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Dedegöl Zirvesi (2998 m) (23-24 mayıs 2009) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Songül Sonal’ın katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı 

 
 

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD)’nin geleneksel olarak düzenlediği 
13. ETUDOSD Kulübü Dağcılık Şenliği Dedeğöl Dağı Etkinliği’ne katılmak üzere Ankara’dan 
FSK’yı temsilen Ahmet Bozkurt ile ben, Bursa’dan ise Songül Sonal ve Naci Beytekin Eğirdir’e 
gidiyoruz. Geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, her yılın 19 Mayıs’ından sonraki haftasonunda 
gerçekleştiriliyor. Isparta il sınırlarında, Eğirdir ve Beyşehir gölleri arasında bulunan Dedegöl 
zirvesi, 2998 m yüksekliği ile hem Anamas Dağları’nın hem de Batı Toroslar’ın en yüksek 
noktasıdır. 
 
 

 
Melikler kamp alanından Dedegöl(2998 m) 

 

 

 

23 Mayıs 2009 Cumartesi 

Ahmet Bozkurt ile Cuma’yı Cumartesine bağlayan gece Ankara’dan Eğirdir’e gidiyoruz. Sabah saat 
06.30’da Isparta’da, saat 07.00 gibi de Eğirdir’de oluyoruz. Eğirdir rituelimiz olan Kemer 
lokantasında sıcak çorba içmeyi bu kez Ahmet ile yapıyorum.  Songül ve Naci Bey ise 19 Mayıs 
haftasında birlikte yürüdüğümüz Likya yolu etkinliğinin ardından dün Eğirdir’e geldiler ve öğretmen 
evinde kalıyorlar. Kahvaltı sonrası Songül ve Naci Bey ile buluşarak etkinliğin düzenleneceği 
ETUDOSD kulüp bahçesine gidiyoruz. 
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Eksiklerimizi karşılamak için yaptığımız kısa bir alışverişin ardından kulübün sağladığı otobüslerle 
saat 10.30’da Eğirdir’den ayrılıyoruz. Şenlik kapsamındaki ilk etkinliğimiz, yolumuzun üstündeki 
Aksu ilçesinin hemen yakınındaki Zindan mağarası. Saat 10.55 gibi Zindan mağarasında oluyoruz. 
Zindan mağarası 765 m uzunluğunda. Mağaranın içinde  yıllar boyunca oluşan sarkıtlardan geçerek 
gidilebilecek en uç noktasına kadar gidiyoruz. 
 

Zindan mağarasından ayrılarak Eleçik köyü üzerinden Dedegöl anakampının olduğu 1700 m 
yükseklikteki Melikler yaylasına doğru gidiyoruz.  Etkinlik programında olan ancak yükselen su 
seviyesinden dolayı güvenli olmayan Yaka kanyonu geçişi ise iptal ediliyor. Araçların gidebileceği 
noktaya kadar araçla, daha sonra da yürüyerek kamp alanına gidiyoruz.  Saat 13.30 gibi kamp 
alanında oluyoruz. Kamp alanına varmak üzere iken yağmur çiselemeye başlıyor. 
 

 
Dedegöl anakampa giderken 

 

Kamp alanı gerçekten çok güzel.  Alanda, bizden önce gelen katılımcıların açtığı yüzlerce çadır var. 
Bu bölgeye benim 2. gelişim. 2002 yılında A. Ü. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencileri ile 
geldiğimde farklı bir alanda konaklamıştık. Dedegöl kütlesi orman içinden birden yükselen beyaz 
karlı zirvesi ile çok fotojenik görünüyor, fotoğraflarda hep hayran kaldığımız Alplerden hiç de farklı 
değil. 
 

Çiseleyen yağmur altında çadırlarımızı açıp yerleştikten sonra yol yorgunluğunu atmak için 
çadırlarımızda bir süre istirahat ediyoruz. Bahar yağmuru kısa sürüyor, hava tekrardan açıyor. 
 

Akşam yemeğinden önce kamp alanının hemen yakınında bulunan Pınargözü mağarasına yürüyoruz.  
Kaya içinden çıkan su çok etkileyici. Burada, uzun zamandır görmediğim eski bir dostumla, şimdi 
Antalya’da cerrahlık yapan Dr. Salih Arslan’la karşılaşıyorum.  Hem karşılaştığımız bu beklenmedik 
mekan hem de uzun zamandır birbirimizi görmeyişimizin hasreti ile bu güzel tesadüften dolayı 
mutlu oluyoruz. 
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Pınargözü mağarası 
 

Saat 19.40 gibi kamp alanına dönerek EDUDOSD’un verdiği şenlik yemeğini büyük bir iştahla 
yiyoruz.  Yemekte etli pilav, domates-salatalık, kuru soğan ve helva var. Etkinliğe, Türkiye’nin 
değişik yerlerinden katılan kulüpler ve dağcılar var. Katılımcılar arasında Dağcılık Federasyonu 
başkanı  da var ancak eski başkanlardan Bozkurt ERGÖR’ün cenazesine katılmak için erken dönmek 
zorunda kalıyor. 
 

 
Melikler yaylası (1700 m), anakamp 
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Çadırlarımıza çekilmeden önce yarınki program hakkında bilgilendiriliyoruz.  Zirvenin karlı olduğu 
ve erken çıkacaklar için kazma ve krampona ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarılyoruz. Zirve 
çıkışı yarın saat 04.30’da başlayacak, ancak isteyen gruplar saat 06.00 ve 07.00’deki çıkışlara da 
katılabilecekler.  Biz, sabah 07.00 grubu ile çıkmayı planlıyoruz.  Bilgilendirme toplantısının 
ardından çadırlarımıza çekilerek dinleniyoruz. 
 
 
24 Mayıs 2009 Pazar 

 
Saat 05.30’da uyanıp kahvaltı hazırlığında bulunuyoruz.  Zirveye Songül, Ahmet ve ben çıkacağız; 
Naci Bey, daha önce kaç kez çıktığını hatırlayamadığından bu kez kamp alanında kalıp kampın 
keyfini çıkarmayı planlıyor. Saat 07.00 de çıkacak olan gruba katılmak için toplansak da çok fazla 
kişiyi göremiyoruz ortalıkta; bizimle birlikte zirve denemesi yapacak olan 3 kişi daha var. Anlaşılan 
katılımcıların bir çoğu erkenden zirve için yola koyulmuşlar. Saat 07.20’de zirveye çıkan belirgin 
patika yolu takip ederek kamp yerinden ayrılıyoruz.  Yolda, kendi zirvelerinden dönen birkaç grup 
ile karşılaşıyoruz.  Hava aşağılarda açık ancak zirve sisli görünüyor. 

 

   
 

Bir süre yalnız olarak çıktıktan sonra önümüzde çok disiplinli bir şekilde çıkan ve saat 06.30’da 
kamp alanından ayrılan Eskişehir’li dağcılarla karşılaşıyoruz.  Dinlenme molasında daha önce 
tanıştığımız ekibin lideri Mehmet Öcal ile sohbet ediyoruz. Mola sonrası Eskişehir grubuna katılarak 
birlikte zirve yapıyoruz. 
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Dedegöl zirve  çıkış rotasından anakam (Melikler yaylası)           FSK işbaşında Foto: S. Sonal 

 

 
Çıkış rotası boyunca ara bölgeler karlı ancak çıkışı zorlayacak ölçüde sert ve derin değil. Saat 
11.10’da zirveye ulaşıyoruz. Zirve hala kapalı.  Zirvede, havanın açabileceği umudu ile beklerken 
bir yandan da birşeyler atıştırıyoruz. 
 
 

 
Dedegöl dağı zirve çıkışı 
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Bu çıktığımız zirve 2996 m yüksekliğindeki Dedegöl’ün yalancı zirvesi.  Gerçek zirve ise 2998 m  
yüksekliğinde ve çıktığımız zirveden sırt hattı boyunca yarım saatlik bir mesafede.  Hem havanın 
kapalılığı hem de gerçek zirveye gitsek de 3000 m den hiçbir şey göremeyeceğimiz için bu zirve ile 
yetiniyoruz. Zirvede bir saat oyalanıyoruz, havanın açılmayacağını anlayınca, zirve defterini yazıp 
inişe geçiyoruz. 
 

 
Dedegöl zirve (2996 m)            (Foto: S. Sonal) 

 
 

Saat 12.20 gibi, bizden sonra zirve yapan iki katılımcı zirve keyfini çıkarırken biz de inişe geçiyoruz.  
İnişte yer yer ağır sis basıyor, bazı noktalarda patika yolu takip etmede zorlanıyoruz. 
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Sisi saymazsak keyifli bir iniş yaparak saat 15.00 gibi kamp alanına ulaşıyoruz.  Biraz geçiktiğimiz 
için organizasyonun ikram ettiği gözleme ve ayranı kaçırıyoruz.  Kamp alanındaki çadırlar da 
seyrekleşmeye başlamış, birçok grup kamp alanından ayrılmış bile.  Sona kalmış olmakla 
organizasyonun sağladığı araçlara da yetişemiyoruz. Etkinliğe kendi araçları ile gelen ekiplerin 
arabalarına binerek Eğirdir’e kadar gidiyoruz. 
 

 

 
 
 

Saat 17.00 gibi Eğirdir’e ulaşıyoruz.  Gece 11.30’daki aracımızı beklerken zamanımızın 
çoğunluğunu ETUDOSD lokalinde sohbet ederek geçiriyoruz.  Kamptan kalan artık nevalelerimizi 
lokalde tüketiyoruz. 
 

Hep birlikte, Kamil Koç’un saat 23.30 arabası ile Isparta’ya geçtikten sonra Songüller saat 24.00 
arabası ile Bursa’ya, Ahmet ile ben de 00.30 arabası ile Ankara’ya dönüyoruz. 
 

 

Teşekkür... 

Bu etkinliği düzenleyen ETUDOSD’a, dernek başkanı sayın Durmuş Uçgun’a ve etkinliğe destek 
veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etmek isteriz. 
 
 
 

29 Mayıs 2009 

Ankara 
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Rota 
 

 
 

 


