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Çadır Kampı

Yasemin, Ceylan’la Nehir’in yoğurduğu çamuru 

minik kovasına doldurup sıkıştırdı ve sahilin 

neredeyse yarısını kaplayan kalelerine mazgal 

yapmak üzere taşıdı.

Sabahın erken saatinde başlamışlardı kale 

yapımına. Akşama yetiştirmeleri gerekiyordu, 

yazdıkları oyunu sahneleyeceklerdi burada. Ka-

lenin tam ortasında da Lavanta oturuyordu. O, 

hikâyelerinin kaleye kapatılan prensesiydi.

“Çabuk ol, su getir,” diye seslendi Ceylan, 

Fatoş’a.

Denizden iki kovasını dolduran Bıdık Fa-
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toş, tombul bacaklarıyla koşmaya çabalarken, 

yarısını döküp saçtı suyun. En küçükleriydi Fa-

toş. Beş yaşındaydı ve dik, kara saçlı; saçları ka-

dar da inatçı bir kızdı.

Nehir, “Yine bir avuç su getirdin Fatoş ya !” 

diye söylendi küçük kuzenine.

“Öff  ! Yoruldum ben. Gitmiyorum işte !” Su-

ratını asıp kumsala attı kendini Bıdık Fatoş.

Kuzeninin kumlarda soluk soluğa serilmiş 

haline bakıp, oflaya puflaya kovaları kaptı Ne-

hir.

“Mızıkçı ! Ben sana annenin yanında kal de-

miştim,” diye söylenerek denize doğru yürüdü.

Yattığı yerden, “Ayağımıza dolanma demiş-

tin. Dolanmıyorum işte ! Şinir şey !” diye bağırdı 

Fatoş. Kızdığı ya da endişeli olduğu zamanlar, 

s harfini ş olarak söylüyordu.

Yasemin, mazgalı eliyle düzeltirken dinledi 

arkadaşlarını. Lavanta’ya dönüp göz kırptı. Ge-

ce yataklarına girdiklerinde konuşup gülüşecek 

epey konu var anlamına geliyordu bu.

Kum Çetesi’nin gölgeleri kalenin üstüne 

düşene kadar, çevrelerinin sarıldığını fark et-

mediler.

11Amazon Kaptan

“Ne bu  ?” diye sırıtarak sordu Ukala Sertaç.

Yasemin hiç dayanamıyordu Sertaç’ın böy-

le gereksiz sorularına. Sanki yaptıkları koskoca 

kaleyi görmüyordu ! “Kör müsün  ?” diye çıkıştı.

Çadır kampını çok seviyordu Yasemin ve ailesi. 

Ama bu yıl, Yasemin’in tanıdığı bütün çocuklar 

büyümüş ve biraz tuhaflaşmışlardı. Eskiden da-

ha iyi anlaşırken, şimdi “çete” olduk deyip reis, 

çömez gibi isimler vermişlerdi kendilerine. Kız-

lara denizi de, kumsalı da zehir ediyorlardı. 

Oğlanların günü, güneşlenenlerin üstüne 

kum atmaktan havlunun arasına minik yengeç-

ler koymaya, denizdekilerin bacaklarından tu-

tup dibe batırmaya kadar akla gelebilecek bü-

tün kötü şakaları yapmakla geçiyordu. En pis 

şakaları da, kız arkadaşlarının bikini iplerini 

çözmekti. Üstelik, büyükler onlara kızmak yeri-

ne, gülüp geçiyordu. O yüzden, kızlar artık bir-

likte dolaşıp eğleniyorlardı. Yardıma ihtiyaçları 

olsa bile, oğlanları yanlarına yaklaştırmamaya 

dikkat ediyorlardı.


