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Klasik bir sabah Niğde’ye iniş, alış veriş, Çamardı minibüsü, Salim abi derken öğlen gibi Sarı 
Mehmetler ‘e kampı attık. Umut’un daha önce denediği yarısından inmek zorunda kaldıkları Kaletepe 
güney yüzünde yelkovan rotasının solunda kalan geniş bacalı bir hattı denemek için yola koyulduk. 

Ormandan çıkıp rotayı karşıdan rahat görebileceğimiz bir yere oturup hattı incelemeye koyulduk. 
Umut daha önce indikleri yeri gösterdi. Oraya kadar 2 ip boyu gitmişler. Sonrası için 2-3 ip boyu 
öngördük.  Hat gayet direkt bir şekilde gidiyor. Sağlam ve nispeten az otlu gözüküyordu. Saate baktık 
14 civarıydı. Günler uzun 4-5 ip boyu akşama rahat yetişir deyip rotanın altına doğru çarşaktan 
tırmanmaya başladık. 14 30 da kuşanıp ilk ip boyuna başladık. 

1.İp boyu:  
Umut lider girdi. Kolay bir ip boyu IV+,V- derece, sağlam ama otlu bir hattan 20m kadar yükselip solda 
geniş bacanın altında ki sette istasyonu kuruyor. Hızlıca yanına geliyorum. 

2.İp boyu: 
Kilit ip boyu VI+ derece 50m sağlam, otsuz, ara emniyeti bol bir hat. Yine Umut lider gidiyor. Soldaki 
geniş bacaya giriyor. Öncelikle soldaki ince bir hattı kullanarak yükseliyor. Sonra bacanın daraldığı 
yerde duvardan ayrılmış duran devasa blokların üzerine sağa doğru geçiş yapıyor. Zayıf tutuşlar ve 
basışlarla sağa doğru slab setten birkaç metre travers atıyor. Güzel bir set ve dinleniş. Yukarı doğru 
hafif negatif, sağlam bir ince çatlak hattından yükseliyor. Hat tekrar pozitife yattığı yerde büyük bir 
ağaçta istasyonu kuruyor. Bu sefer hızlı çıkamıyorum. Özellikle traversten önce attığı takozu 15 dakika 
uğraşla hayli zor çıkartıyorum. 

3.İp boyu: 
Daha kolay beklediğimiz ama VI-  çıkan yine sağlam, daha fazla otlu 45 metre aynı çatlak hattından 
devam eden hat. Ekipmanı üstüme alıp lider giriyorum. Ağacın solundan çıkış yapıp ince çatlak 
hattından devam ediyorum. Dik, sağlam, ara emniyeti bol ama biraz otlu bir çıkışla büyük bir sete 
bağlıyorum. Umut hızlıca yanıma geliyor. 

4.İp boyu:  
Büyük setin sağından zirveye bağlanacağımızı düşünüyorum. Son ip boyunu da ben gidiyorum. Kolay 
bir ip boyu V derece sağlam, ara emniyet biraz az, setli bir yapıyla 45 m de zirvede biten bir hat.  
Sağda büyük bir ağaç var ilk önce ona doğru yükselmeyi düşünüyorum ama sonra zirve nin daha solda 
olacağını düşünerek sola doğru ufak bir ağacın hizasından yükseliyorum. Tam hizamda ki belirgin 
kuleye doğru yükseliyorum. Kuleyi tırmanıp diğer tarafına geçiyorum. Zirveni n geniş otlu 
düzlüğündeyim. Umut hızlıca yanıma geliyor. Saat 17 de klasikten inişe geçiyoruz. 

Bu yüzdeki diğer rota Yahya ve Dawid’in açtığı Yelkovan rotası. Bizim hattın biraz sağında kalıyor. 
Umut’la uygun olsun diye rotaya akrep adını vermeye karar veriyoruz. 

Volkan Çakır 
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