


Kayısının Yararları

Beynin düzenli çalışmasını sağlar, stresi azaltır.

Karaciğerin tahrip olan kısımlarının tamirini sağlar.

Kemiklerin çok daha düzgün ve sağlam olmasın da
önemli rol oynar.

Dişlerin daha sağlam ve kuvvetli olmasında çok 
önemli etkisi vardır.

Kan yapımını arttırarak, kansızlığa engel olur.

Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin
meydana gelmesine engel olur ve bu arada 
meydana gelmiş ülserlerin iyileşmesinde de
önemli rol oynar.

Böbreklerde taş teşekkülünü azaltır.

Üreme sistemi üzerinde olumlu rolü bulunup,
cinsel gücü arttırır.

Kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Kalp kaslarını kuvvetlendirir ve daha düzenli
çalışmasını sağlar.

Kayısının potasyumca ve A vitaminlerinin öz
maddesi karotonce zengin sodyumca fakir olması
beslenmemize çok önemli boyutlar kazandırır.
 



 Doğal,tarihi ve kültürel bereketi ile yüzlerce yıl 

boyunca tarih sayfalarında önemli bir yer edinen kayısı 

diyarı Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat 

Havzası'nda yer almaktadır. Doğuda Elazığ, kuzeydoğuda 

Erzincan, kuzeybatıda Sivas, batıda Kahramanmaraş, 

güneyde Adıyaman ve güneydoğuda Diyarbakır komşu 

illeridir. 

 Malatya; İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğal geçişi sağlayan yol 

güzergâhında bulunur. Güneydoğu Torosların yüksek batı 

kısmını oluşturan sıradağlar,ilin güneyinde geniş yer kaplar. 

Bunlardan Beydağı 2544 metre, Bozdağ 2613 

metre,Karadağ 2400 metre ve Kurudağ 2100 metre 

yüksekliktedir.Bu dağ sıralarının kuzeyinde Malatya Ovası 

uzanır.Kabaca üçgen şeklinde olan ovanın güney kenarını 

Güneydoğu Toroslar, doğu kenarını Fırat Nehri,batı 

kenarını ise Akçadağ ve Doğanşehir yaylalarının etekleri 

kuşatır.Bu büyük ovayı Tohma Suyu ikiye böler.Fırat, 

Tohma, Söğütlü, Sultansuyu, Beylerderesi Derme Suyu, 

Kuru Çay, Sürgü, Mamihan ve Şiro Çayı Malatya'nın belli 

başlı akarsularıdır.Malatya sınırlarında plato ve ovalar geniş 

yer tutar.Başlıca ovalar Malatya, Doğanşehir, İzollu, 

Akçadağ, Yazıhan, Mandıra, Distrik, Erkenek, Mığdı, Sürgü 

ve Çaplı Ovalarıdır. 

 Malatya'da genellikle karasal iklim koşulları 

geçerlidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı 

geçmektedir. En çok yağış İlkbahar ve Sonbahar aylarında 

görülmektedir. 

MALATYA
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Kültepe vesikalarında "Melitae'', Hitit vesikalarında 
"Maldia", Asur  vesikalarında "Meliddu , Melide, 
Melid, Milidia", Urartu kaynaklarında "Melitea", 
Roma ve Bizans kaynaklarında "Melitene", Arap
 kaynaklarında  "Malatiyye", Türkler tarafından ise 
"Malatya" olarak adlandırılmıştır.

Hititçe'nin çözülmesinde büyük katkıları bulunan 
Çek bilgin Bedrich Hrozny, şehrin adının Hititçe'de 
" bal ve meyve bahçesi" anlamına geldiğini 
söylemiştir. Hitit hiyeroglif metinlerinde Malatya, 
dana başı veya boğa ayağı ile gösterilmektedir.

ADININ KAYNAĞI
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II. Yüzyıla kadar, bugünkü Orduzu Beldesi'nde yer alan,

tümünde  stratejik geçiş ve ticari merkezi olması sebebiyle
sık sık el değiştiren bir sınır şehri olmuştur.

Emeviler
devrinde Müslümanların eline geçmiş, Emeviler

tanıklık etmiştir. Bir Türkmen beyliği olan Danişmentoğulları'nın
12. yüzyılda Malatya'ya egemen olmalarının ardından
Memluklu Devleti ve Dulkadiroğulları Beyliği dönemi 
başlamış ve daha sonra 1515 yılında Yavuz Sultan Selim'in 
Çaldıran Savaşı dönüşünde Turnadağı Savaşı ile Osmanlı 
Eyaleti haline getirilmiştir.

(1924) il olmuştur.

 ve 14 Kasım 1937

TARİHSEL GELİŞİM
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1932 ' de

ARSLANTEPE
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Malatya Arkoloji Müzesinde Karakaya Barajı altında kalan
höyüklerden Değirmentepe, Köşgerbaba, Pirot ve 
İmamoğluhöyükleri ile Yenice Tümülüsü, Urartu Eserleri, 
Roma cam eserleri, ve sikkeleri sergilenmektedir.

MALATYA MÜZESİ

9



10



İlk yapım tarihi 1843 olan şehir merkezindeki cami, 

1893 yılında büyük bir deprem ile hasar görmüş, 

yıktırılarak yerine bugünkü cami yaptırılmıştır. 1912'de

 başlayıp 1913'de  tamamlanan cami kare bir temel 

üzerine kesme taştan yapılmıştır. Büyük bir kubbe ile

kaplıdır. Güney duvarının iki yanında 2 şerefeli 

2 minare mevcuttur. Doğu yönünde ilk şerefesine 

kadar sağlam eski bir camiye ait bir minare daha

 bulunmaktadır. 

YENİ CAMİİ (Hacı Yusuf Taş Camii)
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ÇINARLI CAMİİ (ÇARŞI CAMİİ)

YUSUF ZİYA PAŞA CAMİİ
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BATTALGAZİ (ESKİ MALATYA) ULU CAMİİ
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Anadolu'da İran Selçukluları mimarisi geleneğini sürdüren 

mihrap önü kubbeli, avlu ve eyvanlı ilk ve son eserdir. Bu 

yapım şekli yöre iklimine uymadığından bir daha 

uygulanmamıştır. Kitabeye göre mimarları; Yakup

Benna
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Saray Mahallesinin sinema Caddesi üzerinde, tipik
Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşıyan, biri
birine yapışık beş konaktan ibaret bir yapı manzumesidir.
1900'lü yılların başlarından itibaren inşa edildikleri 
bilinmektedir. Sokak içerisinde toplam 12 konak 
bulunmaktadır. Bu konaklar 2008 yılında restore edilmiş 
olup Etnografya Müzesi, yöresel tatların sunulduğu Malatya
Mutfağı, Mimarlar Odası, KUDEB, Malatya Kent Araştırmaları 
Merkezi olarak hizmet vermektedir.

BEŞKONAKLAR
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VENK KİLİSESİ (VENK ŞAPELİ)

Restorasyon
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     Nemrut Dağı Milli Parkı, Pütürge'nin 
Büyüköz köyü ile Adıyaman'ın Kâhta ilçesinin 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Kommagene Kralı 
I. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını 
göstermek için, 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut 
Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal 
heykeller Helenistik Dönemin en görkemli 
kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı 
ve kuzey teraslarına yayılmıştır. İyi korunmuş 
durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından 
yapılmış olup, 8-10 metre yüksekliktedir. Eski 
çağlarda Kommagene olarak anılan bölgede I. 
Mithradates tarafından bağımsız bir krallık kurulmuş; 
krallık, onun oğlu I. Antiochos (M.Ö. 62-32) 
döneminde önem kazanmıştır. M.S. 72 yılında 
Roma'ya karşı yapılan savaşın kaybedilmesinin 
ardından krallığın bağımsızlığı sona ermiştir.Nemrut 
Dağı 'n ın doruğu yer leşme yer i  o lmayıp,  
Antiochos'un tümülüsü ve kutsal alanlardır. 
Tümülüs, Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hâkim 
bir noktadadır. Kralın kemiklerinin ya da küllerinin 
ana kayaya oyulmuş odaya konulduğu ve 50 metre 
yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs, küçük 
kaya parçalarıyla örtülerek koruma altına alınmıştır. 
Her ne kadar yazıtlarda kralın mezarının burada 
o lduğu  be l i r t i l i yo r sa  da  bugüne  kada r  
keşfedilememiştir.Doğu ve batı teraslarında 
Antiochos ile tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra 
aslan ve kartal heykelleri bulunmaktadır. Batı 
terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almaktadır. 
Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve Kommagene 
ülkesinin özgün sanatı harmanlanarak yontulmuştur. 
Bu anlamda Nemrut Dağı'na Batı ve Doğu 
uygarlıklarının köprüsü denebilir.Kommagene 
Krallığı'nın tarih sahnesinden silinmesiyle Nemrut 
Dağı'ndaki eserler yaklaşık iki bin yıl boyunca 
yalnızlığa terk edilmiştir. 1881 yılında yöreyi görevli 
olarak gezen Alman mühendis Karl Sester, Nemrut 
Dağı heykellerine rastlamış ve İzmir'de bulunan 
Alman Konsolosu'nu, Kommagene Krallığı'na ait 
harabeleri, tanrı heykellerinin oturtulduğu kaidelerin 
arkasındaki Grekçe yazıtları göremediğinden Asur 
harabeleri zannederek haberdar etmiştir. Karl Sester, 
dev heykelleri keşfetmenin heyecanıyla bu hataya 
düşmüştür. 1882 yılında Otto Puchstein ve Karl 
Sester Nemrut'ta inceleme yapmıştır. Müze-i 
Hümayun (İmparatorluk Müzesi) Müdürü Osman 
Hamdi Bey 1883 yılında bir ekiple gelip Nemrut'ta 
çalışmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın ardından Amerikan 
arkeolog Theresa Goell ve Alman Karl Doerner; 
Nemrut ve yöresinde kazı, araştırma ve inceleme 
yapmışlardır.Malatya'dan Nemrut'a, yaklaşık 100 
kilometrelik Malatya-Pütürge-Tepehan yolu takip 
edilerek ulaşılmaktadır.
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civarındaki mağaralarda Geç Hitit ve Roma Dönemine
ait  olduğu düşünülen kaya kabartması, kaya mezarları 
ve tümülüsleri mevcuttur. Macerayı seven doğa 
yürüyüşçüleri için tarihsel değerlerin görülebildiği çekici
bir mekandır. Malatya Valiliği tarafından yaptırılan Seyir 
terasından vadinin güzelliğini izleyebilirsiniz.
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Lezzetli bir mutfağa sahip olan Malatya'da et 
ve bulgur çok kullanılmaktadır. Ayrıca Malatya'nın 
sembolü olan kayısı başta tatlılar olmak  üzere
birçok yemekte kullanılmaktadır.

Yerel mutfağın gözde yemeklerinden kağıt kebabı ve 
içli köftenin tadına doyum olmaz. Tanımlamanın
yetersiz kalacağına inandığımız birbirinden lezzetli 
ve çeşitli kayısı tatlarını Malatya ziyaretinizde
mutlaka tatmalısınız.





Harasında yarış atları üretilmektedir. İlçe,

Kalkolitik
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Camii, Molla Eyüp
Camii, Cafer

Paşa Camii, Paşa Camii,
Mescidi, Paşa Camii

Ulu Camii,
 Camii,

 Camii,
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Binlerce yıllık bir geçmişe sahip, Hititlerden kalan

Ulu Camii ve
Hacı Müsrif Camii,

4141
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Abdul

YEŞİLYURT

ve KUDEB'in
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YEREL ETKİNLİKLER

Yeşilyurt Kiraz Festivali
Haziran ayının 3.haftası

Arguvan Türkü Festivali
Temmuz ayının ilk haftası

Malatya Kayısı Fuarı
Temmuz ayının 2.haftası

Darende Zengibar Karakucak
Güreşleri ve Kültür Festivali
Ağustos ayının son haftası

Hekimhan Ceviz ve Kültür Festivali 
Eylül ayının ilk haftası

Arapgir Bağbozumu Şenlikleri
Eylül ayının ilk haftası

Doğanşehir Elma ve Kültür Şenliği
Eylül ayının 3. haftası

Akçadağ Kültür ve Sanat Şenlikleri
Eylül ayının 4. haftası

Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Kültür
Arkeoloji-Sanat Günleri
Eylül ayının son haftası

Doğanyol Nar Festivali
Ekim ayının 2. haftası
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Fotoğraflar : Hasan DEMİRBAĞ-Turgay KURAL-Mehmet KELLECİ- İnan ORHAN - Foto KEMİKSİZ

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Arşivi - Malatya Belediyesi Arşivi

 Kadir DOĞANTasarım & Dizgi :

Malatya, Doğuyu Batıya bağlayan D300 karayolu
üzerinde yer almaktadır. Doğu-batı ve
kuzey-güney aksında kara ve demiryollarının
kavşak noktasındadır. Ülkenin her tarafına kara ve
demiryolu ulaşımı vardır. THY ve özel havayolu
şirketleri ile de Ankara - İstanbul - İzmir - Antalya 
ve yurt dışında almanya!ya bağlantısı vardır.





Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü taraf�ndan haz�rlanm�ş ve İl Özel İdaresince bast�r�lm�şt�r.
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