
Tarihi ve kültürel değere sahip ilçemiz turistik açıdan da önemli değerlere sahiptir. 

Bunlardan başlıcaları şunlardır: 

 

 1)Niobe Kaya Anıtı (Ağlayan Kaya) 
 

 

 

Karaköy semti Çaybaşı Mevkii’nde kadın başı 

şeklindeki bulunan bu kayanın göz çukuru şeklindeki 

girintilerinden yakın zamana kadar sızan su damlaları 

Niobe’nin gözyaşları olarak yorumlanır ve halk 

arasında “Ağlayan Kaya” adıyla bilinir. Yakından 

bakıldığında doğal bir kaya oluşumu, batı yönünde 

biraz uzaklaşılarak bakıldığında ise kadın başı şeklinde 

görünen bu kaya en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. 

 

 

 

 2)Değirmen Boğazı 

 

 
Değirmen Sokağında bulunan değirmen boğazı Çaybaşı 

deresi üzerinde yer alır. Zamanında burada üç adet 

değirmen vardır. Bunlardan bir tanesinin duvarı 

diğerinin paslanmış varilden yapılma su borusu 

kalmıştır. Diğerinden eser yoktur. Bu değirmenlerin 

zamanında buğdaylar götürülür, öğüttürülür ve 

değirmenci para yerine buğday alırdı. Her ev ekmeğini 

kendisi yapar ve mahalle fırınında pişirilirdi. 

Değirmenlerin bulunduğu bölgede şuan Kır kahvesi 

adıyla bilinen yiyecek, içecek işletmesi bulunmaktadır. 

 

  

 3)Revak Sultan Türbesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revak Sultan Türbesi (Merkez) Manisa Dere Mahallesi’nde, Grek Mitolojisinde Niobe olarak ismi 

geçen kayanın karşısında bulunan türbe, Halveti Şeyhi Revak Sultan’a ait olup 1371 yılında 

yaptırılmıştır. Selçuklu kümbetlerini andıran türbenin kuzey yönündeki kapısı üzerinde kitabesi 

bulunmaktadır Bu kitabede “Bat fi şehir safer sene” yazısı ile Ayet-el Kürsi’nin son bölümü ve “Ya 

Alim” sözcüğü yazılıdır. Kitabede Revak Sultan’ın ismi geçmediği gibi tarih de bulunmamaktadır. 

 



  4)Vak Vak Tekkesi 

 

Vak Vak tekkesinin 1575’te yapıldığı bilinmektedir. Vak Vak Tekkesinin duvarına yapışık olan 

bir çeşme bulunmaktadır. Çeşmenin de bu tarihlere yakın bir tarihte yapıldığı bilinmektedir. 

Çeşmenin yapışık olduğu duvar Karlızade Şeyh Süleyman Efendi’nin tekke ve türbesinin 

duvarıdır. Şeyh Efendi’nin vefat etmesiyle na’şı tekkenin bahçesine defnedilir. Daha sonra 

Padişah III. Murat hocası olan bu zat adına buraya türbe yaptırır. Türbenin yakın tarihe kadar 

yerinde olmasına rağmen günümüze ulaşamamıştır. 

 

  5)Aigai Antik Kenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aigai, Manisa ili, merkez ilçeye bağlı Köseler Köyü’nün 2 km güneyindeki Gün Dağı’nın 

üzerinde, kısmen ayaktaki harabelerden ibaret bir antik kenttir. Manisa’ya yaklaşık 49 km 

mesafedeki Köseler Köyü yakınında bulunan ve Nemrut Kale adıyla anılan Aigai, MÖ 1100 

yıllarından sonra Yunanistan’dan gelip kuzeybatı Anadolu kıyılarına yerleşen Aioller 

tarafından kurulan 12 kent arasında sayılmaktadır. 

   

  6)Gürle Köyü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gürle Köyü, Manisa Kenti'nin batısında, merkeze 11 km. uzaklıktadır. Osmanlı döneminde 

şehzadelere, gelir için ayrılmış, doğanın içinde saklı bir cennettir.   Deniz seviyesinden 155 

metre yükseklikte, etrafı dağlarla çevrili bir coğrafyada yer alır. Akdeniz iklimi etki alanı 

içindedir. Asırlık çınarların boy gösterdiği, yeşille kucaklaşmış Gürle Vadisi üzerinden Gürle 

Köyü'ne ulaşılır. Köyün ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusu son sayımlarında 

358 kişiye ulaşmıştır. Köyün gelenekleri Sancaklı Yörüklerinin gelenekleridir ve genellikle 

Yörük yemekleri yapılır. Köyün tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. 



  7)Yunt Dağları ve Türkmen Şelalesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manisa kuzeyinde yer alan Yunt Dağı Bölgesindeki, Türkmen ve Yörük aşiretleri tarafından 

kurulmuş köyler bulunmaktadır. Eski yaşamlarına ilişkin birçok özellik ve bu arada halı 

dokumacılığı da hala sürdürülmektedir. Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Yunt 

Dağı Manisa İli sınırları içinde kalır. Doğusunda Gediz nehrinin suladığı Manisa Ovasıyla 

çevrili bir şekilde uzanır. Helenistik dönemde Pergamon Krallığı egemenliği altında bulunan 

Yunt Dağlarının antik çağ coğrafyacısı Strabon'a göre en eski adı Aspordenon’dur. Hellence 

bir anlamı yoktur. Tabi güzellik olarak şelaleleri bulunmaktadır. 

 

8)Sarnıç Köseler 
 

Köseler köy merkezinde bulunur. 1 Adet 

büyük Sarnıç 23 adet kuyudan müteşekkil 

olup etrafı ihata duvarla çevrilidir. Kuyuları 

ölen kişilerin ardından hayır amaçlı 

yaptırılmıştır. Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine 

ait olup şu anda Büyükşehir Belediyesine 

geçmiştir. (Sarnıcın yapımında Bulgar 

Göçmenlerinin ustalığından 

bahsedilmektedir.) Sarnıcın girişinde 

kabartma yazıyla “Sahib-ul Hayrat vel 

Hasenat” (Hayır ve Hasenat sahibi) Hacı 

Hasan oğlu Hacı Molla Muhammed Ağa 

yazılıdır. Tarihi 1312 Rumi 1896 Miladidir. 

Ayrıca köy Camiile mezarlık arasında kalan 

bölgede 1 adet duvarla çevrili 16 adet kuyu 

bulunmaktadır. Aigai yolu üzerinde köy 

çıkışında duvarla çevrili 19 adet kuyu 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gediz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Manisa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Strabon
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspordenon&amp;amp%3Baction=edit&amp;amp%3Bredlink=1


9)Sarnıç Karaahmetli 

 
 

Karaahmetli köy meydanında Cami 

yakınında ihata duvarıyla çevrili sarnıç 

bulunmaktadır. Sarnıç etrafında 29 adet 

kuyu bulunmaktadır. Bir kuyunun girişinde 

12.10.1968 tarihinde asıldığı ibaresi, yer 

almaktadır. Dönemin su ihtiyacının sarnıç 

ve kuyulardan sağlandığı söylenmektedir. 

Etrafında çitlembik ağaçlarının bulunduğu 

gözlenmektedir.  Çitlembik ağaçlarının 

tarihi ve oldukça yaşlı oldukları 

görülmektedir. 

 

 

 

 

  10)Dağyenice Camii 

 
Cami yaklaşık olarak Hicri 1319 – Miladi 1903 

yılında Rum Taş Ustası tarafından yapılmıştır. 

Cami dış duvarları tamamı taştan yapılmış olup 

pencerelerini üzerinde tuğlalar yer almaktadır, 

oyma kabartma şeklinde yapılmış olup “Ya 

Allah” “Ya Muhammed” yazılıdır. Minare 

daha sonraları ilave edilmiştir. Duvar kabartma 

ve oyma süslemelerle işlenmiştir. Cami 

yapılmadan önce Müderris Halil Efendi (Ölüm 

1266) tarafından medrese olarak hizmet vermiş 

olup naaşı Cami arka avlusundaki 

mezarlıktadır. Talebe mezarları da aynı 

bahçedeki mezarlıkta yer almaktadır. Cami 

bahçesinde ayrıca 10 adet su kuyusu 

bulunmaktadır. Camini acilen çatı tadilatına 

ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Cami 

bahçesinde imam lojmanı ve Abdesthane 

bulunmaktadır. 

                       11)Çitlembik 
 

 
Karaahmetli köyünün Sarnıç’ının çevresinde 

çok sayıda tarihi çitlembik ağaçları olduğu 

yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir. Esas 

olarak 2 adet çitlembik ‘in sarnıcın batısında 

yer aldığı tespit edilmiştir. Ovacık Bölgesinde 

Cuma Camisinin bulunduğu mezarlık 

merkezinde mezarlık içinde ve dışında çok 

sayıda tarihi çitlembik ağacı tespit edilmiştir. 

Burada bulunan ağaçların 800- 1000 yaşlarında 

olduğu tahmin edilmek 

 



 

  12)Karakılınçlı Camii 

                                                          

 
Cami köy merkezinde meydanında yer 

almaktadır.1900lü yılların başında Bulgar taş ustası 

tarafından yapımına başlandığı yapımını 34 yıl 

sürdüğü köyün yaşlılarınca anlatılmaktadır. Cami 

yapılmadan önceki hali küçük bir mescit olarak ifade 

edilmiştir. Cami iç dekorasyonunun yapımından 

hemen sonra hat şeklinde yapılmıştır. İç mekânda 

tadilat yapılmış olup hat yazıları orijinalliğini 

korumuştur. Pencereler pimapenle değiştirilmiştir. Dış 

duvarlar 1970li yıllarda tadilat görmüştür. Dış cemaat 

yeri avlu halindeyken sonradan kapatılmıştır. Cami 

bahçesinde 39 adet su kuyusu bulunmaktadır. 1937 

yılında bahçeye ezan taşı (merdivenli minare) 

yapılmıştır. Cami tavanı orijinal tavan olup 

ahşaptandır. Bahçede 600 yıllık selvi ağacı mevcuttur. 

Hatların elden geçirilerek canlandırılması 

gerekmektedir. Dış duvardaki kabartma yazıların 

kurtarılması gerekmektedir. Bahçede 2 adet eski 

mezar mevcut ancak tarihi ve kime ait olduğu 

bilinmemektedir. 

 

 

 

13)Osmancalı Fosil Ormanı 

 
 

Osmancalı Fosil Ormanı, Osmancalı köyünün Kuzey 

Doğusunda yer alıp Küçük belen yolu üzerinde yer 

almaktadır. Yanardağ patlaması sonucunda oluştuğu 

tahmin edilmektedir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. 

Kuzeyinde oluşturulan sulama göleti bulunmaktadır. 

Çevresinde çilek bahçeleri yer almaktadır. Orman 

parseli gibi gözükmektedir. 

 

 

 

 

 

   

14) Ayn-ı Ali Cami 

15) Ayn-ı Ali Türbesi 

16) Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu 

17) Çaybaşı Deresi 

18) İvaz Paşa Camii 

19) Lala Paşa Camii 

20) Mesir Tabiat Parkı ve Kent Ormanı 

21) Yoğurtçu Kalesi 

 


