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Dedegöl Dağı, Isparta’nın doğusunda Yenişarbademli 
ilçesi sınırı içerisinde 2998 m. yüksekliğiyle Isparta 

ilinin en yüksek dağıdır.  Dedegöl Dağı’nın eteklerinde 
Melikler Yaylası, bilinen 15 km uzunluğuyla Türkiye’nin 

en uzun mağarası olan Pınargözü Mağarası ve Zindan 
Mağarası bulunmaktadır. Ayrıca bu dağda bulunan 

Karagöl görülmeye değerdir.
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Dedegöl Dağı, Isparta’nın doğusunda Yenişar-
bademli ilçesi sınırı içerisinde 2998 m. yük-
sekliğiyle Isparta ilinin en yüksek dağıdır. To-

roslar orojenik kuşağı içinde yer alan ve ana hatlarıyla 
güneyden kuzeye ve kuzeybatıya doğru uzanış gösteren 
dağ, Orta Toroslar’ın en yüksek tepesidir ve bu tepede 
yılın on bir ayı kar bulunur. Dağın güneyinde bulunan ve 
“Kartos Suyu” denen su kaynağı, Antalya ili Beşkonak 
kasabasında bulunan “Köprülü Kanyon Milli Parkına” 
adını veren köprü çayının başlangıcıdır.

Dedegöl Dağı’nın, tektonik olarak Türkiye’nin en ak-
tif alanlarından biri olan “Isparta Açısı”  içinde ve bu 
alanının doğu kesiminde yer aldı bilinmektedir. Günü-
müzdeki topografyasını temsil eden yer şekilleri, çeşitli 
olup; oluşumunda geçmişten günümüze değişik etken 
ve süreçlerin rol aldığı bir gelişim aşamasından geçe-
rek günümüze ulaşmıştır. Dedegöl Dağı’nda güncel bu-
zul bulunmamakta fakat birkaç küçük sirk buzulunun 
varlığından bahsedilmektedir. Dağın yüksek kesimlere 
denk gelen buzul birikim sahasının ağırlıklı olarak Di-
poyraz Formasyonu olmak üzere tamamen masif kireç-
taşlarından oluştuğu bilinmektedir. Dedegöl Dağı’nın 
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lito-stratigrafik yapısını Prekambriyen’den 
Kuvaterner’e uzanan aralıkta yer alan kaya 
birimlerinin oluşturduğu saptanmıştır. An-
cak dağ kütlesinde yüzeylenen kayaçlar bü-
yük ölçüde Mesozoyik’de çökelen kalın kar-
bonat istifler olarak gözlemlenmiştir.

Dedegöl Dağı’nın eteklerinde Melikler 
Yaylası, bilinen 15 km uzunluğuyla Türki-
ye’nin en uzun mağarası olan Pınargözü Ma-
ğarası ve Zindan Mağarası bulunmaktadır. 
Ayrıca bu dağda bulunan Karagöl görülmeye 
değerdir. Bölge; dağ yürüyüşü, kamp, tır-
manma için uygun yer ve imkanlar sunmak-
tadır. Her yıl binlerce dağcının katılımı ile 
Melikler Yaylası’nda Dağcılık Şenliği düzen-
lenmektedir. Üç gün süren Dağcılık Şenliği’n-
de, Dedegöl Dağı’na zirve yapılmaktadır. De-
degöl, kaya tırmanışı açısından rehber olan 
“Paroıs de Legende” isimli kitapta yer alan 
tüm dir. Sebebi ise, yekpare kaya blokları ve 
bu blokların 500-600 metre uzunluğunda ol-
masıdır.
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