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DÜDEN ŞELALESİ 
(25 Haziran 2019) 

Düden Şelalesi, Antalya’nın sıcağından kaçıp serinlenecek, yeşilin her tonunun, su, 

çağlayan sesinin, doğal ortam ve güzelliğin bir arada olduğu bir cennet köşesi.  

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken doğa harikasında, görünen ve bilinen 

“Şelale” ile görünen fakat fazla bilinmeyen “Düden” kısımları yer alır.  

Şelale olarak akan su, Antalya ovasının sulanmasında kullanılan DSİ kanalından gelen 

sulamadan artan sudur. Tesise girmeden, yolun diğer tarafında açık kanal görülebilir. 

Dolayısıyla, şelale suyunun azlığı ve çokluğu sulama kanalının işletimi ile ilgili olup 

değişkendir. 

Düden ise Toros dağlarına yağan kar ve yağmurun yeraltına sızarak, dağlar içindeki 

boşluklardan geçerek toplanması ve doğal kuyu olarak yeryüzüne çıkması olayıdır ve 

coğrafi bir terimdir. Tesiste, şelalenin solunda, mağaranın altında, suyun durgun olarak 

bulunduğu, çok az bir dalgalanma ile sakin bir şekilde yüzeye çıkıp aktığı yerdir. 

Sonrasında ise çağlayan, köpükler, su sesi, su hacmi ve debisi ile Düden çayının son 

bölümü oluşarak 7 km uzaktaki falezlere kadar gider ve 40 m yükseklikten düşerek 

Aşağı Düden veya Karpuzkaldıran Şelalesi olarak Akdeniz’e dökülür.    

Düden şelalesi, Antalya merkeze 10 km mesafede yer alır. 1990’larda ilk gittiğimde 

şehir merkezinden kalkan minibüsleri kullanmıştım, ikinci gidişimde de arabayla bir 

minibüsü takip etmiştim. Son gidişimde ise levhaları ve navigasyon kullanarak gidip 

geldim. Kısaca, yol üzerinde, kolayca tarif edilebilecek bir yer değil, mahalle arasında 

tek girişi olan, Kepez Belediyesi tarafından işletilen, biletle giriş yapılan bir yer. Dışında 

bir pazar yeri şeklinde satış yerleri bulunuyor, yakınında marketler de var. İçinde ise 

hediyelik eşya satan birkaç yer ve yeme-içme alanı bulunuyor. İsteyen piknik de 

yapabiliyor. 

Düdeni ziyaret etmek bir “doğal güzellik depolanması” gibi. Her bakış açısı ve buradan 

çekilen her fotoğraf karesi tablo olabilecek güzellikte. Her ayrılıştan sonra tekrar 

gidilmek istenen, aynı noktalardan aynı pozların çekildiği, öncekilerle karşılaştırıldığı, 

güzelliğinden bir şey kaybetmeyen doyulmaz, nadide, eşsiz bir alan.     
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