya hesabından derlenen malzeme 

yazım yanlışları düzeltilerek özgün haliyle çalışmaya dahil edilmiştir. 

Kaynak kişilerin konuşmaları yazıya ağız özellikleri anlaşılabilecek 

şekilde geçirilmiştir. Kaynak kişilerin ağız özelliklerine ve konuşmalarına 

hiçbir şekilde müdahale edilmemiştir.  

3.BULGULAR  
Toplumları kendine mahsus yapan ve o topluma kendi olma kimliği 

veren en önemli unsur kültürdür. Bir milletin sahip olduğu kültürel değerler 

yani dil, inanç şekli ve uygulamaları, örf, adet ve gelenekler toplumların günlük 

hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada kültürel mirasın 

önemli bir parçasını oluşturan halk/batıl inançları insan hayatının üç önemli 

dönemi açısından araştırılmıştır. İnsan hayatının bu üç önemli geçiş dönemine 

ilişkin inanışlar tüm toplumlarda önemsenmiş ve bu inançlara ilişkin ritüeller 

özenle gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu ritüel ve uygulamalar ait oldukları 
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toplumun kültürünü yansıtmaktadır. Aynı zamanda yansıttığı kültürün 

özelliklerini ve sosyal yapısını da tanıma imkanı verir. 

İnsan yaşamının üç önemli aşaması olarak kabul edilen doğum, evlenme 

ve ölüm dönemleri yeni bir dönemi başlatan, değiştiren en önemli üç aşamadır. 

İnsanın doğuşu ile başlayan yaşam serüveni, evlilik yolu ile çok farklı bir 

aşamaya evrilir ve dolayısıyla insan evlenme ile yeni bir yaşam evresine geçer. 

Evlilik yeni bir hayata adım atıştır. Bu nedenle hayatta uyulması gereken tüm 

kuralların, yolların ve yöntemlerin başlangıcı olan doğum gibi evlilikte insan 

hayatı için büyük önem taşımaktadır. Ölüm olayı hayatını kaybeden birey için 

bu dünyanın sonu ancak onu sevenler ve ailesi için onun olmadığı, üzücü yeni 

bir dönemi başlatır. Bu nedenle doğum ve evlenme kadar ölüm karşısında da 

insanlar kayıtsız kalmamış, ölen kişinin ardından bazı törenler ve ritüeller 

düzenlemişlerdir. 

Türkler tarih sahnesinde görüldükleri ilk dönemlerden itibaren gerek 

tabiat açısından gerekse bireysel açıdan olsun belirli zamanları başlangıç ve 

bitiş olarak önemsemiş ve bu dönemleri karşılama ve kutlama törenleri 

düzenlemişlerdir. Doğum ve evlilik gibi tüm geçiş dönemlerinde eğlenceler 

düzenlemişler yada ölüm gibi dönemlerde de bir takım yas törenleri yaparak bu 

döneme de kayıtsız kalmamışlardır. Ayinlerin yapılacağı yerler, başlangıç ve 

bitiş saatleri, uygulayıcıların kimler olacağı ve ne şekilde gerçekleştirileceği 

zaman içerisinde belirlenmiştir. Toplumdaki sosyo-kültürel değişimler 

sonucunda bu uygulamalara bazı eklemeler yapılabildiği gibi bu 

uygulamalardan bazı çıkarımlar da yapılmıştır. Ancak bu ekleme veya 

çıkarmalar öz ve ana çerçeveyi ortadan kaldıracak muhteviyatta olmamıştır 

(Şenesen, 2015). 

Doğum, evlenme ve ölüm   aşamaları olarak ifade edilen bu üç dönemde 

bir çok adet, ritüel, dini tören, dini ve büyüsel süreç uygulanmakta ve bu geçiş 

aşamaları yönetilmektedir (Şenesen, 2015). 

 Araştırmanın bu bölümünde, Malatya halkının bu dönemlerde 

uygulamış olduğu ve unutulmaya yüz tutmuş olan bu uygulamalar tasnif 

edilerek sunulmuştur. 

3.1. Doğum Dönemi Halk/Batıl İnançlar 
İnsanoğlunun yaşam dönemlerinin ilki olan doğum safhası, Türk 

toplumunda mutlu bir olay olarak görülür. Çocuk, içine doğduğu ailenin 

devamı demektir. Bu nedenle coşkulu bir dönemdir. Bu dönemde gerek 

sevincin paylaşılması gerekse doğan çocuğun ve annesinin korunması amacıyla 

çeşitli tören ve ritüeller yapılır.  

Toplumun temeli ve en küçük birimi olan aile Türk toplumunda “baba 

ocağı” kavramıyla tanımlanmakta ve bu kavram ile ata ruhlarına gönderme 

yapılmak suretiyle kutsallaştırılmaktadır (Sever, 2001: 35). Ailenin devamı 
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olan bebek, gerek doğmadan önce gerekse doğduktan sonra büyüme 

aşamalarında önemsenmiş  ve bazı uygulamalar yapılmıştır. 

Malatya’da çocuğu olmayan ya da çocuğu doğup yaşamayan ve çocuk 

sahibi olmak isteyen kadınların halk inançları/batıl inanç (hurafe) kapsamında 

başvurdukları uygulamalar şu şekildedir;  

1.Kadının beli çekilir  

2.Kadın gelinlik içindeyken gelinin kucağına erkek bebek oturtularak 

kısa zamanda bebek olacağına inanılır. 

3.Muska yazdırılır.  

4.Kurşun dökülür.  

5.Küp vurulur.   

6.Kaplıcalara gidilir.   

7.Dut posası üstüne oturulur.  

8.Kaynamış, ılımış ısırgan otu suyunun içine oturulur.  

9.Kadın ve erkeğin beli, çeşitli sargılarla sıcak tutulur.   

10.Saman kaynatılır sıcak saman üzerine oturulur.  

11.Kırk kapıdan para toplanır ve çocuğa kıyafet alınır.   

12.Çocuk doğup yaşasın diye yedi sene kurban kesilir.   

13.Çocuk olsun diye günlük otu dövülerek tülbente koyularak bele 

bağlanır.  

14.Böğürtlen kökü kaynatılır ve içirilir.   

15.Ayın ilk Çarşamba gecesi yumurtayı suya kırıp,  yatıldığında, sabah 

sarısı kendiliğinden pişmişse çocuk dileğinin olacağı düşünülür. 

16.İlk dolunayda kırmızı saksıya maydanoz ekilince çocuk dileği olur.  

17.Böyganam çok dindar bir kadındı. Çocuğu olmayan kadınlara nazar 

değmiş gel bi okuyayım derdi ...Biraz tuz getirirdik , avucunun içine alır dua 

okur, tuzu üç defa başımızda çevirdi, esnemeye başlardı. Tuz avcunun içinde 

terlediyse nazar çıkmış oluyor. Tuzdan bir parça alır, alnımıza sürerdi..sonra 

hafifçe yüzümüze tükürür parpusu parpusu derdi.. hadi bu tuzu suya atın bana 

da şeker, lokum, para gibi bişey verin elim geçsin derdi...  

18.Çocuğu olmayan kadınlar Eski Malatya’da kırk kardeşler vardı. 

Oraya gidip kırk kardeşlerin etrafında nefes almadan kırk defa koşacak. Orada 

beşiğe benzeyen nennileme taşı vardı. Sonrada oturup o taşı nennileyecek.  
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Kırk kardeşler mezarlığı. Nennileme taşı 

  
 

19.Çocuğu olmayanları Fırat nehri kıyısında Abdulvahap türbesine ve 

yakınındaki Sıddı Zeyneb’ e götürürlerdi. Doğan çocuklar erkekse  

Vahap veya Abdullah, kız olursa Sıdıka veya Zeynep veya Sıddı Zeynep 

ismi verilirdi. Bu yüzden bu isimler çoktur Malatya’ da.  

20. Çocuğu olmayan kadınları ocak olarak bilinen evlere götürüp burada 

kadının beline veya boynuna bir ip takılır. Kadın bu incir ağacına bir süre 

asılarak bekler böylece çocuğunun olacağına inanılır. 
 

Battalgazi (Eski Malatya)’da Bulunan Sıddı Zeynep Türbesine Ait Görseller 
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21.Çocukları olmayan ya da doğup ölenler savaklı (altınharap eski adı) 

orada ziyaret vardı oraya gidip kurban kesip pilav yapıp yerlerdi. 

22. Çocuğu olmayan kadınlar türbelerde bezden bebek yapar oraya 

bırakır,  ya da Hıdırellezde kanalboyunda ağacın altına bırakır. 

Bebek Dileğinin Olması İçin Yapılan Türbelere Bırakılan Bezden Bebek 

  

23. Çocuğu olmayan kadınlar, dileklerini yazar, gül dalına asarlar. 

24. Çocuğu olmayan kadınlara kocasının ayakkabısına doldurulan sudan 

içirilir. 

25. Çocuğu olmayan kadınlara zemzem gibi şifalı sulardan içirilir 

 

Hamilelik dönemi ile ilgili bazı batıl inançların varlığı tespit 

edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir;  

1. Hamile olan kadınlara güzele bakki bebek güzel olsun denir. Çocuğun 

en çok kime bakılırsa ona benzeyeceğine inanılır. 

2.Kadın hamileyken ziyaret (türbe) lere gitmez ya da oralarda iken elini 

vücuduna değdirmez. Çocukta el değdirilen yerde leke çıkacağına inanılır. 

3.Hamilenin karşısında canı çekecek bir şey yenmez, yense de mutlaka 

hamileye ikram edilir, yoksa bebeğin şaşı olacağına inanılır. 

4.Kadın hamile iken toplumda kınanan kişilere çocuğun benzemesinden 

korkulduğu için, hamileye kimseyi kınama telkininde bulunulur. 

5.Hamile kadın zamanı gelip doğum olmayınca silah sıkılarak 

korkutulur, hamama götürülerek ya da leğende ki sıcak suya oturtulur. 

6.Doğum esnasında bebek ters gelirse ayaklarından bağlayıp yüksek bir 

yerden sallandırılarak        bebeğin dönmesi sağlanır. 
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7.Hamileyken ayva yenirse bebek gamzeli olur. 

8.Hamileyken kadın çerez yerse çocuk güzel olur. 

9.Hamile kadının karnı sivriyse erkek çocuk, yassı ise kız çocuk dünyaya 

getireceğine inanılır. 

10. Hamileyken saç kestirilmez, yoksa bebeğin ömrü kısa olur. 

11.Kadının hamileyken yavaş, ağır hareket ediyorsa doğacak çocuk kız, 

hızlı hareket ediyorsa erkek çocuk olacağına inanılırdı.  

12.Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde kadının midesi bulanıyorsa  

doğacak çocuğun  saçlarının uzun olacağına inanılır. 

13.Hamile kadının önünden başka bir hamile  kadın geçerse doğacak 

çocuğun bahtı bağlanır. 

14.Yerde oturan hamile bir bayan, kalkarken sağ ayak üzerine kalkarsa 

çocuğu erkek olacak derlerdi. 

15. Hamile kadının doğumunun kolay olması için, kocasının 

ayakkabısına koyulan sudan içirilirdi. 

16. Hamile kadınlara kelle, paça yedirilmez, çocuk sümüklü olmasın 

diye. 

17. Hamile olan kapı eşiğine oturmaz. 

Çocuğun doğumundan sonra uygulanan batıl inançlar 

şöyledir: 
1.Yeni doğum yapmış kadına “kırklı” veya “dığasken” denilmektedir. 

2.Doğum yapmış kadın ve bebeği zorunlu olmadıkça 40 gün dışarı 

çıkmaz. 

3.Yeni doğum yapmış kadın ve bebeğine al basmasından (hıbilik 

boğmasından) korkulur. Bunun için kadın ve bebek yalnız bırakılmaz. 

4.Doğumdan sonra kırkı çıkana kadar lohusa kadının yattığı yastığının 

altına al basmasından  korunmak için bıçak veya makas konurdu.  

5.Doğum yapmış kadının ve bebeğin odasında başucuna kötü ruhlardan 

korunması için Soğana iğne batırılır ve konur, kuran asılır. 

6.Yeni doğum yapmış kadınların başucuna kötü ruhlardan korunması 

için süpürge konurdu. 

7.Bebek sarılık olmasın diye yüzüne sarı tülbent örtülür ya da sarılık 

olduysa sarılık ocağına götürülür. 
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Battalgazi (Eski Malatya)’da bulunan Sarılık Ocağına ait görsel 

 

 

8.Bebek sarılık olmuşsa banyo suyuna altın atılır ve bu suyla yıkanır.  

9.Bebek ve anne al basmasın diye yalnız bırakılmaz. 

10.Çocuğun kırk gün gözü örtülür. 

11.Doğumdan sonra her 3 günde bir hem çocuk hem anne yıkanır. 20 

günde yarı kırkı, 40 gün sonrada kırkı çıkarılır. Kırkıncı gün bebek ve anneye 

okunmuş suyla boy abdesti aldırılarak kırkı çıkarılır. Çoğunlukla kırk mevlidi 

okutularak bu gün kutlanır. Mevlide gelen davetliler bebeği görmeye geldikleri 

için çeşitli hediyeler getirirler. 

12.Çocuk korkmuşsa çocuğun yüzüne yakın bir şekilde kuran açılır ve 

hızlıca kapatılır. Çocuğun böylelikle korkusunun geçeceğine inanılır. 

13.Yeni doğmuş bebeğin yanına başka kırklı bebek getirilmez. 

14.Bebeğin ilk düşen dişi caminin duvarına ya da okulun bahçesine  

atılır. 

15.Bebeğin ilk kesilen tırnağı caminin duvarına saklanır. 

16.İki lohusa bir araya gelmez gelirse birbirlerine karşılıklı iğne verilir. 

17.Doğum yapan iki komşu anne evlerinden çıkıp kırkları karışmasın 

diye dikiş iğnesi değiştiriyorlar.  

18.Evde yeni doğmuş, kırkı çıkmamış bebek var ise, evin üst tarafında 

cenaze geçecek ise, cenaze geçmeden hemen bebeği dışarıya çıkarırlar, çünkü 

ölünün kırkı bebeği basar. 
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19.Cenaze arabası geçerken bebek yatıyorsa kucağa alınıp dik tutulur 

yoksa cüce kalır. 

 20.Çocuğa nazar değemesin diye kırkı çıkıncaya kadar gelen misafire 

yüzü gösterilmez, tülbent örtülür. 

21.Yeni gelin ile kırklı bebek yan yana gelirken iğne değişirlerdi, kırk 

basmasın diye. 

22.Yeni doğan bebekle sokağa çıkılırsa ekmek alınır, yolda köpek 

görülürse ekmek ķöpeğe verilir. 

23.Bebeğin ensesinden öpersen inat olur derler. 

24.Bebekle ilk gittiğin evde bebeğe hediye olarak bıçak verilirdi, 

hançerli olsun diye. 

25.Bebeğin ilk kakası halının altına konur, nazar değmesin diye. 

26.Dogum yapmış kadının yanında el işi yapılmaz. 

27.Yeni doğan bebekler gezmeye gelince yumurta ve ip verirler, ömrü 

bereketli uzun olsun diye. 

28.Lohusa kadına kocasının gömleği giydirilir, korkmasın diye. 

29.Lohusaları al basmasın diye Eski Malatya’da (Battalgazi) al ocağına 

götürürler. 

30.İlk dişi çıkan çocuğa diş hediği yapılır. Bir sini üzerine çocuk 

oturtulur, çocuğun önünde kalem, makas, altın gibi şeyler konur çocuk mesela 

altını alırsa kuyumcu, kalem alırsa memur, makas alırsa terzi,  kuran alırsa hoca 

olacağı düşünülürdü. 

31.Yürümeye çalışan bebeğin ayağına küçük simitler bağlanırdı 

(simidini kaçırmak veya kösteğini kırmak) çabuk yürüsün diye. 

32.Tecde’de Mıhlı dut diye bir dut ağacı vardı, yürümeyen çocukları 

ağacın ortasından geçiriyorlardı, yürümesi için. Yumru köfte yapar orda 

yerlerdi . 

33.Altına işeyen çocukların popoları hafiçe yakılan süpürgenin ucu 

dokundurularak yakılır, parpusu parpusu denirdi. 

34.Altına kaçıran çocuklara, yetişkinlere uykuluk pişirilir yedirilirdi. 

35.Ağzından şoriği (salya) akan çocukları değirmene götürüp ağzına un 

posttu sürerlerdi. 

36.Kırk ocağı vardı, kıtlıkar mahallesinde lohusalar hamileler oraya 

giderdi. Al basma, korkamaya iyi gelirdi. Burada kül ekmek verilir, gece 

yatarken baş ucuna koyulur. 

37.Geç konuşan çocuğun dil altı var deyip, eski berber emin amcaya 

götürüp, dilinin altını ustura ile keserlerdi.  

38.Bebekler yıkandığında akıllı biri suyuna tükürürdü. 

39.Konuşması geciken çocuklara büyük baş hayvan dili yedirilirdi. 

40.Kız çocuklarına  dilli(çok konuşan)olmasın diye kellenin dil kısmı 

yedirilmezdi. 
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41.Seccade uyuyan çocugun üzerine örtülmez, örtülürse babası 

borçlanırmış. 

42.Düz taban çocugun ayağini yakarlardı. 

43.Yeni yürümeye başlayan çocuk düşmesin diye camiye süpürge 

verilirdi. 

44.Çocuğun yürümesi için mahalledeki ''Hötüm Dede'' ye üç cuma 

selasında götürüp yürütürlerdi.   

 

Battalgazi (Eski Malatya)’da Bulunan Hotümdede Olarak Adlandırılan 

Mekana Ait Görseller 

  

 

45.Cocugunun ayağının çok uzun olacağı duşünülüyorsa, cuma sela ile ezan 

arasında bir bıçağın tersi ile ayağının üzerinden kesilme hareketi 

yapılarak (kesiyormuş gibi), ayaklarının uzaması dursun denilirdi. Bunu 

yapan kişi çocuğun dayısı olmalı. 

46.Çoçuk çok ağlıyorsa cuma vakti dört yol ağzında babasının ayakabısyla 

ağzına vururlardı ki ağlaması kesile. 

47.Bebek doğunca tuzlanırdı kokmasın diye. 

48.Çocuğun alnının ortasındaki damar belirginse arkasından doğacak çocuk 

erkek olur. 

49.Ayakta sallanan veya yerde yatan çocuğun üzerinden atlanırsa boyu kısa 

kalır denirdi. 
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50.Yeni doğan bebekler gezmeye gelince yumurta ve ip verirlerdi, ömrü 

bereketli, uzun olsun diye. 

51.Bebeklerin omzuna iğde dalı ve mavi boncuk takarlardı ki nazar olmasın. 

52.Bebeğe ilk defa annesinin memesini tuttururken, çok iştahlı çok yiyen 

tanıdık kim varsa onun adını söyleyerek tutturulur ki çocuk da onun gibi 

iştahlı olsun. 

53.Çocuklara koyunların beyni yedirilirdi, akıllı ve zeki olsunlar diye. 

54.Süpürge sapıyla çocuk dövülmez boyu kısa kalmasın diye. 

55.Beşik boş iken sallanmazdı, bebeğin başı ağrımasın diye. 

56. Çocuğun dili çabuk açılsın diye hamurlu su içirilir. 

57. Erkek bebek doğarsa ev dışarıdan taşlanır. 

58.Çocuk sebepsiz yere çok ağlıyorsa, bu uğursuzluk sayılır, babasının başına 

kötü bir şey geleceği düşünülür. Babayı bu kötülükten korumak için 

çocuğun göz yaşı kendi başına sürülür. 

59.Altına işeyene salyangoz yedirirlermiş. 

60. Çocuğun 7 yaşına kadar tırnağı kesilmez, hırsız olur. 

61. Yeni doğum yapan kadın kırkı dolmadan düğüne gitmez, uğursuzluk getirir 

diye. 

3.2. Evlenme Dönemi Halk/Batıl İnançlar 

Evlenme  ile ilgili bazı batıl inançların varlığı ve uygulamaları  tespit edilmiştir. 

Bunlardan bazıları şöyledir; 

1.Kısmeti kapalı olan kız ya da oğlanın kısmetinin açılması için, Cuma 

namazında camiden ilk çıkan kişiye kapalı getirilen köcek açtırılır. 

Köceği açan kişiye ekmek ve helva veya peynir verilir. 

2.Evlenmek isteyen kızlar hiç koklanmamış çiçeğe 3 ihlas, bir fatiha okur ve bu 

çiçeği yastığın altına koyarak uyursa rüyasında evleneceği kişiyi görür. 

3.Evlenmek isteyen kızlar elmanın kabuğunu hiç koparmadan soyar ve bu 

kabuğu yastığın altına koyarak uyursa rüyasında evleneceği kişiyi görür. 

4.Çarşamba gecesi iki mum kıbleye karşı yakılır ve 3 ihlas bir fatiha okunur. 

Bu iki mumun alevi birbirine yaklaşırsa talip ile evlenilecek, mum 

alevleri birbirinden uzaklaşırsa evlenme olmayacağı kabul edilir. 

5.Yemekte dibi tutmuş tencerenin dibini kazıyan kişinin düğününde yağmur, 

kar yağacağına inanılır. 

6.İki bayram arası düğün yapmamak. 

7.Gelinin çeyizi serilirken evliliğinde mutlu yuvası olan kadınlara bu görev 

verilir. Boşanmış ya da mutsuz evliliği olanlara uğursuzluk getireceği 

inancıyla bu işte görev verilmez. 

8.Kına gecesinde kınaya çekme merasiminde tepsinin ortasında yakılan büyük 

mum kendi halinde bitip tükeninceye kadar söndürülmeden muhafaza 

edilir. 
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9.Düğünde gelin ve damadın kulaklarının arkasına nazar değmesin diye kara 

sürülür 

10.Gelinin kucağına ilk gün bir kız bir de oğlan bebek oturtulur, hem kızı hem 

oğlu olsun diye. 

11.Gelin oğlan evine getirildiğinde eve girmeden söz dinleyen birisi olması 

temennisiyle kaynana tarafından önüne bir küp atılarak kırılır ve gelin 

kaynananın kolunun altından geçirilir. 

12.Gelin ve damat eve girmeden önce başlarına şeker, para, çerez saçılır. 

13.Gelin ve damat mutlu olsun ve birbirlerini sevsin diye muska tarzında 

şirinlik adı verilen dua yazdırılır. 
 

Her Türlü Kötülüğe Karşı Korunmak Maksatıyla Taşınan Muska Görseli 

 

 

14.Evin kapısına nazardan korusun diye at nalı ve sarmısak asılır.  

 

Nazardan Koruduğuna İnanılan At Nalı Görseli 
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15.Eve nazardan korusun diye üzerlik tohumundan yapılmış süs eşyası 

asılır. 

Nazardan Koruduğuna İnanılan Üzerlik Otu İle yapılan Süs Eşyası Görseli 

 

 

16.Eve nazardan korusun diye etrafı tığ oyasıyla çerçevelenmiş şap asılır. 

17.Nişan yüzüklerindeki kurdeladan bir parça kesilerek verilen kızın 

kısmetinin açılacağına inanılır. 

18.Gelin duvağından gelin teli kopararak kısmeti açılması istenen genç 

kızlara dağıtmak. 

19.Baht açılsın diye dört yol ağzına sap süpürge atma. 

20.Damadın düğünden önce gelini gelinlikle görmesi uğursuzluk getirir. 

21.Düğünden önce gelinin aynasının  kırılması uğursuzluk getirir. 

22.Bekarlar akşam aynaya bakmazmış, kaderi kısmeti bağlanırmış. 

23.Gelinin yorganı dikildiği zaman köşelerine şeker konurdu şirin gelsin 

diye. 

24.Gelinin eline kınayı evliliği mutlu giden kadın yakardı. 

25.Eşikten geçmeden gelinin ayak altına bardak koyarlardı, nedeni nazar 

çıksın.  

26.Düğün de oğlanın annesi yufka ekmeği ile oynardı. Gelin bereketli 

olsun 

28.Gelin eve kapıdan girmez. Ya komşunun damından ya da yedek bahçe 

kapısı varsa oradan girer ki ayrılık olmasın diye. 

29.Evlilik yapacaklara nişan olduğu gün oğlan evinden biri, kız evinden 

duvardan çivi çikarip alır. Bu çiviyi gelin geldiği evin yatak odasında kuranı 

asacakları duvara çakar.  Çivi gibi evimizde sağlam olsun der.  

30.Evlilik yapacaklara nişan olduğu gün oğlan evinden biri, kız evinden 

su bardağı, cam gibi saydam olsun diye gizliden alırlarmış.  

31. Genç kızlar gece aynaya bakarsa uzak yere gelin gider.  
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32. Yeni gelin evin kıble tarafına yumurta atar. 

33. Düğün alayı, gelini evinden alıp yeni oturacağı eve götürürken 

geldikleri yolun dışında başka bir yoldan geçerek getirirler. Eğer aynı yoldan 

getirirlerse nazar olacağından korkulur. 

34. Gelin eve indirilirken ayağının basacağı yere bakır bir sini koyulur. 

Böylece gelinin yeni evine daha sağlam bağlanacağına inanılır. 

35. Gelinlik giydirilirken kıza dul bir kadının yardım etmesi istenmez, 

kaderinin o kadına benzemesinden korkulur. 

36. Gelin eve getirildiği ilk gün geldiği yer sağlam olsun diye evin 

kapısına bir çivi çakar.  

37. Gelin, babası evinden çıkarken bir miktar bulgur ve tuz alarak yeni 

evine getiriki yeni evide baba evi gibi huzurlu olsun. 

38. Geline yeni evine geldiği ikinci gün kelle yedirilir. Böylece ağır 

başlı, söz dinleyen, uysal bir gelin olur. 

3.3. Ölüm Dönemi Halk/Batıl İnançlar 

Malatya’da halk arasında ölüme dair birçok batıl inanç ve uygulamanın 

olduğu tespit  edilmiştir. Ölüm hakkındaki bu inanışların Türklerin eski 

dinlerindeki bazı uygulamalarından, İslam Dinine aykırı olarak 

görülmeyenlerinin, dini bir kimlik kazandırılarak yaşatılmaya devam ettirildiği 

söylenebilir. 

Ölüm ile ilgili bazı batıl inançların varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan 

bazıları şöyledir; 

1.Evin çatısında ya da yakınında baykuş ötmesi ölümün habercisi olarak 

kabul edilir. 

2.Ölüm döşeğinde olan kişinin son anlarında, çok susuzluk çektiği için, 

ağzına su veya zemzem damlatılır yoksa kişinin su karşılığında imanını şeytana 

satabileceğine inanılır.  

3.Cenaze kadın ise yıkandıktan sonra kefenlenirken saçlarına kına 

yakılarak  başına da bir yazma bağlanmaktadır 

4.Cenaze gece gömülmesi iyi sayılmadığı için defin işlemi sabaha 

bırakılmaktadır 

5.Cenaze evinde ilk gün helva kavrulur ya da hazır helva alınarak ekmek 

ile konu komşuya gönderilir.  

6.Üç günlük yas süresi içerisinde cenaze evinde yemek pişmez ve 

komşular tarafından yemek 

Getirilir. 

7.Ölen kişinin niyetine 70 bin Kelime-i Tevhit okunarak ruhuna hediye 

edilir.  

8.Cenaze evinde 40 gün eğlence olmaz televizyon radyo açılmaz. 

9.Cenaze evinim komşuları 3 gün televizyon, radyo açmaz. Müzik 

dinlemez. Düğün merasimleri ertelenir. 
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10.Ölünün elbiseleri ölen kişinin hayrına dağıtılır. Evde bırakılmaz. 

11.Ölenin ardından hatim indirmek 

12.Cenazenin üçüncü günü mevlit okutmak 

13.Cenazenin 40., 52. ve sene-i devriyesinde Yasin okutularak  yemek 

yapıp dağıtmak 

14.Ölen kişinin namaz, oruç gibi yapmadığı ibadetleri için yakınları bu 

borçları hesaplatarak karşılığında fakir fukaraya para verilerek bu borçlarının 

ödendiğine inanılır 

15.Bayramlarda mezarlar ziyaret edilmektedir. 

16.Cuma akşamları evlerde bir iki kelebek dolansa acaba hangi 

ölenimizin ruhu geldi derlerdi.   

17.Çok ağlayan çocuğun eve ölüm getireceği düşünülür ve evdeki başka 

kişilere değil kendisine dönmesi için ağlayan çocuğun göz yaşı kendi başına 

sürülür.  

18.Ocaktaki yanan ateş suyla söndürülmez, söndürülürse o evden ölü 

çıkar. 

19.Ölüm döşeğindeki kişinin ayağının altına kapıya gelen çingeneye bal 

sürdürülüse çabuk ölür. 

20.Cenaze  geçerken elinizi saklayın telkini yapılır. 

21.Ölünün arkasında başka birini götürmesin diye oklava kırarlar  

22.Gece gece çok gülünmez biri ölür derler 

23.Cenaze defnedilirken toprak atmak için kullanılan kürek elden ele 

verilmez yere bırakılır sıradaki toprak atacak olan yerden alır 

24.Ölenin vücudu yumuşaksa arkasından hemen bir daha ölür derlerdi. 

25.Mahalle de cenaze varsa 3 gün yıkanılmaz hamama gidilmezdi. 

26.Ölen kişinin üzerine bıçak konulurdu şişmesin diye  

27.Biri ölünce sürekli ziyaretine giden yakınının sırtına mezardan toprak 

alınıp sırtına atılır. Çok sık gitmesin diye. 

28.Ölü tabutta sallanırsa ardından biri daha ölecek derlerdi. 

29.Ölen kişinin arkasından her cuma günü bir kap yemek yoksula 

verilirdi, onun payı derlerdi. 

30.Ev sakinlerinden birisinin ölmesi halinde dolapta bulunan süt yoğurt 

dökülür kullanılmaz 

31.Yeni gömülen ölünün mezarının başında gece sabaha kadar ateş 

yakarlarmış yabani hayvanlar eskiden gelip çıkarırlarmış diye.   

32.Ateşte pişen ilk ekmeği yiyen erkeğin ilk karısı ölür derler.     

33. Ölünün 3'.cü günü Cumaya denk gelirse Fakire bakır ver. Yoksa 

aileden bir kişi daha ölür derlerdi. 

34. Cenaze evinde helva pişirilerek konu komşuya dağıtılır. 
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4. SONUÇ  
İnsanoğlu toplumsal gelişim süreci içerisinde ilk çağdan bu güne kadar, 

huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için kötü olaylardan, kişi ve nesnelerden korunma 

gayreti içerisinde olmuştur. Özellikle bilimin henüz gelişmediği dönemlerde 

insanlar kötü olay ve felaketler karşısında çaresiz kalmışlar ve bu durumdan 

korunmak, kurtulmak ve etkilerini azaltmak amacıyla bazı törenler, ayinler ve 

uygulamalar yapmışlardır. 

Bilimin henüz gelişmediği dönemlerde halk, sebebini bilmediği felaket 

ve kötü durumların nedenini “gizemli güçlere” yorumuş ve bunlardan 

korunmak amacıyla mistik ve sembolik davranışlar göstererek, dua okuyarak, 

bazı bitki ve nesneleri kullanarak bu gizil güçlerden ve kötü olaylardan 

kurtulmak istemiştir. Özellikle insan yaşamının üç önemli aşaması olan doğum, 

evlenme ve ölüm dönemleri bu uygulama ve ritüellerin belirgin bir şekilde 

uygulandığı dönemler olmuştur.  

Araştırma konumuz olan insan yaşamının üç önemli aşaması olan 

doğum, evlenme ve ölüm dönemleri ile ilgili halk/batıl inançlar Türk 

kültürünün önemli parçaları olarak yüzyıllar boyunca uygulanmıştır. Türkler 

toplumsal veya bireysel sorunlarını çözmek amacıyla yüzyıllardır bu 

inançlarını uygulayarak kendilerini koruma gayreti göstermiştir. 

Bu gün bilimin gelişmesi ve bilgi birikiminin artışı ile bir çoğu tarihin 

tozlu raflarına kaldırılmış olan halk/batıl inançların araştırılması Türk 

toplumunu ve kültürel mirasını tanıma açısından önemlidir.  

Tüm bunlara ilaveten söylemek gerekir ki, bu gün şehir yaşantısında dahi 

her yaş seviyesinde, her eğitim seviyesinde ve cinsiyet farkı olmaksızın bazı 

insanların, sorunlarını çözmek üzere batıl inançlara baş vurdukları 

görülmektedir.  

Bir toplumun kültür unsurlarının oluşması çok uzun bir süreçte  

gerçekleşmektedir. Çok uzun sürede ortaya çıkan ve yerleşen inanışların da çok 

kısa sürede ortadan kalkmayacağı  ve insanların bu inanışlar doğrultusunda 

davranış göstereceği malumdur.   

Halk/batıl inançlar, araştırma konusu çerçevesinde insan hayatının geçiş 

dönemleri olarak ifade edilebilecek doğum, evlenme ve ölüm dönemleri 

açısından araştırılmıştır. Mülakat tekniği ve sosyal medya kullanılarak 

Malatya’da bu üç döneme ait bir kısmı hala uyugulansa dahi, büyük bir kısmı 

artık uygulanmayan, unutulmaya yüz tutmuş halk/batıl inançlar yapılmış olan 

bu araştırma ile tespit edilerek yazıya geçirilmiştir.  

Aslen Malatyalı olan ve yaşları 65 ile 89 arasında değişen  6 yaşlı 

katılımcı ile yapılan mülakatlar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş daha sonra 

deşifre edilerek yazıya geçirilmiştir. Ayrıca Sosyal medyada (Facebook) sadece 

Malatyalıların üye olabildiği 32.286 üyesi bulunan “Malatya'nın Eski  Aileleri 

ve Aile Fotoğrafları” grubunda açılan “Sevgili hemşehrilerim; Grup amacının 
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dışında ancak Malatya’nın batıl inançlarıyla ilgili bir bilimsel araştırma 

yapıyorum. Bu konuda bildiğiniz Malatya’ya ait batıl inançlar varsa ve bunları 

yazarsanız sevinirim. Böylece Malatya kültürü araştırmalarına katkı sağlamış 

olacaksınız. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim”. başlıklı paylaşıma 

Malatyalı grup üyeleri tarafından toplam 950 cevap verilmiştir. Verilen 

cevaplar çok farklı konularda olduğu için araştırma kapsamına ait verilen 

cevaplar ayıklanarak tasnif edilmiş ve insan hayatının geçiş dönemleri ile ilgili 

paylaşımlar seçilerek sınıflandırılmıştır.  

Toplanmış olan tüm verilerden doğum dönemi ile ilgili başlıkta; doğum 

öncesi döneme ait Malatya’da çocuğu olmayan ya da çocuğu doğup yaşamayan 

ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınların batıl inanç kapsamında başvurdukları 

uygulamalar kısmında toplam 25 batıl inanca ulaşılmıştır.  

Hamilelik dönemi ile ilgili toplam 17 batıl inanç ve çocuğun 

doğumundan sonra uygulanan 61 halk/batıl inanç tespit edilmiştir. Doğum 

dönemi ile ilgili toplam 103 batıl inanç tespit edilmiştir. 

Evlenme  ile ilgili bazı batıl inançların varlığı ve uygulamaları  tespit 

edilmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda  bu başlıkta 38 batıl inanç tespit 

edilmiştir. 

Ölüm dönemi ile ilgili bazı batıl inançların varlığı da yine verilen 

cevaplar doğrultusunda tespit edilmiştir. Bu başlıkta toplam 34 batıl inanca 

ulaşılmıştır. 

Gerek mülakatlarda gerekse sosyal medya hesabından yapılan yorumlar 

dikkate alınarak, Malatya halkına ait doğum, evlenme ve ölüm dönemleri ile 

ilgili hafızalarda yaşayan, toplam 175 halk/batıl inanç olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılmış olan literatür taramalarında, halk/batıl inançları tespite yönelik 

çalışmaların yer aldığı ancak var olan çalışmaların Malatya halkının eski 

halk/batıl inançları özeline odaklanmadığı görülmektedir. Bu alanda 

araştırmaların yapılması Malatya kültürünün bu kısmının da aydınlatılmasına 

imkan verecektir. 
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GİRİŞ 

Türk tarihi, kültürü, dokuma sanatındaki yansımaları ve plastik dil 

bağlamındaki evrelerinin derinden idrakini bize dokumalar üzerindeki yanışlar 

sunmaktadır. Orta Asya’dan günümüze uzaman kadim kültürümüzün sözsüz 

dili olan yanışlar dokuma ürünlerin giderek az tercih edilmesi, dokunmaması, 

yurt dışına çıkarılması, korunamaması gibi daha birçok sayabileceğimiz 

etkenlerden hızla yok olmaktadır. Bu hızlı yok oluş sadece eserlerin kaybı ile 

değil eserlerde kullanılan yanışların kültürümüzdeki sembolik ve ikonografik 

kayboluşunu hızlandırmaktadır. Malatya yöresi ’de ekonomik, sosyal, beşeri ve 

kırsal alandan göç gibi birçok nedenden dokuma kültürünü hızla 

kaybetmektedir. Bu hızlı yok oluşu yavaşlatmak ve gelişen yüzyılda yeni neslin 

yanışları tanıması noktasında çalışmalar önem kazanmaktadır. Gelişen 

teknoloji ile verilerin dijitalleşmesi ve teknolojik bağlamda geniş bir veri 

oluşturulması gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda görsel ve yazılı 

kaynakların yerinde ve doğru bir tespitle gelişmiş dijital programlar aracılığı ile 

yeniden tasarlanıp kayıt altına alınması çalışmanın önemini arz etmektedir. 

Dijital programlar aracılığıyla oluşturulan veri kültür çalışmalarının evrensel 

boyutta kültür kayıtlarına dönüşmesi Türk kültürünün tanınması ve yaşatılması 

noktasında önemli bir çalışma oluşturacaktır. 

Malatya yöresi dokumalarında kullanılan yanışların Adobe İllustrator 

programı kullanılarak tasarım sürecinin değerlendirilmesi ve programın 

uygulama basamakları detaylı bir şekilde çalışmada yer almaktadır. Yanışların 

teknik anlamdan incelemelerin tamamlanıp gerçek ölçülendirmelerinin 

hesaplanıp programda dijital ölçülendirilmelerinin oranında hesaplanması, 

tasım sürecinde çizimlerinin yapılıp yöreye ait renk değerlerinin uygulama 

aşamaları ve verileri sisteme işlenmektedir. Bu uygulama yanışların dijital 

hafızada kalıcılığı ve gelecek kuşakların dijital her platformda kolay 

ulaşmalarına imkân sağlayan bir veri sunması noktasında bir çalışma olacaktır. 

 

 

 



- MALATYA- | 172 

 

 

1. MALATYA İLİNİN KISA TARİHİ 

Malatya ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Havzası’nda yer 

almaktadır. Doğuda Elazığ, kuzeydoğuda Erzincan, kuzeybatıda Sivas, batıda 

Kahramanmaraş, güneyde Adıyaman ve güneydoğuda Diyarbakır komşu 

illerdir (Göknur:2016). 

Geçmişten günümüze kuruluş ismi büyük bir değişikliğe uğramadan 

gelen Anadolu şehirlerimizden biridir Malatya. Kültepe vesikalarında '' Melita'', 

Hititlerde ''Maldia'', Asur imparatorluk devrinde ''Meliddu, Melide, Melid, 

Milid, Milidia'', Urartu döneminde ise ''Melitea'' ve en sonunda ise Malatya 

ismini alarak günümüze gelmiştir. Malatya şehrinin ilk kuruluş yeri ise 

Aslantepe höyüğüdür. Katolik çağdan beri insan yerleşimi başlamış ve bugünkü 

Aslantepe 27 kültür katı bırakılmıştır (Aytaç: 2015). 

Ovadaki dağınık yerleşim yerlerinden sonra Arslantepe’deki ilk yerleşim 

yerini niteleyen “Melita, Milid” şehrinden sonra Romalıların karargâhlarını 

Arslantepe’nin 4 km. kuzeyinde kurmalarıyla beraber şehir yeni yerinde 

oluşmuş ve ilk yer değiştirmesi gerçekleşmiştir (Göknur:2016). Malatya şehri 

son olarak Osmanlı Dönemi’nde yer değiştirmiştir. Romalıların kurduğu şehrin 

kalıntıları günümüzde (Battal Gazi) Eski Malatya ilçesini teşkil etmektedir. 

Şehir 1838 senesinde Hafız Paşa’nın karargâhını burada kurmasıyla, bugünkü 

yerine yani Asbuzu’ya taşınmıştır (Memiş:2007).  

2. MALATYA İLİNİN DOKUMA KÜLTÜRÜ 

Kazılarda ele geçen dokuma parçaları ile tezgâh ağırlığı vb. buluntulara 

göre, “Anadolu’da dokumacılığın Neolitik devirde başladığı, Kalkolitik 

devirde fazla bir değişiklik görmeden Neolitik çağdaki geleneğini sürdürdüğü, 

İlk (Erken) Tunç devri ile beraber gelişimin hızlandığı kabul edilmektedir 

(Görgünay:1984). Özellikle Truva’da (Troia) bulunan ağırlıkların pişirilmemiş 

topraktan yapıldığı dikkat çekicidir. Dokumacılıkta yünün kullanılması ise 

6000 yıllarına dayanmaktadır. Keten dokuma ise Tunç devrinden itibaren 

görülmektedir (Gönül:1956). M. Ö. II bin yıllarından itibaren dokumacılık iyice 

gelişmiştir. Yazılı belgelerden kumaşın nasıl dokunduğunu ve dokuma 

isimlerini öğrenmekteyiz. M. Ö. I. bin yıllarında ise dokumacılık hakkındaki 
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bildiklerimiz çoğalmaktadır (Görgünay:1987). Bu dönemlerde genellikle yatay 

ve dikey tezgâhların kullanıldığı kabul edilmektedir (Acar: 1982).  

1979 tarihinden 1986 yılları arasında kazı çalışmalarını yürüten Pirot, 

Caferhöyük arkeoloji çalışmaları, Aslantepe ve Değirmentepe kazıları, sonucu 

raporlanan dünyanın ilk sayılan heykel örneği olarak bilinen, beyaz kireçtaşı 

kullanılarak yapılmış olan küçük figüratif şekilleri, M.Ö. 7000 yılına 

dayandırıla bileceği tarihlenmektedir. Bu kazılarda seramik parçaları, boncuk, 

savaş aletleri, dokuma parçaları ve birçok dini eser çıkarılmıştır.  Kazı sonrası 

sergilenmek üzere gün yüzüne çıkarılan bu eserler şu anda Malatya müzesi 

tarafından korunmakta ve sergilenmektedir (Ufuk:1984).  

Malatya yöresi düz dokumalarıyla ünlüdür. Özellikle kilim, zili ve cicim 

türü dokumalar yaygındır (Deniz:2010).Malatya yöresi düz dokumalarda, 

yakın çevredeki, Sivas, Maraş, Gazi Antep, Elazığ, Diyarbakır yöresi 

dokumalarının etkisi görülür. Daha uzakta bulunan Konya, Kırşehir, Kayseri, 

Niğde, Aksaray yöresi dokumalarının dikkat çeker. Bunun, daha çok aşiretler 

arasındaki akrabalıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir (Dulkadir:1992). 

3. YANIŞLAR 

3.1.YANIŞ TERİMİ 

Binlerce yıllık bir geçmişi bulunan Türk kültürünün, en önemli maddî 

öğelerinin başında halı ve düz dokuma yaygılar gelmektedir. Orta Asya’da, 

göçerevli bir yaşamın çok önemli bir parçası olarak ortaya çıkanve daha sonraki 

yüzyıllarda Türklerin yaşadığı her coğrafyaya bir sanat olarak taşınan halı ve 

düz dokuma ürünleri, üzerlerindeki yanışlarla binlerce yıllık geçmişin görsel 

bir bağı konumundadır (Karataş:2013). 

3.2.YANIŞLAR VE DEĞERLER 

Türk dokumalarında yanışlar, anlamlı ve geleneksel bir üslûpla 

sembolize edilmiştir. Anadolu insanı kendisini, sosyal ya da ekonomik 

çevresini, sevinç ya da acısını, sembolik değerler vererek yanışlarla 

biçimlendirmiştir. Dokumalardaki yanışlar, onun tasarladığı veya aktarmayı 

düşündüğü olayın veya nesnenin sembolik karşılığıdır ve dokumalara ruhunu 

veren de bu temel özgünlüğüdür. Yanışlar bir toplumun geleneklerinin, 
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inançlarının, coğrafik ve ekonomik olanaklarının, yaşam biçimlerinin 

sembolleştirilmiş halleridir. Anadolu insanı dokumadan başlayıp yaptığı her bir 

el emeği üründe, iç dünyasında dile getiremediği duygularını ifade etmek için 

yanışlardan yararlanmıştır (Oyman: 2016). 

3.3. MALATYA YÖRESİ DOKUMALARINDA 

KULLANILAN YANIŞLAR 

3.3.1. MUSKA YANIŞI 

Tarih öncesi dönemlerde muska ve nazarlık doğaya, büyüye, korkulara 

karşı savunma olarak ortaya çıkmıştır. Anadolu’da Urartularda üçgen ve 

dörtgen formlarında kil ve topraktan yapılmış muska örnekleri görülmektedir. 

Orta Asya’da ise keçeden yapılmış Tanrı suretleri, aynı şekilde günümüzde de 

Anadolu’da deniz kabukları, üzerlik otu, boncuklar, ayna vb. nazarlık ve muska 

geleneği olarak kabul edilmektedir (Karakelle & Kayabaşı:2018). 

 

 
Şekil 1. Muska Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

 

3.3.2. GÖZ YANIŞI 

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan motifler arasında yer almaktadır. 

Dokumalarda göz motifi yöreye özgü değişiklikler göstermektedir. Sıklıkla 

kullanılan, dörde bölünmüş dörtgen şeklindeki göz motifidir. Stilize edilmiş ise 

üçgen şeklinde olmaktadır. Bunlar haricinde, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare 

şekilleriyle de karşılaşılmaktadır (Erberk:2006). 
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Şekil 2. Göz Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

3.3.3. YILAN YANIŞI 

Yılan, insanların eskiden beri ilgilendikleri hayvan olup, mutluluk ve 

bereket sembolüdür (Deniz:1984). Türklerde yılan motifi, çok eskilere dayanır. 

Ön-Türklerde de yılan, kutsal bir yaratıktır. iyiliğin ve hayatın temini için 

yeryüzüne gönderildiğinden, hayatı devam ettirecek olan kişi-aile-ocak 

koruyucusudur. Ocağın sönmemesine, aileye bir fenalık gelmesini engeller 

(Çoruhlu:1993). 

 

 
Şekil 3. Yılan Yanışı çizim: ibrahim KAYA 
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3.3.4. AKREP YANIŞI 

Akrep, Orta Asya ve Anadolu Türk kültüründe yer ve toprak ile ele 

alınarak kötülüğün sembolü, koruma, acı ve kederi temsil etmektedir. El 

dokumalar üzerinde yürüyemediğinden ev ve çadır zemini dokumalarla 

örtülmektedir (Erberk:2002). 

 

Şekil 4. Akrep Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

3.3.5. KURTAĞZI, KURT İZİ, CANAVAR AYAĞI YANIŞI 

Anadolu kirkitli dokumalarda bolca kullanılmaktadır. Hayvancılıkla 

geçinen insanların sorunlarından biri de kurtlardır. Kurtağzı ve kurt izi 

motiflerini dokumaya aktarmalarının sebebi de budur (Ergüder:2007) 

 
Şekil 5. Kurtağzı Yanışı çizim: ibrahim KAYA 
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3.3.6. KOÇBOYNUZU YANIŞI 

Kahramanlık, güç ve erkekliği temsil eder. Koçboynuzu motifi, 

erkeklerin dünyasıyla ilişkilendirilmekte, böylelikle güç, kuvvet, sıhhat ve 

saadet, erkeğin üretkenliğini ve yaşatma gücünü simgeler (Çoruhlu:1995). 

 
Şekil 6. Koçboynuzu Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

 

3.3.7. KÜPE YANIŞI 

Anadolu’nun her yöresinde değişmeyen hediyelerden biridir. Dokumada 

küpe motifini işleyen kız, ailesine evlenme isteğini iletir (Ergüder:2007) 

 

Şekil 7. Küpe Yanışı çizim: ibrahim KAYA 
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3.3.8. BUKAĞI YANIŞI 

Atın koşmasını önlemek için ön ayaklarını birbirine bağlayan bir tür çiftli 

kelepçe olan bukağının, Anadolu’da başka bir adı da köstektir. Bukağılar, at, 

eşek gibi hayvanların otlaktan uzaklaş mamaları ve sürü ile birlikte kalmalarını 

sağlamak ve dokumada birbirlerine bağlılıklarını, kopmamaları gerektiğini 

simgeler (Durul:1974) 

 

Şekil 8. Bukağı Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

3.3.9. SUYOLU YANIŞI 

Su, insanlar için en önemli bir ihtiyaçtır. Bu motifi insanlar, her zaman 

kullanmışlardır. Kurak bölgelerdeki türbelerin birçoğunun kubbesinde, su yolu 

motifi görülür. Bu motifler yapıldıkları veya üretildikleri malzemenin türüne 

göre değişiklik gösterirler (Gökbuget:1984). 

 

Şekil 9. Suyolu Yanışı çizim: ibrahim KAYA 
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3.3.10. GÖL-GÖBEK-MANDA ANLI-MADALYON YANIŞI 

Genellikle göbek tabir edilen dokumaların ortasında tek veya daha 

fazla bulunan bir şekildir. Güneş, halıda erkeği temsil eder, sevgili veya 

kocayı ifade eder. Dokuyucunun kafasında şekillenen halı görünümüne göre 

dokuyanın ev içindeki sosyal yaşamı yansıtır. Bazen evin direği olan erkek, 

sevgili, ejder motifleriyle korunur. Bir nevi dua, dilek, niyaz sayılır. Bazen 

güneşe, akrep kuyrukları bağlanır. Bu dokuyanın, ev içinde çok huzursuz 

olduğunu, kaynana veya görümcenin evin erkeğini kendi aleyhine 

fitnelediğini, belki dövdüklerini belirtir. Dokuyanın güneşini akrepler 

sokmaktadır (Deniz:1987). 

 

 

Şekil 10. Göl-Göbek Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

 

3.3.11. ELİBELİNDE YANIŞI (EM DAMGASI) 

Bu motifin kökeni, Orta Asya’ya dayanmakta ve özellikle Orta 

Asya’daki keçelerin üzerinde yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu damga, Orta 

Asya’da Ön-Türklerde koyunu ehlileştirdiğine inanılan Koçkar / Koşgar Ataya 

ve Umay Anaya dayanmaktadır. Em Damgası olarak da bilinmektedir 

(Ateş:1984). 

Eli belinde motifi dişiliğin sembolüdür. Yalnızca analığın ve 

doğurganlığın simgesi değil, aynı zamanda uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve 

neşeyi de temsil etmektedir (Erbek: 2002). Eli belinde diye adlandırılan ve 

literatüre bu isimle girmiş olan motif, aynı zamanda soyut figürlü bezemelerin 

en güzel örneklerini teşkil etmektedir. Bu motif Anadolu’nun hemen hemen her 

yerinde “eli belinde”, “eli böğründe”, “aman kız”, “kız” ve “kâküllü kız” 

isimleriyle anılmaktadır (Erbek:1986). 
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Şekil 11. Elibelinde Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

 

3.3.12. ÇENGEL YANIŞI 

Anadolu dokumalarında ve el sanatlarında kullanılan motiflerin 

sembolik anlamları ve içerikleri birbirini tamamlayıcı ve destekleyici 

niteliktedir. Bundan dolayı kilim ve halılarda sıkça rastlanmaktadır. Çengel “S” 

harfi şeklinde, kilim, cicim ve halı gibi dokumalarda yatay veya dikey bir 

şekilde geometrik olarak kullanılmıştır. Önceden kadınlar, askerde olan 

sevdiğine birbirine bağlılığın sembolü olarak pıtrak motifli çorap ördükleri için, 

bu tarz nakışlı Anadolu çorapları “Gönül çengeli” adını almaktadır 

(Erbek:2002) 
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Şekil 12. Çengel Yanışı çizim: ibrahim KAYA 

 

4. ADOBE İLLÜSTRATÖR PROGRAMI 

19 Mart 1987 yılında ilk versiyonu yayınlanmıştır. Süreç içerisinde 

teknoloji ile birlikte çeşitli değişimlere uğrayarak farklı versiyonlarla 

güncelliğini korumuştur. Vektörel tabanlı bir grafik editörü ve tasarlama 

programıdır. Pdf tabanı sayesinde çalışmalar daha kolay yapılmaktadır. (URL 

1, 2022)  

4.1.  VEKTÖREL ÇİZİM 

Vektörel Çizimin en önemli özelliği boyut büyütülse dahi biçim ve 

formların korunması ve görüntüde herhangi bir bozulma olmamasıdır. Normal 

resimlere nazaran daha az yer kaplaması, her türlü çizim ve renklendirmeye 

imkan tanıması nedeniyle tercih edilmektedir. Vektörel programlardan Corel 

Draw ve Adobe İllüstratör programları genelde tercih edilmektedir. Bu 

çalışmadaki vektörel çizimlerde Adobe illüstratör cs4 programı tercih 

edilmiştir. (URL 2, 2022) 
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Örnek olarak Malatya yöresine ait bir halı tercih edilmiş ve üzerindeki 

şekiller modellenmeye çalışılmıştır.  

 

 
Resim 1. Malatya El Dokuma Halı  Kaynak: (URL3.2022) 

 

 

Resim 2. Malatya Halısı çizim aşaması ekran alıntısı, ibrahim KAYA 
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Fotoğraf üzerindeki detaylar ayrı ayrı modellenerek detayları verilmeye 

çalışılmıştır. Yöresel kültür ve gelenekleri yansıtan halı desenleri ve yanışları 

tek tek çizilerek gruplandırılmıştır. 

 

 
Resim 3. Malatya Halısı çizim aşaması ekran alıntısı, ibrahim KAYA 

 

 

Resim 4. Malatya Halısı çizim aşaması ekran alıntısı, İbrahim KAYA 
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Resim 5. Malatya Halısı Vektörel Çalışma, ibrahim KAYA 
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SONUÇ 

Malatya yöresinde ve ülkemizde özellikle dokuma alanında yapılmış 

birbirinden değerli birçok eserin zaman içerisinde yok olmasının önüne geçmek 

açısından, kültür ve geleneğimize ait halı ve kilim motiflerinin dijital çiziminin 

yapılmak suretiyle saklanmasının önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Halı 

ve kilimlerin motiflerinin dijital ortamda bir esere dönüştürülebilmesi ve yeni 

neslin dikkatinin ve ilgisinin kültürel motiflere çekilebilmesi adına önemlidir.  

Dijital ortamda Türk kültürünün farklı medeniyetlere tanıtılması ve bu 

tanıtımın evrensel boyutlara ulaştırılması gereklidir. Kültürümüzü yansıtan halı 

ve kilimlerin dijital dokunmuş bir örneğini bu çalışmamızda oluşturmaya 

çalıştık. 
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GİRİŞ 

Bilimsel bir araştırma öncesinde araştırmacıların öncelikle başvurduğu 

yöntem, araştırma konusu ile ilgili yapılan çalışmaları tespit etmek ve verileri 

toplayarak, onları analiz etmektir. Bu çalışmada, Malatya halk kültürü ile ilgili 

çalışmalara ulaşılmaya çalışılarak bu alanda yapılan çalışmaların bir 

envanterinin hazırlanması amaçlanmıştır. Şimdiye kadar, Mehmet 

Yardımcı’nın 1990 yılında basımı yapılan Malatya halk kültürü ile ilgili bir 

bibliografya çalışması olduğu, aradan geçen zamanda bu konuda herhangi bir 

yeni çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Malatya halk kültürü ile ilgili 

yayımlanan kitapların, yüksek lisans ve doktora tezlerinin, makalelerin, 

bildirilerin ve diğer tüm akademik yayınların tüm künyelerine ulaşılmaya ve 

yer verilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı Malatya halk kültürü alanında 

çalışanlar için bir bibliografya sunmaktır. 

1. Malatya Halk Kültürü 

Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi 

ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 

kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü, hars, ekin (Türkçe Sözlük, 2005, s.1282) olarak 

tanımlanmaktadır. Kültür, toplumların geçmişten geleceğe inşa ettiği ve taşıdığı 

tüm maddi ve manevi ögelerdir, dolayısıyla toplumların kültürel kimliklerinin 

oluşmasında ve korunmasında halk kültürü geleneği önemli bir rol almaktadır. 

Halk kültürü geleneği, insanların ve insan topluluklarının kültürel kimliklerinin 

ana kaynaklarından bir bölümünü oluştururken, öte yandan da tüm insanlığın 

paylaştığı ortak bir mirastır. Bu mirasın kökleri yerel tarihlerin ve doğal 

çevrelerin derinliklerine uzanır. Halk kültürü kültürel çeşitliliğin korunması 

için gerekli temel ögelerden biridir (Artun, 2018, s.457). Anadolu’nun birçok 

yöresinde olduğu gibi Malatya da kendine has zengin bir halk kültürüne 

sahiptir. Malatya halk kültürü ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında birçok 

alanda kültürel çeşitliliği olan bir bölge özelliği göstermektedir. Bu bağlamda, 

Malatya ile ilgili halk kültürü araştırmalarına yönelik çalışmalar incelenmiş ve 

bu inceleme sonucunda başlıklar altında sınıflandırılan aşağıdaki yayınlara 

ulaşılmıştır. Buna göre, Malatya halk kültürüne dair; halk müziği, el sanatları, 

halk mimarisi, halk hekimliği, halk inanışları, geçiş dönemleri (doğum, 

evlenme, ölüm), âşıklık geleneği ve Malatyalı âşıklar, anlatmalar, çocuk 
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oyunları, halk mutfağı, halk zanaatları, inanç merkezleri, giyim-kuşam, halk 

sporları, halk botaniği, mevsimlik törenler gibi konularda çalışmalar yapıldığı 

tespit edilmiştir. Çalışmanın içeriğini oluşturan yayınların tespitinde basılı ve 

elektronik kaynaklar, literatür tarama yöntemi ile elde edilerek, Malatya halk 

kültürü ile doğrudan ilgili olanlara yer verilmiştir. Kaynakların taranmasında, 

Ulusal Tez Merkezi (YÖK), Google Akademik veri tabanları kullanılmıştır. 

1.1. Kitaplar  

• Kılıç, İ. H. & Polat, I. & Başaranlar, B. & Çakar, Ş. (2013). Malatya 

Mutfak ve Yemek Kültürü. Malatya Kitaplığı Yayınları, İstanbul. 

• Kızılkaya, N. (2013). Malatya Halayları. Malatya Kitaplığı Yayınları, 

İstanbul. 

Çalışma, Malatya, halk oyunları ve Malatya halayları olarak üç bölümde 

ele alımıştır. 

• Yağbasan, K. Y. (2013). Malatya Efsaneleri. Malatya Kitaplığı 

Yayınları, İstanbul. 

Eser, efsane türüne genel bir bakış, Malatya efsanelerinin tahlili, kaynak 

kişilerin dilinden Malatya efsaneleri olarak bölümlendirilmiştir. 

• Yardımcı, M. (1990). Malatya İli Folklor Bibliyografyası (Folklor, 

Etnoğrafya ve Sosyal Hayatla İlgili Genel Yayınlar). Malatya. 

1990 yılında Malatya İli Folklor Bibliyografyası hazırlayan Mehmet 

Yardımcı, Malatya halk kültürüne ilişkin çok kapsamlı bir çalışma yaparak, çok 

önemli bir değer kazandırmıştır. Kitapta yer alan çalışmalar konularına göre 

sınıflandırılarak yer almıştır. Kitabın içindekiler şu şekilde sıralanmaktadır: 

Masallar ve Halk Hikayeleri, Efsaneler, Ağıtlar, Maniler, Bilmeceler, 

Destanlar, Türküler ve Halk Oyunları, Şairler, Halk Ağzı, Adlar, Gelenek, 

Görenek ve Törenler, Etnoğrafya, El Sanatları, Giyim Kuşam, Halk Mutfağı, 

Yatırlar ve Ziyaret Yerleri, Genel Konularla İlgili Yayınlar, Malatya’da 

Bulunan El Yazmaları Hakkında Yazılmış Makaleler, Malatya’da Folklorla 

Ilgili Şahsiyetler ve Mahalli Folklorcularla Ilgili Yazılar, Kitaplar, 

Ansiklopedilerde Malatya, Malatya ile İlgili Tezler, Yazarı Belli Olmayan Ya 

Da Bir Kurulca Hazırlanmış Olan Kitaplar, İnönü Üniversitesi’nin Malatya ile 

İlgili Yayınları, Malatya’da Yayımlanmış Gazete ve Dergiler, Yazar Adlarına 

Göre Dizin.  
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1.2. Makaleler 

• Akbudak H., Akpınar, M. (2020). Malatya Türkülerinin Keman 

Eğitiminde kullanılması Üzerine Bir Çalışma, İnönü Üniversitesi Kültür ve 

Sanat Dergisi, S.2, s.203-215. 

Bu araştırmada, Malatya türkülerinin keman ile akademik bir düzeyde 

sistemli ve bilimsel olarak seslendirilme ve yorumlanma yöntemleri konu 

edilmiştir. 

• Akkuş, Ü. & Akkuş, G. (2021). Somut Olmayan Kültürel Miras 

Kapsamında Arguvan Türkülerinin İçerik Analizi, Opus © Uluslararası 

Toplum Araştırmaları Dergisi, S.42, s.5907-5941. 

Bu çalışmada derlenerek notaya alınmış ve çeşitli kaynaklardan ulaşılan 

155 Arguvan türküsü incelenmiş ve Arguvan türkülerinin, SOKÜM Ulusal 

Envanteri’nde yer almasını sağlayan kültürel özelliklerinin neler olduğu konu 

edilmiştir. 

• Atıcı, K. & Yaşar, M. (2019). Malatya Hatice Günay Evi Mimari 

Özellikleri ve Restorasyona Yönelik Öneriler, Sanat ve İnsan Dergisi Journal 

Of Art And Human, S. 3(1), s.1-34. 

Malatya’daki geleneksel Hatice Günay Evinin konumu, tarihçesi, mimari 

özellikleri, planı, malzemesi, teknik ve süslemeleri konu edilmiştir. 

• Bakırcı, N & Katı, Y. (2019). Malatya Halk Kültüründe Geçiş 

Dönemleri İnanış ve Uygulamaları, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve 

Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S.18, s.1-21. 

Malatya ili genel doğum, evlilik ve ölümle ilgili tasviri ve tahlili konu 

edilmiştir. 

• Bulgan, M. (2009). Malatya-Arguvan Bölgesi Saha Araştırması ve 

Etnomüzikoloji Açısından Önemi, Adyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, S. 2, s.1-5. 

Malatya/Arguvan bölgesinin folklorunun ve özellikle türkülerinin önemli 

bir konumda olması nedeniyle araştırmaların nasıl yapılması gerektiği ele 

alınmıştır. 

• Çalış, E. (2019). Malatya Beş Konaklar Etnografya Müzesi’nde 

Bulunan Bir Gurup Şifa Tası, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, S.2, s.312-331. 
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Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi’nde bulunan bir grup tas ele 

alınarak, ait oldukları dönemin inanç geleneklerine incelenmiştir. 

• Çoban L. (2018). Hekimhan Müzik Kültürü Üzerine Bir Araştırma, 

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, S.1, s.77-84. 

Yörenin müzik kültürü tespiti ve bunun sonucunda TRT repertuarındaki 

yöre türkülerinin müziksel analizi ele alınmıştır. 

• Dağdeviren, M. (2022). Arguvan’lı Âşık Şaşgın’ın Hayatı ve Eserleri, 

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, S.1, s.33-43. 

Âşık Şaşgın’ın kültürel anlamda müzikal kimliği, âşık geleneğine 

yönelimi, halk müziğimizin önemli sanatçılarıyla olan Arguvan müzik kültürü 

paylaşımları konu edilmiştir. 

• Dal, S. (2019). Malatya’da Yaşayan Bir Anlatı Olarak Battalgazi 

Destanı, Uluslararası Folklore Akademi Dergisi, S. 2, s. 311-322. 

Bu çalışma ile halkın hafızasında bu destanın ne şekilde yer aldığı, 

Malatya halkının Battal Gazi ile ilgili bildikleri konu edilmiştir. 

• Doğan Karaburun, D. & Kılınçe, Z. (2016). Malatya İmam Zeynel 

Abidin Türbesi Alevi Cemleri ve Müzik, İnonu Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Dergisi, S.14, s.1-13. 

Malatya’da yaşayan İmam Zeynel Abidin Türbesinde ibadetlerini 

sürdüren alevi cemaatinin dinsel müzik uygulamaları, müzik pratikleri aracılığı 

ile kültürel bağlam, performans, üslup, repertuar ve yapı bakımından ele 

alınmıştır. 

• Doğan, A. & Gül, M. &Böke, H. (2021). Malatya’da Düğün Güreşleri 

ve Ritüeller, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, S.1, s.1-9. 

Malatya bölgesinde geleneksel kültürün önemli bir parçası olan düğün 

güreşleri, 17 alt başlık altında ele alınmıştır. 

• Durgun Şahin, Y. & Çetintürk E. N. (2020). Türk Evi Ölçeğinde 

Geleneksel Malatya Evlerinin Sosyo-Kültürel Sürdürebilirliğinin 

Değerlendirilmesi, TÜBAV Bilim, S.1, s. 50-67. 

Malatya’daki Türk Evi kavramı ve geleneksel Malatya evinin bu kavram 

içerisindeki yeri ele alınmıştır. 

• Eskici, B. (2003). Eski Malatya Türbeleri, Sanat Tarihi Dergisi, S.12, 

s.1-16. 

Çalışmada Malatya Türbeleri hakkında bilgi verilmiştir.  



195 | ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMALARI 

 

 

• Gaspak, A. (2016). Alevilerde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamaların 

Dinler 

Tarihi Açısından Değerlendirilmesi (Arguvan Örneği), İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, S.2, s. 107-127. 

Arguvan yöresi Alevilerinin geçiş dönemlerinden olan ölümle ilgili dini 

inanış ve uygulamalarını Dinler Tarihi ve Eski Türk Dini açısından ele 

alınmıştır. 

• Haşhaş, S. & İmik, Ü & Aydoğdu, C. (2015). Malatya/Arguvan Halk 

Müziği Kültürü Üzerine Bir Araştırma, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî 

Araştırma Dergisi, S. 75, s.1-14. 

Arguvan müzik kültürünün çeşitli açılardan irdelendiği bir çalışmadır. 

• Karkın, A. M. & Karaburun, D. Malatya Yöresi Müziklerinin Kültürel 

Kimliği, Https://Dergipark.Org.Tr/En/Download/Article-File/28714. 

Malatya yöresel müziğini ele almak üzere kültürel kimlik, etnisite ve folk 

müziği ilişkisi üzerinde durulmuştur. 

• Katı, Y. (2020). Malatya Geleneksel Çocuk Oyunları ve Çocuk 

Gelişiminde Oyunun Rolü, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.22, s.309-

338. 

Oyunun çocuğun fiziksel, sosyal, kültürel, psikolojik, dil, zihin ve psiko-

motor gelişimi açısından önemli rol oynadığı konu edilmiştir. 

• Kavruk, H. & Solmaz, F. (2020). Malatya Çevresinde Taşlarla ilgili 

İnanışlar ve Misafir Taşı Geleneği, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 

S.20, s.65-81. 

Malatyanın Battalgazi ilçesinin Toptaş Camii’nde ve Arapgir’in Selamlı 

köyünde bulunan misafir taşları ve bu taşların Türk misafirperverliği ile ilişkisi 

ele alınmıştır. 

• Kılıçarslan, H. (2017). Malatya İli Darende İlçesi Gökderen 

Köyünde Kullanılan Yastık Halı Dokumalar, İdil Dergisi, S.35, s.2119-2137. 

Araştırmada farklı desen ve motiflerde olan yastık halı dokumaları 

görselleri ve bazı teknik bilgileriyle ele alınmıştır. 

• Kılınçer, Z. & Dönmez, B. M. (2013). Kültürel Kimlik ve Kültürel 

Adaptasyon Kavramları Çerçevesinde Malatya Romanlarının Müzik Pratikleri, 

Folklor/Edebiyat, S.74, s.9-45. 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28714
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Kültürel kimlik ve kültürel adaptasyon kavramları çerçevesinde, 

Malatya Romanlarının müzik pratikleri ele alınmıştır. 

• Kurt, B. (2016). Malatya Yöresi Yağmur Duası Geleneklerinde Eski 

Türk İnanç İzleri Üzerine Bir Inceleme, Akademik Bakış Dergisi, S. 54, s.134-

146. 

Malatya yöresi yağmur yağdırma yöntemlerine dair geleneksel bilgiler 

ve eski Türk inançlarına dair uzantıları konu edilmiştir. 

• Kurt, B. (2017). Kadın Âşık Kavramı Ekseninde Malatyalı Aşık 

Sülbiye Kutlu’nun Hayatı ve Kadın Söylemli Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, 

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S.11, 

s.330-351. 

Âşık Kutlu’nun kadın olmasının âşıklığına olan etkileri ve bunun 

şiirlerine yansımaları konu edilmiştir. 

• Kurt, B. (2018). Malatya Yöresi Türkü Metinlerinde Toplumsal 

Cinsiyet Bağlamında Kadın Algısı, Journal Of Social And Humanities Sciences 

Research (Jshsr), Vol. 5, No.22, pp. 1002-1014. 

Bu çalışmada Malatya türkü metinlerinin kadın-erkek algısı bağlamında, 

kadın ve erkek kavramlarının yöre halkının değerler algısındaki yeri konu 

edilmiştir. 

• Kurt, B. (2018). Malatya İli Doğanşehir İlçesi Halk Hekimliği 

Uygulamalarında Eski Türk İnanışlarının Yansımaları, Journal of International 

Social Research, S.11 (57), s.50-58. 

Malatya ili Doğanşehir halk hekimliğinin Eski Türk inanışları ile ilgili 

değerlendirmesi konu edilmiştir. 

• Kurt, B. (2018). Malatya Yöresi Türkülerinde Hayvan Sembolleri, 

Social Science Development Journal, S. 3 No. 11, Pp. 362-370. 

Malatya yöresi türkülerinde bazı hayvan sembolleri konu edilmiştir. 

• Kurt, B. (2019). Can Gözü Kör, Gönül Gözü Açık Bir Âşık: Malatyalı 

Hanifi Ünver, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S. 2, s.1-10. 

Âşık Hanifi’yi tanıtarak, hayatından ve sosyal çevresinden hareketle 

âşıklık geleneği içerisindeki yeri ele alınmıştır. 

• Kurt, B. (2020). Malatya Yöresi Türkülerinde Geleneksel Göç 

Olgusunun Yansımaları: Yayla Türküleri, Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, 

S. 2, s.30-42. 
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Malatya yöresi türkülerde dile getirilmiş olan kültür; göç yaşantıları ve 

bunların yansıttığı iç ve dış dünya konu edilmiştir. 

• Kurt, B. (2020). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından Yöresel 

Yiyecekler: Kınalı Ekmek, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, S. 29, s. 20-32. 

Malatya ili Doğanşehir ilçesine bağlı Polat kasabası halk mutfağının 

yöreye özgü yiyeceği kınalı ekmeğin folklorik değeri ele alınmıştır. 

• Kurt, B. (2022). Türk Kültüründe Kolektif Yaratıcılığın Bağlam 

Temelli Estetik Yansımaları: Malatya Yöresi Diyaloglu Türküleri, F.Ü. Sosyal 

Bilimler Dergisi, S.1, s.55-67. 

Malatya yöresi türkü metinleri söylenme sebepleri, işlevleri ve üslup 

özellikleri gibi birçok bakımdan ele alınmıştır. 

• Levent, A. & Levent, C. (2021). Arapgir’in Son Palancıları, Smart 

Journal, S.7, s.1450-1461. 

Palancılık zanaatının işlevi ve teknik kısımları ele alınmıştır. 

• Levent, A. & Levent, C. (2021). Arapgir Düğün Geleneği, Sosyal, 

Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, S. 7(46), s.2263-2275. 

Arapgir düğününde devam eden gelenekler, değişiklikler ve yeni 

uygulamalar konu edilmiştir. 

• Olğun, T. N. (2021). Nihal Arda Akyıldız İnanç-Mekân İlişkisi 

Bağlamında Cemevlerinin Korunması: Malatya Arapgir Onar Köyü Cemevleri, 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, S.100, s.515-536. 

Cemevi yapılarının Alevi kültüründeki değerini kutsal dini mekânlar 

bağlamında bu yapıların korunmasının gerekliliği konu edilmiştir. 

• Oymak, İ. (1996). Malatya ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri 

Üzerine Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, s.287-

300. 

Malatya ve çevresinde ziyaret yerleri hakkında bilgi verilerek halk 

kültüründeki işlevleri konu edilmiştir. 

• Oymak, İ. (2001). Eski Türk İnanışlarından Ağaç Kültünün 

Malatya'daki İzleri, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6, s.55-74. 

Araştırma alanımızda kutsal görülen ağaçlann cinsi, ziyaret amaçları ve 

ziyaret esnasında yapılan pratikler konu edilmiştir. 
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• Özpay, G. A. (2017). Türkiye’de İnanç Turizmine Yeni Bir Örnek: 

Kutsal Balıklı Göl, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

21(3): 937-951, Malatya. 

Bu çalışmada Kutsal Balıklı Göl’ün turizm bağlamında tanıtımı konu 

edilmiştir. 

• Özus, E .E. & Erden, F.&Tufan, M. (2014). Malatya Yöresi Geleneksel 

Kadın Kıyafetlerden Günümüze Yansımalar, International Journal Of Science 

Culture And Sport, SI.1, s.650-664. 

Malatya yöresel kıyafetleri tespit edilip dokuma, desen ve motiflerinden 

yararlanılarak günümüz modasına uygun tasarımlar ele alınmıştır. 

• Sinanoğlu, A. F. & Sinanoğlu, A. (2012). 21. Yüzyıl Malatya’sında 

Batıl İnançlar, Tübar, S.31, s. 239-257. 

Kent merkezinde yaşamakta olan insanların batıl inançlarla olan 

ilişkileri konu edilmiştir. 

• Solmaz, F. (2020). Malatyalı Âşık Hanefi Ünver’in Âşıklık Geleneği 

İçerisindeki Yeri, Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 19(4) s. 

1751-1765. 

 XXI. yüzyılın yaşayan âşıklarından Malatyalı Hanefi Ünver’in âşıklık 

geleneği içerisindeki yeri ele alınmıştır. 

• Şakacı, B. K. (2016). Evliya Çelebi ve Malatya: Geçmişe Yolculuk, 

Dumlupınar Üniversitesi İBBF UYES Dergisi, s. 30–47. 

Evliya Çelebi gözlemlerine göre, Malatya’şehrin tarihi, sosyal ve 

kültürel hayatı konu edilmiştir.  

• Şimşek, E. (2002). Malatyalı Bir Masal Anası: Suzan Geniş, Milli 

Folklor, S. 56, s.109-120. 

Malatya’da yaşayan Suzan Geniş’in masal anlatıcısı olarak tanıtımı ve 

anlattığı masalların incelenmesi konu edilmiştir. 

• Uslu, (2004). Darende ve Çevresinde Halk İnançları. Millî Folklor, S. 

61, s. 90-101. 

Darende ve çevresinde halk İnançları konu edilmiştir. 

• Yetişti, O. (2019). Malatya Masallarında Mitik ve Şamanistik Unsurlar, 

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi S.17, s.97-119. 
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Makaleye konu olan Malatya masallarında birçok mitik ve şamanistik 

unsurlar Mehmet Yardımcı’nın Malatya Masalları adlı eserinden seçilmiş 

masal örnekleriyle ele alınmıştır. 

1.3. Bildiriler 

• Aral, S. (2019). Mutfak Kaplarından Örnekler, Uluslararası Malatya 

Gastronomi ve Kültür Kongresi Kitabı (20-22 Aralık). 

• Aral, S. (2019). Malatya Geleneksel Dokumalarında Görülen Hayvan 

Betimlemeli Motif Örnekleri, Uluslararası Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Kongresi Kitabı, (20-22 Aralık). 

• Çiftci, E. & Karaönçel, F. (2019). Malatya Musikisine Genel Bakış, 1. 

Uluslararasi Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Kitabı (20-22 Aralık 

2019), Malatya. 

• Ilkım, M. & Güner, N. (2021). Geleneksel Spor Oyunlarından Atlı Cirit 

ve Tura Oyunu, X. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları 

Sempozyumu (5-11 Temmuz, Bişkek), s.276-280. 

1986, 1987 ve 1988 yıllarında Malatya ile İlgili üç sempozyum 

düzenlenmiş ve bu sempozyumda Malatya halk kültürünü de içeren çeşitli 

konularda birçok bildiri yayımlanmıştır. Aşağıda, Malatya halk kültürü ile 

ilgili olduğunu düşündüğümüz bildiriler sempozyum yılına göre sıralanmak 

suretiyle yer almaktadır: 

• Başbay, H. C. (1986). Malatya’da Culfalık ve El Dokumacılığı, I. 

Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (22-24 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.92-103. 

• Belli, Ş. (1986). Arguvan Halk Türküleri ve Halk Ozanları, I. 

Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (22-24 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.50-55. 

• Deniz, R. (1986). Kayseri’de Bulunan Yazman Manzum “Battalname” 

ve İçinde Geçen Bazı Destani Motifler, I. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk 

Kültürü Sempozyumu Tebliğler (22-24 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, 

s.78-85. 

• Erdem, G. (1986). Malatya Yöresinde Geleneksel Giyimin Dünü 

Bugünü, I. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler 

(22-24 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.30-37. 
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• Kırzıoğlu, F. (1986). XV. Yüzyıl Malatya Yazması Manzum Battal 

Gazi Destanı, I. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler (22-24 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s. 158-179. 

• Makal, T. K. (1986). Gerçekler ve Menkıbeler İçinde Hasan Bey, I. 

Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (22-24 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.147-158. 

• Özbek, O. (1986). Malatya’nın Eski Evleri, I. Battalgazi ve Malatya 

Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (22-24 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.44-50. 

• Özdemir, R. (1986). XV. Yüzyıl Malatya Yazması Manzum Battal 

Gazi Destanı, I. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler (22-24 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.179-189. 

• Özen, K. (1986). Malatya ve Çevresinde Battal Gazi ve Onun Silah 

Arkadaşları İlgili İnanışlar, I. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü 

Sempozyumu Tebliğler (22-24 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.55-69. 

• Sarar, İ. A. (1986). Seyyit Battal Gazi ve Anadolu’da Yüzyıllardır Süre 

Gelen Battal Gazi Gelenekleri ve Görenekleri, I. Battalgazi ve Malatya Çevresi 

Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (22-24 Ekim), İnönü Üniversitesi, 

Malatya, s.110-119. 

• Şentürk, A. (1986). Malatya ve Çevresinde Battal Gazi ve 

Yoldaşlarıyla İlgili İnanışlar, I. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü 

Sempozyumu Tebliğler (22-24 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.37-44. 

• Alanyalı, R. (1987). Malatya Türkülerinin İç Yapısı, II. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.22-26. 

• Aldoğan, A. (1987). El Motifi, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk 

Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, 

s.26-35. 

• Alptekin, A. B. (1987). Malatya Efsanelerinin Türk Kültürü İçindeki 

Yeri, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler 

(19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.35-40. 

• Atılgan, H. (1987). Malatya Türküleri, Malatya Efsanelerinin Türk 

Kültürü İçindeki Yeri, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü 

Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.40-43. 
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• Belli, Ş. (1987). Arguvanlı Saz Şairi Seyit Meftuni, II. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.54-59. 

• Bozkaplan, Ş. A. (1987). Erkenek Atasözleri ve Deyimlerden 

Derlemeler, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.59-71. 

• Cengiz, M. A. (1987). Timin ile Teso’nun Cengi, II. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.71-83. 

• Coşkun, K. (1987). Malatya Halk Ezgileri ve Oyunları, II. Battal Gazi 

ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.83-86. 

• Deniz, R. (1987). Arguvanlı Halk Şairi Ahmet Aşıki, II. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.108-118. 

• Dulkadir, H. (1987). Doğanşehir Çevresinde Yazlayan Konar-Göçerler 

ve Bunların Dokuma Sanatı, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü 

Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.131-134. 

• Durul, Y. (1987). Geleneksel Halk Sanatımıza Etkin Olan İnanç ve 

Uygulamalar, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.134-136. 

• Işık, F. (1987). Doğu Anadolu Halk Kültüründe İlkçağın Paydaşlığı, II. 

Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.150-157. 

• Kılıçkıran, N. (1987). Arguvan ve Mınayık Halayları Üzerine, II. Battal 

Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), 

İnönü Üniversitesi, Malatya, s.167-172. 

• Özbek, O. (1987). Malatya’nın Eski Evleri ve Koruma Sorunları, II. 

Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.191-192. 

• Özen, A. (1987). Malatyalı Ahmet Aşıki, II. Battal Gazi ve Malatya 

Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.192-198. 



- MALATYA- | 202 

 

 

• Sarar, İ. A. (1987). Halk Edebiyatımızda Kahramanlık Konusu ve Seyit 

Battal Gazi, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.198-209. 

• Toygar, K. (1987). Halk Kozmetiği ve Darendeli Esançılar, II. Battal 

Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), 

İnönü Üniversitesi, Malatya, s.209-213. 

• Tuna, O. N. (1987). Bitki Adları, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi 

Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, 

Malatya, s.213-232. 

• Yardımcı, M. (1987). Malatyalı Âşık Sadık ile Zileli Âşık Sadık’ın 

Birbirine Karışan Şiirleri ve Âşık Sadık’ın Bilinmeyen Bir Deyişi, II. Battal 

Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), 

İnönü Üniversitesi, Malatya, s.232-236. 

• Yuvalı, A. (1987). Malatya Meyvecilik Gelenekleri Üzerine Bazı 

Bilgiler, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.248. 

• Alptekin, A. B. (1988). Köroğlu Hikayeleri, III. Battal Gazi ve Malatya 

Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.42-47. 

• Atılgan, H. (1988). Malatya Yöresi Halk Oyunlarının Ezgi Yapıları, III. 

Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.53-56. 

• Başbay, C. (1988). 1930’lar Malatyasında Mutfak, III. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.56-66. 

• Çağıran, Ö. (1988). Battalname’de Menkıbevi Unsurlar ve İslami 

Motifler, III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.92-95. 

• Deniz, R. (1988). Darendeli Halk Şairi Remzi, III. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.95-115. 

• Doğan, İ. (1988). Malatya’da Ölümle İlgili Âdetler, İnanışlar, III. 

Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.115-110. 
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• Dulkadir, H. (1988). Malatya’da Çadır ve Sergiler, III. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.110-115. 

• Erbaş, U. (1988). Malatya Halk Türkülerinin Repertuarlardaki Yeri, III. 

Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.123-127. 

• Görkem, İ. (1988). III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü 

Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.133-138. 

• İvgin, H. (1988). Somuncu Baba Gerçeği ve Hacı Bayram-I Veli ile 

İlişkisi, III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.149-153. 

• Kaya, D. (1988). Battal Gazi Destanında Deyimler, III. Battal Gazi ve 

Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.157-161. 

• Kaymaz, Z. (1988). Mensur Battalnameler Üzerine Yapılan 

İncelemeler ve Malatya’da Ele Geçen Bir Battalname Yazması, III. Battal Gazi 

ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü 

Üniversitesi, Malatya, s.161-165. 

• Kılıçkıran, N. & Erdoğan, R. (1988). Battal Gazi Diyarında Behlül 

Dane Fıkraları, III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.176-187. 

• Mutlu, M. (1988). Seyit Battal Gazi Külliyesinde İnançlar ve Adaklar, 

III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-

21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.212-217. 

• Onuk, Taciser (1988). Iğne Oyalarının Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi, 

III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-

21 Ekim), s.224-227. 

• Özen, K. (1988). Malatya’daki Battal Gazi Mağarası ile İlgili Bir Halk 

Rivayeti, , III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler, (19-21 Ekim), s.231-237. 

• Öztürk, İ. (1988). Bazı Kaynaklarda Malatya Yöresine Ait Folklorik 

Yazılar ve Bu Yazılarda El Sanatlarına İlişkin Bilgiler Üzerine Düşünceler, III. 

Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 

Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.237-242. 
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• Sarar, İ. A. (1988). Seyyid Battal Gazi Çevresinde Hıdırellez Şenlikleri, 

Törenleri, III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.237-242. 

• Seyirci, M. (1988). Keçecilik ve Malatya Çevresindeki Keçe 

Merkezleri, III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 

Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, s.251-255. 

• Şimşek, E. (1988). Malatya’da Anlatılmakta Olan “Sabırtaşı” Masalı 

Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk 

Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, Malatya, 

s.259-267. 

• Yardımcı, M. (1988). Malatya’da Halk İnanmaları, Mistik Kaynaklı 

Halk Sağaltmacılığı ve Bazı Halk İlaçları, III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi 

Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler, (19-21 Ekim), İnönü Üniversitesi, 

Malatya, s.267-277. 
 

1.4. Tezler 

• Akbudak, H. (2017). Malatya Türkülerinin Keman Eğitiminde 

Kullanılması Üzerine Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.  

Bu çalışmada, TRT repertuarında yer alan Malatya türküleri incelenmiş 

ve bu türkülerden keman eğitimi için uygun olduğu düşünülen 30 türkü 

örneklem grubu olarak ele alınmıştır. 

• Akkaya, H. (2020). Doğu Anadolu Bölgesinin Malatya İline Bağlı, 

Hekimhan İlçesinin Başak Mahallesindeki Müzik Kültürü ve Gündelik 

Hayattaki Yeri, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi, Batman. 

Bu tez çalışması, Malatya ilinin Hekimhan ilçesinin adıyla Başak 

mahallesi eski adıyla Başak köyü halkının kendilerine has ürettikleri müzik 

kitaplarını, ağtlarını ve müzik yaşamlarının bir parçası olarak nasıl 

yaşadıklarını gün yüzüne çıkartmak amacıyla hazırlanmıştır. 

• Akyol, A. (1999). Malatyalı Âşık Seyit Meftuni (İnceleme-Metin), 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Malatyalı Âşık Seyit Meftuni konu edilmiştir. 
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• Alkan, T. H. (2019). Kültürel Açıdan Malatya İli, Kürecik Nahiyesi, 

Durulova Mahallesi’nde Müzik Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, İnönü 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. 

Malatya İli Kürecik Nahiyesi, Durulova Mahallesi’ndeki müzik 

uygulamalarını, kültür, gelenek ve diaspora açısından değerlendirmektir. 

• Arı, M. (2018). Unutulmuş Geleneksel Güreşlerden Dutluk 

Güreşlerinin İncelenmesi (Malatya Bölgesi), İnönü Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya. 

Malatya ilinde sınırlı köy ve beldelerinde 1800’lü yıllar öncesinde 

önemli kültürel faaliyetlerden biri olan dutluk güreşleri konu edilmiştir. 

• Arıkan, E. (2005). Kültür Değişimi, Unutulan Nevruz ve Sosyo-

kültürel Değerler; Malatya-Hekimhan İpekyolu Örneği, Yeditepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Araştırma konusunu, sosyal âdetler, görenekler, gelenekler ve Nevruz 

Bayramı oluşturmaktadır. 

• Boyacıoğlu, H. (2012). Malatya ve Halk Eğitim Merkezi’nde Bulunan 

Geleneksel Giysiler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, Konya. 

Araştırma doğrultusunda Malatya ili yöresel giysileri ve Geleneksel 

Anadolu giyim – kuşamı ele alınmıştır 

• Cici, L. (2022). Malatya (Merkez) Halk Kültüründe Bitki, Gaziantep 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep. 

Alan araştırması yöntemleri kullanılarak hazırlanan bu tez 

çalışmasında, bitkilerin halk kültüründeki uygulama alanları ve kullanış 

amaçları Malatya-merkez özelinde tespit edilmeye çalışılmıştır.  

• Doğan, A. (2012). Geleneksel Mahalli Çocuk Oyunları Malatya İli 

Battalgazi İlçesi Örneği, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, Niğde. 

Bu çalışmada Battalgazi ilçesinde oynanan ve yarım asırlık bir dönemi 

kapsayan oyunlar konu edilmiştir. 

• Ercil, M. (2008). Malatyalı Âşık Birfani (Hayatı, Sanatı ve Şiirleri), 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ. 
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Bu çalışmada âşığımızın 300 şiirini şekil, dil ve ifade özellikleri, kelime 

kadrosu, âşıklık geleneğiyle ilişkisi ve içerik açısından detaylı olarak 

inceleyerek Birfâni’nin gelenekteki yeri konu edilmiştir. 

• Erol C. (2021). Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Bağlamında 

Alevi Kadının Yeri ve Ritüelleri: Malatya Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal 

Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli. 

Malatya ilinde gerçekleştirilen alan araştırması ile elde edilen veriler, 

toplumsal cinsiyet ve kadın folkloru bağlamında değerlendirilerek, Alevi 

kadının inanç ve ritüellerdeki yeri konu edilmiştir. 

• Gaspak, A. (2017). Malatya Yöresi Alevilerinin Dini İnanç ve 

Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (Arguvan Örneği), Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ. 

Çalışmada dinler Tarihi açsından yöredeki Alevilerin inanç ve 

uygulamalarının tarihi arka planı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

• Güleş, M. (2018). Dede Garkın Ocağı (Malatya Örneği), Harran 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa. 

Bu çalışmada Alevilikte Dedelik ve Ocak yapılanması, Dede Garkın adlı 

tarihi şahsiyetin ve ona nispet edilen “Dede Garkın Ocağı”nın Alevilikteki yeri 

ve önemi konu edilmiş ve incelenmiştir. 

• Güllü, A. (2014). Malatyalı Âşık Mürteza Aksüt (Hayatı, Sanatı ve 

Şiirleri), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 

Malatya. 

Bu çalışmada Âşık Mürteza Aksüt‟ün şiirleri incelenerek  gelenek 

içindeki yeri konu edilmiştir. 

• Gümüş, H. (1995). Malatya Türkülerinde Analiz Çalışması, İstanbul 

Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Çalışmada Malatya yöresi halk ezgilerinden il merkezine ait değişik 

karakter arzeden on iki sözlü halk ezgisini tüm yönleriyle ele alınmıştır. 

• Karaağaç, M. (2013). Malatya’da Geçiş Dönemleri, Cumhuriyet 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas. 

Geçiş dönemleri, yaşamda yer alış sırasına göre doğum, sünnet, askere 

gitme, evlenme, hacca gitme ve ölüm ana başlıklarıyla ele alınmıştır. 
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• Karaburun, D. (2011). Malatya Yöresel Müziğinin İlçelere Göre 

Dağılımı ve İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, Malatya. 

Çalışmada Malatya yöresel müzikleri incelenmiştir. 

• Kılınç, C. (2020). Malatya Yeşilyurt İlçesinin Kültürel Coğrafyası 

(Maddi Kültür Unsurlarına Göre), Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. 

Malatya ili Yeşilyurt ilçesinin yemek, mesken ve giyim (maddi kültür) 

özellikleri konu edilmiştir. 

• Koçyiğit, M. (2022). Malatya Halk Kültüründe Kaysı, Gaziantep 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep. 

Bu çalışmada şehirdeki halk kültürü ögeleri üzerinde kayısının etkileri 

ele alınmış; halk mutfağında, oyunlarda, halkın içinde doğup halk tarafından 

yaşatılan çeşitli inanış, uygulama ve geleneklerde, halk edebiyatı ürünlerinde 

kayısının izi sürülmüştür. 

• Kolaç, T. (2018). (Malatya) Yöresi Halk İlaçları, İnönü Üniversitesi 

Halk İlaçları, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya. 

Bu çalışmada, Malatya ilinin Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak beldesinin 

geleneksel olarak kullanılan halk ilaçları konu edilmiştir. 

• Köksal, H. (2018). Malatya İli Arapgir İlçesi Halk İnanışları, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya. 

Arapgir ve çevresindeki inanışlar ve bu inanışların değerlendirilmesi 

ortaya konulmuştur. 

• Kurt, B. (2012). Malatya İli Doğanşehir İlçesi Halk Kültürü 

Araştırması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi, Adana. 

Bu çalışmada Malatya İli Doğanşehir İlçesi doğum, evlenme ve ölüm 

evrelerini kapsayan geçiş dönemi adetleri ve bunlara bağlı inanışlar, bayram, 

tören ve kutlamalar,halk mutfağı ve buna bağlı unsurlar, halk bilgisi, oyunlar 

ve anonim halk edebiyatıürünleri üzerinde durulmuştur. 

• Kurt, B. (2016). Malatya Yöresi Türkü Söyleme Geleneği ve Malatya 

Türküleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 

Adana. 
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Bu çalışmada Malatya’da sözlü geleneğin bir parçasını oluşturan 

türküler ve bu eksen etrafında şekillenen türkü geleneği konu edilmiştir. 

• Oymak, İ. (1994). Malatya ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri. 

Malatya’daki ziyaret yerlerinin ziyaret ediliş amaçları ve Malatya 

çevresindeki kutsal alanlar konu edilmiştir. 

• Özbakır, A. (2010). Malatya Kale Yöresi Alevi Bektaşi İnançlarının 

Tespit ve Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, Elazığ. 

Kale’de yaşayan Alevilerin inanç ve ibadet hayatları, Kale’de yaşayan 

Alevilerde yaygın halk inanışları ele alınmıştır. 

• Özgül, S. (2022). Türklerde Defin Usulleri (X. Yüzyıla Kadar) Malatya 

ve Çevresindeki Defin Merasimleri (Battalgazi-Arapgir), İnönü Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya. 

Malatya, Battalgazi, Arapgir’de insanların dini inanışları, sosyo-

kültürel yaşamları ve mitleri, inanç dünyalarından hareketle mezarların 

üzerinde betimlenmiş çeşitli sahneler alagorik olarak analiz edilmeye 

çalışılmıştır. 

• Solmaz, F. (2019). Malatyalı Âşık Hanefi Ünver (Hayatı, Sanatı ve 

Şiirleri), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 

Malatya’da yetişmiş önemli âşıklardan biri olan, Âşık Hanefi Ünver’in 

hayatı ve sanatı, Âşık Hanefi’nin, gelenek içindeki edebî yeri ve etki alanı konu 

edilmiştir. 

SONUÇ 

Malatya halk kültürüne yönelik yaptığımız tespitlerde; Malatya halk 

müziği, Malatya halk âşıkları ve âşıklık geleneği başta olmak üzere, Alevilik 

ve inanç merkezleri, el sanatları, halk mimarisi, halk hekimliği, halk inanışları, 

geçiş dönemleri (doğum, evlenme, ölüm), anlatmalar, çocuk oyunları, halk 

mutfağı, halk zanaatları, ziyaret yerleri, giyim-kuşam, halk sporları, halk 

botaniği, mevsimlik törenler gibi konularda çalışmalar yapıldığı tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın Malatya halk kültürü ile ilgilenen 

araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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