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ADIYAMAN’I KEŞFET

• UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 
Nemrut Dağı’ndaki dev tanrı heykellerinin 
arasından dünyanın en güzel gün doğumunu ve 
batımını izleyin.

• Arsameia Antik Kenti’nde kuşbakışı Adıyaman 
manzarasını deneyimleyin.

• Batı ve Doğu uygarlıkları arasındaki köprü 
Nemrut Dağı’na giden yol üzerinde Karakuş 
Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Eski Kâhta 
Kalesi’ni görün.

• Şehrin tarihinin en güzel gözlemlenebileceği 
Adıyaman Müzesi’ni gezin.

• Parlak renkli Pişinik ve Alikan halılarının ve 
daha nice hediyelik eşyaların satıldığı Oturakçı 
Pazarı’nı gezin.

• Karadağ Ormanı, Gümüşkaya Mağaraları, 
Kızılin ve Gerger Kanyonu ve Çat Barajı yüzen 
adaları gibi doğal güzelliklere şahit olun.

• Dünyaca ünlü çiğ köfte, yörenin sevilen tatları 
kavurmalı hıtap, cevizli sucuk, Tut dutu, 
zeytinyağlı baklava ve şillik tatlısını deneyin.

Perre Antik Kenti
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KÜLTÜR VARLIKLARI

Kendine has mutfağı, doğal güzellikleriyle 
güneşin en güzel doğup battığı Adıyaman 40 
bin yıllık tarihiyle, mistik kalıntılarıyla Güneydoğu 
Anadolu’nun ‘’gizemini koruyan kenti’’ olarak 
anılıyor. MÖ 3000’li yıllardan beri farklı 
kültürlerin ve inançların harmanlandığı Adıyaman 
ziyaretçilerine çok fazla an ve anı vadediyor. 30 
binden fazla eseriyle Adıyaman Müzesi kentin 
belleğini koruyup geleceğe aktarmaya devam 
ediyor. 

Antik Kent ve Tümülüsler: Yaklaşık 2150 metre 
yükseklikteki Nemrut Dağı dünyanın en yüksek açık 
hava müzesi olarak anılır. Ünlü Türk fotoğrafçı Ara 
Güler’in 1960 yılında çektiği fotoğraflarla ünlenen 
Nemrut Dağı her geçen yıl daha da popülerleşiyor. 
Burası dünyanın en güzel gün doğumu ve batımını 
ayaklar altına seriyor âdeta. 1881’de keşfedilen 
antik mezar, heykeller ve daha fazlası 1987 
yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alıyor. Günümüzde millî park statüsünde ve 
koruma altında olan Nemrut Dağı’nda yer alan 
eşsiz kültür mirasları M.Ö.  1. yüzyılda Kommagene 
Kralı I. Antiochos tarafından yaptırılmış. Sessiz 
gardiyanlar olarak nitelendirilen dev heykellerin 
sırrı hâlâ çözülememiş olsa da tanrılar ve atalara 
saygı ve minnet göstermek için yaptırıldığı biliniyor. 
Antiochos’un Nemrut Dağı’nda toprağa verildiği 
bilinse de mezarı henüz bulunabilmiş değil. 

Nemrut Dağı
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Nemrut Dağı Tümülüsü
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Anadolu’nun en büyük Grekçe Kitabesi’ne 
ev sahipliği yapan Arsameia Ören Yeri, Millî 
Park bünyesinde yer alıyor. Kommagene 
Krallığı’nın yazlık başkenti ve idare merkezi 
olan Arsameia kabartma heykel ve stelleriyle 
dikkat çekiyor. 

Karakuş Tümülüsü Adıyaman’daki uğrak 
ziyaret noktalarından biri. Kommagene 
Krallığı kadınlarına ait bir anıt mezar olan bu 
tümülüs MÖ 1. yüzyılda yaptırılmış. Bir diğer 
ismi Kadınlar Anıt Mezarı olan bu mezarın 
Kral Antiochos’un ailesine ait olduğu 
düşünülüyor. Tümülüs’ün yanında yer alan 
iki dikili sütunun üzerlerinde boğa ve Aslan 
detayları(heykelleri) bulunuyor.

Perre Antik Kenti, Kommagene Krallığı’nın 
beş büyük kentinden birisi. Kentin en dikkat 
çeken yeri Antik Roma’dan günümüze ulaşan 
çeşmesi ve kayadan oyma mezarlarıdır. 

Haydaran ve Turuş Kaya Mezarları, Derik 
Kutsal Alanı, Sofraz Tümülüsleri, Karadağ 
Tümülüsü, Eski Besni Ören Yeri şehirdeki 
ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır.

Kaleler ve Köprüler: Şehir merkezinde yer 
alan Adıyaman (Hısn-ı Mansur) Kalesi, 
Kâhta’da Geç Hitit Dönemine tarihlenen 
Gerger Kalesi şehirde görülmesi gereken 
yapılardandır. 

Perre Antik Kenti
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Cendere Köprüsü
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Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi

Sarp kayalıklar üzerinde konumlanan 
Gerger Kalesi’nde Kral Samos’un 
kabartması yer alır.

Kâhta Çayı üzerinde yer alan Cendere 
Köprüsü dünyanın en eski köprülerinden 
olup MS 2. yüzyılda Roma hükümdarı 
Septimus Severus tarafından inşa 
ettirilmiştir. Roma Dönemi’ne ait olduğu 
düşünülen Kızılin Köprüsü ve İslami Dönem’e 
tarihlenen Altınlı Köprü Adıyaman’daki 
diğer tarihî köprülerdir. 

Camiler, Kiliseler ve Türbeler: Adıyaman Ulu 
Camii, Çarşı Camii, Musalla Camii kentte 
tarihî dokusunu koruyan camilerdendir. 

Günümüzde ibadete açık olan Mor Petrus 
ve Mor Paulus Süryani Kadim Kilisesi 18. 
yüzyılda yöredeki Süryaniler tarafından 
ilk olarak Meryem Ana ismiyle inşa 
ettirilmiş. Adıyaman Süryani Ortodoks 
Metropolitliğinin makamı olarak hizmet 
vermeye başlamasının ardından adı 
değiştirilmiştir.

Üzeyir Peygamber’in yanı sıra sahabe 
Safvan bin Muattal, Abuzer Gaffari, Şeyh 
Abdurrahman Erzincani (Zey) Türbesi, 
Mahmud el Ensari ve Zeynel Abidin gibi 
İslam’ın önde gelen isimlerinin türbeleri 
Adıyaman’dadır.
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Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi
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DOĞAL GÜZELLİKLER

Doğayla tarihin huzur içinde kucaklaştığı Adıyaman her yıl 
yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilir. Akıllara kazınacak 
sayısız güzelliğe sahiptir bu şehir. Nemrut Dağı Millî Parkı 
bunların başında gelir. 2206 metre yüksekliğindeki Nemrut 
Dağı, dünyaca ün kazanmış Nemrut harabelerine ev 
sahipliği yapıyor. Nemrut Dağı, özellikle gün doğumu ve 
gün batımı sırasında tarif edilemeyecek duygular vadediyor. 
Fotoğrafçılar ve kampseverlere sunduğu olanaklarla 
kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer. Çelikhan, Besni, 
Kotur İçmeleri soğuk sularıyla çeşitli rahatsızlıklara şifa 
olurken piknik, kamp gibi aktiviteler için de tercih ediliyor. 
Gölbaşı Gölü şehrin önemli su kaynakları arasında. Karadağ 
Ormanı şehre yalnızca 1 km uzaklıkta yer alıyor. 

Sakin ve huzur dolu bu orman doğayla iç içe olmak isteyenler 
için birebir.  Adıyaman’ın yüksek rakımlı dağlarında hayat 
bulan “ters lale” halk arasında “ağlayan gelin” olarak da 
biliniyor. Çat Baraj Gölü ise mutlaka görülmesi gereken 
başka bir doğal güzellik. Baraj Gölü’nde bulunan 110 adet 
yüzen adacık akıllara kazınacak cinsten. On binlerce yıllık 
Göksu, Palanlı, Zey, Abuldeyş ve Gümüşkaya mağaraları 
ise mistik atmosferleriyle kartpostal gibi fotoğrafların 
vazgeçilmezleri. Fırat Nehri ile Atatürk Barajı Gölü arasında 
yer alan Gerger Kanyonu’nda feribotla yaklaşık 3 saat 
süren gezilere katılabilirsiniz. Kızılin Kanyonu’nda ise tekne 
gezileriyle yaklaşık 1800 yıllık Kızılin mağaralarına ulaşıp bu 
büyüleyici atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. 

Yeni Kale
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Fırat Nehri
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Cendere Köprüsü
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Eski Besni Ören Yeri
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YÖRESEL MUTFAK
Adıyaman’ın mutfak kültüründe Güneydoğu Anadolu bölgesinin 
dokunuşları vardır. Son derece zengin bir mutfağa sahip olan 
bu şehirde en sık kullanılan temel malzemeler et, buğday, kuru 
baklagiller, patlıcan gibi ürünlerdir. Tüm bu güzel ve kaliteli 
malzemeler, bol soğan, salça ve baharatlarla buluşur ve ortaya 
enfes lezzetler çıkar. Çorbalar, köfteler ve salatalar çokça 
tüketilir.

Anadolu’daki dolmalık sebzeleri yazdan kurutup kışa hazırlama 
geleneği Adıyaman’da da bulunuyor. Türk mutfağının en sevilen 
lezzetlerinden çiğ köfte Adıyaman yöresine aittir. Bulgur, 
salça ve baharatların yoğrulmasıyla elde edilen çiğ köfte için 
Türkiye’nin en ulaşılabilir lezzeti denebilir. Adıyaman’da yıllardır 
süregelen bir fırın kültürü vardır. Evlerde hazırlanan yemekler 
bazen her sokak başında bulunan fırınlardaki meşe ağacı 
odunlu fırınlarda pişirilir. Bol et ve sebzenin bir araya geldiği 
Besni tavası bunlardan biridir. Kavurmalı hıtap yörenin en fazla 
tüketilen yemeklerindendir. Görünüşüyle ağızları sulandırmaya 
yeten Adıyaman köfte patlıcan yatağında ve domates sosuyla 
servis edilir. 

Sıra geldi tatlılara… Burma tatlısı, şillik, tene helvası, zeytinyağlı 
baklava, peynirli irmik helvası ve daha nicesiyle Adıyaman’ın 
yemekleri kadar tatlıları da meşhurdur. Cevizli sucuk ve dut 
pekmezi şehirde sevilerek tüketilir.

Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetişen Besni üzümü de yöreye 
özgüdür. Adıyaman etsiz çiğ köfte, Tut dutu, Kâhta bademi, 
Kâhta bademli irmik helvası, Kâhta bulgur pilavı, Kâhta narı ve 
Çelikhan tütünü şehrin coğrafi işaret tescilli değerlerindendir.

Meyir Çorbası

Yarpuz Hıtabı
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İçli Köfte
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Şilke Tatlısı
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EL SANATLARI

Anadolu’nun neredeyse tamamında olduğu gibi Adıyamanda’da 
da halıcılık son derece önemlidir. Şehirde en bilinen halılar 
Alikan ve Pişinik halılarıdır. Dağ köylerinde dokunan Alikan 
halıları genelde uzun tüylü olurken Pişinik halıları kısa tüylüdür. 
Bu halıların bir kısmı günlük kullanım için dokunurken büyük bir 
kısmı ihraç edilir. Tamamen doğal yöntemlerle ve kök boyalar 
kullanılarak dokunan halılar uzun ömürlüdür. Sincik el dokuma 
halısı ise coğrafi işaret tescillidir.

Halıcılık

Adıyaman’ın en dikkat çeken el sanatlarından biri şüphesiz 
“Besi bebek”. Bu el yapımı bebekler ahşaptan yapılır ve yöresel 
motiflerin bulunduğu kıyafetler giydirilerek tamamlanır. 
Erkek bebeklere ‘‘Abuzer’’, kadın bebeklere ise “Besi” denir. 

Şehirde kanaviçe ve yazmacılık da yaşatılmaktadır. Tüm bu 
benzersiz el sanatlarına göz gezdirmek ve seyahat hatırası 
olarak satın almak isterseniz Oturakçı Pazarı’nı gezebilir 
ardından Keleş Konağı’nda dumanı üzerinde tüten bir bardak 
çay içebilirsiniz.
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BİR BAKIŞTA ADIYAMAN

Adıyaman’da hızlı bir gezinti yapmak isterseniz, şehrin 
yakınlarında Kâhta’nın 40 km kuzeyinde, 2206 metre 
yükseklikte bulunan antik tanrı heykellerinin bulunduğu 
Nemrut’a yönelin; parlak renklerde dokunmuş Pişinik 
ve Alikan denilen kaliteli kilimlerin ve minyatür Nemrut 
heykellerinin uygun fiyatlara satıldığı tarihî Oturakçı 
Pazarı’nı ziyaret edin ve dünyaca ünlü çiğ köfte, 
kavurmalı hıtap, cevizli sucuk, Şambayat’da kuzu eti, 
Adıyaman Tut dutu ve dut pekmezinin tadına bakın.

Nemrut Dağı

Kızılin Köprüsü
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Karakuş Tümülüsü
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Nemrut Dağı
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Adıyaman’da kara yolu ulaşımı ön plandadır. 
Türkiye’nin dört bir yanından düzenlenen otobüs 
seferleriyle şehre ulaşabileceğiniz gibi, Ankara, 
İstanbul ile Adıyaman arasında uçak seferleri 
de bulunmaktadır. Adıyaman Havalimanı şehir 
merkezine yalnızca 20 km mesafede bulunuyor.
Elâzığ - Adana arasındaki demir yolu hattı 
duraklarından birisi ise Adıyaman’ın Gölbaşı 
ilçesidir.

ROTALAR

NASIL GİDİLİR?

   Rota 1   
 - Nemrut Dağı ve 

Gündoğumu
 - Arsameia
 - Yeni Kale
 - Cendere Köprüsü
 - Karakuş Tümülüsü
 - Perre Antik Kenti

   Rota 2   
 - Eski Besni Ören Yeri
 - Sofraz Tümülüsü
 - Fırat Nehri Kızılin 

Kanyonu Tekne Gezisi
 - Abuldeyş Mağarası
 - Göksü Roma Köprüsü
 - Turuş Kaya Mezarları

Rota 1'e Git

Rota 2'ye Git

Rota 1

Rota 2
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