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üç iyi kalp li kar deþ; Tu na, De niz ve Jasmin’ e

ar ma ðan edil miþ tir.
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Bir Orman Yangını Öyküsü

Gü zel çam lý yer yü zü ne in miþ cen net gi bi dir. 

Ora da güneþin do ðu þu bir baþ ka olur. Ege’nin 

ma vi su la rý na yü zü nü çe vir miþ ko ca man or man, 

ye ni do ðan gü nü ýþýl tý lar sa ça rak kar þý lar. Yem ye þil 

or man la rýn üze rin de ký zýl ren gi gü neþ be lir di ðin de, 

ha ri ku la de bir ma sal ül ke si ne dö nü þür Gü zel çam lý. O 

gü ne ka dar keþ fe dil me miþ bin bir renk dan s et me ye 

ko yu lur aðaç la rýn üze rin de. 

Dan s e den bu ýþýk lar ko ro su na ka tý lan bü tün can

lý lar þar ký söy le me ye baþ lar . Der ken gü ne þin ýlýk ýþýn

la rý, uyan ma ya ha zýr la nan kü çük ço cuk la rýn gözka

pak la rý ný gý dýk la ma ya baþ  lar. Son ra an sý zýn uzak lar

dan bir vah þi do ða hay  ký rý þý du yu lur... 

“Roooaaaarrrrgggg!” 

 Tat lý, þi rin kö yü müz de ki her ke sin kal bi umut  la 

çar par. Aca ba bu, o muy du? Bu ses onun se si miy
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di? Bu ge len gör kem li çýð lýk Gü zel çamlý’ nýn Ka yýp 

Panteri’ nin se si ola bi lir miy di?

As lýn da bu, he pi mi zi hü zün len di ren bir hikâyey

di. Dün ya lar gü ze li Gü zel çam lý Mil lî Parký’ nýn ef sa ne 

pan te rin den otuz yýl dan bu ya na ha ber alý na ma mak

tay dý. Par ký mý zýn, or man la rý mý zýn, bu cen net do ða 

par ça sý nýn bek çi si, son ola rak otuz yýl ön ce gö rül müþ 

ve son ra kay bol muþ tu. 

Açýk ça iti raf et mek hü zün ve ri ciy di ama; iþin ger

çe ði az çok bel liy di. Bü yük ola sý lýk la so yu tü ken miþ ti 

sev gi li pan te ri mi zin.

Ama her kes baþ ka baþ ka þey le re inan ma yý ter

cih eder di bu ko nu da. Ki mi si ne gö re, do ða ya say gý 

gös ter me yen in san la ra kü süp çe kip git miþ ti uzak 

ül ke le rin bü yük or man la rý na... Ki mi ne gö re ise hâlâ 

ha yat tay dý ama kö tü kalp li in san la rýn do ða ya yap

týk la rýn dan do la yý küs müþ, ma ða ra sý na çe kil miþ ti... 

Baþ ka la rý na gö re ise or ta ya çýk mak için es ki mut lu, 

gü zel gün le rin ge ri gel me si ni bek le mek tey di... 

Ba zý la rý na gö re ise o hep ora day dý ve Gü zel

çamlý’ yý ko ru yor du...

Pe ki, ne den hiç gö zük mü yor du? 

Ne den? 

Yok sa bi ze, Gü zel çam lý kö yün de ya þa yan in san la

ra mý küs müþ tü? 

Bun la rý bi le bil mek müm kün de ðil di. 

Ama yi ne de Gü zel çam lý Mil lî Parký’ ndan her vah
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þi do ða se si yük sel di ðin de, biz bu se sin sev gi li ef sa ne 

pan te ri mi ze ait ol du ðu na inan mak is ter dik. Çün kü o 

bi zim, kö yü mü zün, or man la rý mý zýn ve do ða nýn tüm 

can lý la rý nýn sem bo lü dür. Onun se si ni ha tý ra ge ti re

cek her han gi bir do ða çýð lý ðý “Roaaaargghhh!”  di ye 

Gü zel çam lý se ma la rýn da çýn la dý ðýn da biz se vin ce bo

ðu lur, umut la do la rýz. 

Çün kü “Güzelçamlý’ nýn Ka yýp Panteri”  ha yat ta ve 

bi zi ko ru yor ola bi lir, di ye dü þü nü rüz. Eðer o ha yat

tay sa her þey yo lun da de mek tir...

    

Mut lu yaz lar ya þa nýr dý Güzelçamlý’ nýn ma vi koy

la rýn da. 

So nu gö zük mez ye þil lik ler le kap lýy dý gü zel li ðiy le 

ün lü Millî Park’ ýn her ya ný. Ül ke miz de ki do ðal ha ya

týn ko run ma sý için se çil miþ cen net yö re ler den bi riy di 

bu ra sý. Ýçi ne gi ren, böy le bir ko ru ma için ne den bu

ra nýn se çil di ði ni ko lay lýk la an la ya bi lir di. Çün kü do ða 

gü zel lik le ri nin her yan dan fýþ kýr dý ðý bu park, için de 

bin bir can lý nýn ya þa dý ðý ma sal sý, dev bir or man dý. 

Ki mi gün ler kü çü cük Vosvos’ uma bin dir di ðim 

sev gi li ço cuk la rým Tu na, De niz ve Ya se min’ le Gü zel

çam lý Millî Parký’ nda yer alan mas ma  vi koy la ra gi

der dik. 

Yol da, üze ri açýk ara ba mý zýn içi ne at la ya cak mýþ 

gi bi ba kan sin cap lar gö rür dük. On la ra yi ye cek ler 
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ata rak el sal la ya rak ma sal sý do ða nýn de rin lik le ri ne 

iler ler dik. Ge niþ ka vis ler le ký yý yý do la þan yo lun bir ta

ra fýn da dik ya maç lar, ye þil or man lar, naz lý pý nar lar ve 

ür kek hay van lar var dý. Di ðer ta ra fýn da ise Akdeniz’ in 

pý rýl pý rýl gü ne þi, Ege’ nin bil lur ma vi si ve dün ya lar 

gü ze li kum sal lar la bu lu þan be yaz kö pük lü dal ga lar... 

Bu tab lo ya ba yý lýr dým. Dün ya da en çok sev dik le

rim, iki kü çük oð lum ve tat lý, kü çük ký zým ya ným da, 

Hör bi la kap lý Vosvos’ umuz al tý mýz da, do ða nýn kol la

rýn da, Güzelçamlý’ da... 

Bir de ara ba nýn rad yo su nu aç tý ðý mýz da bek len

me dik bir þe kil de ya ban cý bir ül ke nin an la ya ma dý ðý

mýz o tat lý di li kar þý mý za çýk maz mýy dý? Ýþ te o za man 

mut lu luk tan sar hoþ olur duk. 

Ma vi Ege’ nin, uzan san do ku na bi le cek miþ sin gi bi 

ya kýn du ran ada la rýn dan ya pý lan ya yýn da ki Yu nan ca 

þar ký la rý san ki çok an lý yor muþ gi bi din ler, el çýr par, 

ka tý lýr dýk on la ra... Ve hep ay ný ko ya, Kalamaki’ ye 

ulaþ tý ðý mýz da, ara ba mýz dan iner, el sal lar dýk on la ra; 

o kar þý mýz da du ran kom þu ada la ra... 

 Biz Güzelçamlý’ yý çok ama çok se ver dik... 

Çün kü ora sý bi zim ma sal ül ke miz di. 

    

Ora sý bi zim ma sal ül ke miz di; çün kü ora da ger

çek ten de pek çok þey ma sal lar da ki gi bi olur du. Me

se la yor gun ar gýn ara ba mýz dan inip ko ca man çam 
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aðaç la rý nýn al tý na eþ ya la rý mý zý ta þý ma ya baþ la dý ðý

mýz da, pek çok la rý nýn vah þi hay van lar ola rak ad lan

dýrdýğý yabandomuzlarý yanýmýza kadar gelir, adeta

ha tý rý mý zý so rar lar dý. 

Bu, bu gün de böy le dir. Güzelçamlý’ da ya bando

muz la rý in san la rýn en ya kýn ar ka daþ la rý dýr . Çe kin me

den in san la rýn yan la rý na ka dar ge lir ler ve in san lar 

on lar la ye mek le ri ni pay laþ mak tan zevk alýr lar. 

Sa de ce ya bando muz la rýy la olan dost luk mu? 

Ha yýr! 

Da ha pek çok þa þýr tý cý tür den dost luk, ger çek ha

ya ta ta þýn mýþ týr Güzelçamlý’ da. Me se la Ka   lamaki’ ye 

her git ti ði miz de, de ni ze gir mek için Hörbi’ den ay

rýl dý ðý mýz da, bir sin cap, ara ba mý zýn ar ka kol tu ðu nu 

yer le þe rek gü nü ora da ge çi rir. Bel ki bu, çok la rý na 

tu haf ge le bi lir ama onu uy ku sun da ra hat sýz et me

mek için de niz den çýk týk tan son ra eve dö nü þü mü zü 

ge cik tir di ði miz gün ler bi le ol muþ tur. 

Bi zim Güzelçamlý’ daki ya þam tar zý mýz böy le dir; 

sev gi li sin cap uya nýp or ma nýn de rin lik le rin de kay

bo la na ka dar as la ara ba ya bin mez ve onu ra hat sýz 

et me yiz. Ge re kir se saat ler ce bek le riz.

Baþ ka bir çok ga rip se ne cek dost luk tü rü da ha 

var dýr Güzelçamlý’ da. Güzelçamlý’ nýn gü zel in san la

rý, ba lýk lar la ko nu þur lar, kö pek ler le yü zer ler, ka rýn ca 

yu va la rý na ek mek ký rýn tý la rý ta þýr lar, kuþ lar la uçurt ma 

uçu rur lar, ölen Ak de niz fok la rý için göz ya þý dö ker ler...
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Bir ke re sin de, ya ban cý ba lýk çý la rýn aðý na ta ký la

rak aç lýk tan can ve ren bir Ak de niz fo ku için ce na ze 

tö re ni bi le dü zen le miþ tik kö yün bü tün ço cuk la rýy la 

be ra ber. Tu na ve De niz að la mýþ tý ce na ze tö re nin de. 

Onun can sýz be de ni ni en gin de niz le re ge ri ver di

ði miz de bi zi Ya se min te sel li et miþ , “Ü zül me yin, o 

þim di de nizkýz la rýy la bu luþ ma ya gi di yor cennette,”  

de miþ ti. 

He pi miz gü lüm se miþ tik. Gö züm den bir dam  la yaþ 

sü zül se de eði lip Yasemin’ i ya na ðýn dan öp müþ tüm. 

“Sen de de niz ký zý sayýlýrsýn,”  de miþ tim. 

“Hayýr,”  de miþ ti, bil giç çe ba þý ný çe vi rip, “Ben Gü

zel çam lý kýzýyým.”  

He pi miz gül müþ tük.

    

 Tüm bu hay van dost la rý mýz bir ya na, ünü bü tün 

ül ke yi sar mýþ pan te ri miz bir ya nay dý. O bi zim en bü

yük ef sa ne miz, kah ra ma ný mýz  dý. O, otuz yýl dan bu 

ya na gö zük me se de; so yu tü ken di den se de kim se 

bu na inan mak is te mi yor du. 

Her kes o ef sa ne ya ra tý ðýn bir gün ge ri dö ne ce ði ne 

ina ný yor du... 

Çün kü Güzelçamlý’ da her kes, bu yü ce or ma ný 

sev gi li pan te ri mi zin ko ru du ðu na ina ný yor du. O ha

yat ta ol ma say dý ve bu or maný ko ru yor ol ma say dý bu 

Millî Park bu ka dar gü zel ka la bi lir miy di? 
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Ha ni Afrika’ daki or man la rýn kra lý as lan dýr ya... 

Bi zim kü çük, ma sal sý or ma ný mý zýn kra lý da Gü zel

çam lý Panteri’ dir. Ama o gu rur lu kral, ar týk hiç gö

zük me mek te dir. Bel ki bir þey le re küs müþ, sak lan

mak ta dýr.

Bel ki de...

O yüz den Gü zel çam lý Millî Parký’ nda her vah þi 

hay van çýð lý ðý na dik kat le ku lak ka bar tý lýr. Ha fif bir 

say gýy la göz ler ye re eði lir. Bi zim or ma ný mý zýn kra lý 

aca ba þim di ne re de dir, di ye öz lem le dü þü nü lür. Bir 

gün çý kýp ge le cek di ye hep bek le nir. Kö tü le rin düþ

ma ný, iyi le rin dos tu, Güzelçamlý’ nýn ma sal or man la

rý nýn bek çi si...

Aca ba bir gün, ger çek ten de çý kýp ge le bi lir mi?

Bu nu kim se bi le mez!.. Kim se!.. O yüz den Gü 

zelçamlý’ nýn bü tün gü zel can lý la rý ha fif ten hü   zün 

lü dür ler. Do ða nýn gi de rek bo zul du ðu, Gü  zel  çam lý 

gi bi ma sal sý or man la rýn gi de rek azal dý  ðý ve bu nun 

ger gin li ði nin bü tün dün ya ya ya yýl  dý ðý gün ler gel miþ 

çat mýþ týr. Ar týk hay van lar y e te rin ce or man, in san lar 

ye te rin ce ok si jen, bit  ki ler ye te rin ce su bu la ma mak ta

dýr lar. Her ne ka dar Güzelçamlý’ da ya þa dý ðý mýz mut lu 

gün  ler de ak lý mýz dan kov sak da as lýn da bu, çok teh li

ke li bir gi diþ tir. Ya þa yan tüm can lý lar için... 

O yüz den Güzelçamlý’ nýn üze ri ne tit re riz biz. 

Ora yý tüm gü cü müz ve öze ni miz le ko rur, tek bir 

can lý nýn mut lu lu ðu nu bi le dü þü nü rüz. Bu ko nu da 
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Güzelçamlý’ nýn Ka yýp Panteri’ nin giz li den giz li ye bi ze 

yar dým et ti ði ne, or man la rý mý zý ko ru du ðu na inan mak 

is te riz. Biz do ða dan ge len her se si onun yö net ti ði ne 

ina ný rýz. Onun bi zi ko ru du ðu na inan mak is te riz.

Çün kü bu ma sal sý do ða bi zim ge le ce ði miz dir, 

mut lu lu ðu muz dur, evi miz dir... Çün kü bu ma sal sý do

ða bi zim her þe yi miz dir...

    

Her ne ka dar ge nel de, biz Kalamaki’ yi ter cih 

et sek de Güzelçamlý’ nýn bü tün koy la rý bir bi rin den 

gü zel dir. Ko ca man çam ve se dir aðaç la rýy la kap lý dýr 

plaj la rý. Bu dev aðaç lar, göl ge le riy le ko rur lar in san la

rý sý cak yaz gü ne þin den.

Aðaç la rýn al týn da ki tah ta ma sa lar da ye mek yer, 

onun önün de ki al týn ren gi kum lar da yü rür, bil lur de

niz le re gi rer si niz. De ni zin di bin de göz le ri ni zi açýk 

tu ta cak olur sa nýz tüm sual tý dün ya sý nýn önü nüz den 

ge çit yap tý ðý ný gö rür sü nüz. Ma vi dün yay la kar deþ 

olur su nuz. O ka dar te miz ve ber rak týr Güzelçamlý’ nýn 

de ni zi...

Siz de niz de yü zer ve es ki çað pe ri le ri nin bi raz dan 

ya ný nýz da bi tip si ze ma sal lar an lat ma ya baþ la ya ca

ðý ný, de nizkýz la rý nýn si ze kol ye ler ar ma ðan et me ye 

ge le ce ði ni umar ken otuz met re ile ri de ki ma sa ný za 

ka dar gel miþ bir ya bando mu zu nun, ço cu ðu nu zun 

he men ya ný  ba þýn dan, yi ye cek aþýr ma ya ça ba la dý ðý ný 
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far k e der si niz. Ona öf ke len mez, sa de ce gü lüm ser si

niz. Kal bi niz de en ufak bir hu zur suz luk his set mez si

niz. Çün kü Güzelçamlý’ nýn hay van la rý si zin ço cuk la

rý ný za ken di ço cuk la rý gi bi ba kar lar... 

Uzak lar dan ge çen bir þi lep, du ma ný ný tüt tü rüp 

tam yol uzak de niz le re yol lan mýþ ken ko þar de niz 

ya ta ðý ný alýr sý nýz... Tu na, De niz, Ya se min hep bir lik

te onu ko va la ma ya ko yu lur su nuz. Sa hil den bi raz cýk 

açýl dý ðý nýz da ür ker, bu nu ço cuk la ra his set tir me den 

ge ri dön me ye ko yu lur su nuz. Ama kork ma ný za hiç 

ge rek yok tur. Si zin faz la açýl dý ðý ný zý far k e den kýr lan

gýç lar, üze ri niz de bi tip ba ðý rýp ça ðýr ma ya baþ la mýþ týr 

bi le. Sa hil den bir ka yýk yar dý ma koþ mak için yo la çý

kar bu nu du yun ca... 

Ýþ te her ke sin her ke si sev di ði ve dü þün dü ðü böy

le si gü zel bir ma sal ül ke si dir bi zim Gü zel çamlý mýz...

    

Bi zim iki kat lý kü çük bir evi miz var dýr Millî 

Park’ýn ya nýn da. Kö yü müz za ten Gü zel çam lý Millî 

Parký’ nýn ya nýn da dýr. Bi zim evi miz, mi nik, tat lý kö

yü mü zün en ký yý sýn da, Millî Park’ýn sý ný rý nýn tam 

baþ la dý ðý yer de dir. Köy de ki tüm ev ler gi bi be yaz ve 

taþ tan dýr bi zim evi miz. Akdeniz’ in do ða sý na uy gun o 

be yaz ev ler den... 

Kýr mý zý gül ler ve be yaz ya se min ler var dýr bah çe

miz de. Be yaz ya se min le ri Ya se min için dik tik bah çe
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