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Bu kitap, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent 
Arşivi ve Müzesi’nin ‘‘Çocuklar için İzmir Kent Kültürü ve 
Tarihi Eğitim Programı’’ kapsamında hazırlanan yayınıdır.
 
APİKAM’da 2016 yılında başlayan kent kültürü ve tarihi  
eğitim programları, İzmir’deki tüm ilkokul 4. sınıf ve 
orta okul 1. sınıf öğrencilerine açık ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirilmektedir.

Programlarda, İzmir için hazırlanan görsel öykülerin 
anlatımı, yaratıcı drama ile kent oyunları atölyeleri ve sergi 
ziyaretleri yer almaktadır.

APİKAM ‘‘Çocuklar için İzmir Kent Kültürü ve Tarihi Eğitim 
Programı’’nda yer alan diğer yayınlar: 

‘‘Kemeraltı: Gizli Hazine’’
‘‘Zeytin Ağacı’’ 
‘‘Kordon’daki Beyaz Ev’’
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Bir değil, iki değil, üç İzmir varmış! “Ama nasıl 
olur? Benim bildiğim sadece bir İzmir var.” 
diyenleriniz olabilir. Ege de bunu duyunca, 

babasına aynen böyle karşılık vermişti, ama sonradan 
“Üç İzmir”in neyi kastettiğini anladı. Hem de ilginç ve 
keyifli bir şekilde. Sizinle bu anıyı paylaşmak istiyorum, 
ama önce biraz Ege kim, babası kim onlardan kısaca 
söz edeyim.   

Ege, 11 yaşında ve ortaokul 1. sınıfa gidiyor. Sizler gibi 
o da İzmir’de yaşıyor. Babası, Mümtaz Bey ise tarih 
öğretmeni. Ege’nin okuduğu okulun lise bölümünde 
ders veriyor. Annesi Gül Hanım, şehir plancısı, 
belediyede çalışıyor ama bu aralar izinli; çünkü bir 
bebek bekliyor. Anlayacağınız Ege’ye pek yakında bir 
kardeş gelecek.  
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Aile büyüyor diye Egeler geçen yaz daha büyük bir eve 
taşındı. Yeni evleri Varyant’ta iki katlı, eskiden kalma 
sevimli bir yapıydı. 
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Varyant’ı bilirsiniz eminim. Hani Konak’taki o yemyeşil 
Bahribaba parkının içinden kıvrıla kıvrıla giden güzel 
manzaralı dik yol! İşte Egeler’in evi de Varyant’tan 
denize bakan o eskiden kalma evlerden biriydi. Babası 
bu tip evlere bayılırdı. Azıcık bir bakımla, çiçek gibi 
olmuştu o eski yapı.    
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Ege de bu yeni evi sevmişti sevmesine ama küçük bir 
sorun vardı. Yeni mahallesinde henüz yaşıtı birine 
rastlamamıştı; oyun arkadaşı yoktu ve yalnız tüm gün 
canı sıkılıyordu. Sıkıldıkça evin terasına çıkıyor, İzmir’i 
ve denizi seyrediyor, derin düşlere dalıyordu. 
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Yine böyle bir pazar sabahı, Ege, bir denize, bir de 
onu çevreleyen yığın halindeki binalara bakarken, 
“Gri örtü… Şu binalar, kalın tüylü, gri bir battaniyeye 
benziyor. ” diye geçirdi içinden. Gözünü dikti ve 
uzunca bir süre o gri örtüyü seyretti.  Öyle uzun baktı 
ki şehre… O DA NE ?!?  

Tam o anda o örtüyü yırtan ve kafasını uzatıp konuşan 
bir şey gördü: 

- Ben buradayım! Buradayım! Kaldırın şu örtüyü 
üstümden, boğuldum, boğdunuz beni, offf!  

5



İnanılmaz! Gerçek miydi, yoksa aklı yine ona bir oyun 
mu oynuyordu? Tam karşıda, üzerine bayrak çekilmiş 
bir ‘kale’ dile gelmiş, konuşuyordu. Tüm gri örtüden 
farklılaşan tek şey, o kale, basbayağı konuşuyordu 
canım! Omzundaki eli hissettiğinde kale de birden sus 
pus oldu; geri yerine tıkıldı:  

- Ege! …Ege, nereye bakıyorsun öyle oğlum?...
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Ege’ye seslenen babasıydı. Mümtaz Bey ona doğru 
eğildi ve merakla sordu: 

- Nereye bakıyorsun öyle, Kadifekale’ye mi? 

Ege toparlandı: 

- E, evet! Yani ismi oysa, “ ‘Kadife’ Kale’’ye bakıyorum. 

Durdu. Kadife! İsmi bir anda çok komik buldu. Bir kale 
için tuhaftı yani! 

- Hah! İlginçmiş! Kadife. Kale taştan ama adı 
kumaştan!  

Ardından babasına döndü:   

- Neden adına “Kadife” demişler baba? dedi. 

Mümtaz Bey gülümsedi:

- Bir kale için değişik bir ad değil mi? Ama adı 
kadife kumaşından değil, Kaydafe Kraliçe’sinden 
geliyor, yani öyle söylenir. Evliya Çelebi’yi öğrendiniz 
mi okulda? Yüzlerce yıl önce yaşamış ünlü bir Türk 
gezginidir. Gezdiği yerlerle ilgili bilgileri toplayıp bir 
seyahat kitabı yapmış. Bizim İzmir’e de gelmiş ve 
bu kaleye çıkmış. O zamanlar orada yaşayan halk 
ona kalede Kaydafe isimli bir kraliçenin yaşamış 
olduğundan bahsetmiş. Yakınlarında taşa işlenmiş 
bir kadın kabartması göstermişler ve onun da Kraliçe 
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Kaydafe’ye ait olduğunu söylemişler. Evliya Çelebi de 
duyduklarına dayanarak gezi notlarında bu kaleden 
‘‘Kaydafe Kalesi’’ diye söz etmiş. Yıllar içinde söylene 
söylene ‘‘Kaydafe Kalesi’’ olmuş sana ‘‘Kadifekale’’. 

Ve devam etti: 

- Ama o kalenin oturduğu tepenin daha da eski bir 
adı var: Pagos. İzmir’in en eski yerleşim yerlerindendir.    

Ege:

- Pa-gos! Hmm… İzmir’in ennnn eski yeri orası mı? 
diye sordu.  

Mümtaz Bey: 

- Hayır, daha da eski yerleri var İzmir’in. Orası üçüncü 
İzmir!

Ege buna şaşırdı işte :

- Nasıl yani? Kaç İzmir var? Benim bildiğim sadece bir 
İzmir var!  

Babası Ege’nin kafasının karıştığını farketmişti. Biraz 
tereddütle:

- Hmmm…Üççç! Üç İzmir var, dedi.
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İşte Ege, Üç İzmir’le bu sabah sohbeti sırasında tanıştı. 
Tam kavradığı söylenemezdi. Bir değil, iki değil, üç 
İzmir varmış! Babası Mümtaz Bey, bu ‘‘Üç İzmir’’ 
meselesini daha anlaşılır hale getirmenin bir yolunu 
arıyordu:   

- Bak şimdi Ege… Kentler, özellikle bizimki gibi eski 
kentler, şeye benzer, şeye…!?!

- Neye baba??...

Tam o anda Mümtaz Bey’in gözüne, terasa bakan 
mutfak penceresinin önündeki lahana ilişti.  “Hah!” 
dedi Mümtaz Bey heyecanla. Uzanıp lahanayı aldı ve 
terastaki masanın üzerine koydu. 

- KAT KAT LAHANAYA !!! 

Ege: 

- Hııııııııı??? LAHANAYA MI?  

Mümtaz Bey: 

- Evet, aynen öyle. Bak şimdi şu lahanaya. Kat kat, 
kabuk kabuktur, değil mi? Eski yerleşimleri de bir 
an için böyle hayal edebilirsin. Her uygarlık kendi 
kabuğunda bir süre yaşamış; sonrasında savaşlar, 
depremler ya da başka olaylar yüzünden yıkılmış 
veya terk edilmiş; daha sonra gelen uygarlık da bir 
öncekinin üzerine kurulmuş. İşte Ege, eski kentler 

9



böyledir. Kat üstüne kat!

Hay Allah! Mümtaz Bey şimdi de elindeki bıçakla, 
akşama etli dolma olacak o lahanayı ortadan ikiye 
bölüyordu. Keserken bir yandan da konuşmaya devam 
ediyordu:  
 
- Şimdi bu lahana İzmir diyelim ya da eskiden 
kurulmuş herhangi bir şehir olsun. ARKEOLOJİ denen 
bilim dalı şehrin kabuklarını inceler. Toprak altındaki 
yerleşimleri ortaya çıkarır. Hangisi hangi kabukta 
ona bakar. O kabukları soyan bilim insanlarına da 
ARKEOLOG diyoruz.
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Ege etkilenmişti:    

- Yani baba, biz şimdi en üst kabuktayız. Bizden önce 
yaşayanlar daha altımızda ve ondan öncekiler de 
onun altında öyle mi? Kat kat?” 

Mümtaz Bey: 

- Evet, tam o mantık! Şimdi şu lahanaya tekrar bak. 
Biz en üst kabuktayız ve bu kabuk 2300 yıllık. Senin o 
karşıda gördüğün Kadifekale çevresinde kurulmuş.
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KADİFEKALE-PAGOS’dan önce Bayraklı’da kurulan bir 
kent daha vardı. BAYRAKLI-SMYRNA diyoruz bu ikinci 
İzmir’e. O, şimdikine göre çok daha küçük bir kentti. 
Eski İzmirliler Bayraklı-Smyrna’da 2700 yıl yaşamışlar; 
ve sonrasında surlarla çevrili o kentlerini bırakıp 
Kadifekale-Pagos’a taşınmışlar.

Ege: 

- Neden taşınmışlar?

Mümtaz Bey:

- O kent küçükmüş. Kalın surlarla çevriliymiş. Kentin 
nüfusu sürekli artıyormuş.  Eski İzmirliler şehre rahat 
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sığamaz olmuşlar. Tam bu zamanlarda, bu topraklara 
Makedonya ülkesinden Kral Büyük İskender gelmiş. 
Krallığını tüm Anadolu’ya yaymak ve yeni şehirler 
kurmak istiyormuş. İskender Pagos’a geldiğinde:  
“İşte burası! Bu tepeye yepyeni bir Smyrna şehrini 
ben kurayım! ” demiş. Kenti Bayraklı-Smyrna’dan 
Pagos’taki yeni kente taşıtmış.

Ege:

- Hımm, anladım... Peki, Bayraklı-Smyrna yerin altında 
mı? 

Mümtaz Bey:

- Yerin altında kısımları da var üzerinde kısımları da. 
Arkeologlar orada kazı yapıyorlar ve yerin altındakileri 
gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar.

Ege konuyu iyice kavramıştı:  

- Peki ya ‘‘Birinci İzmir’’? O da şu en altta lahananın 
göbeği mi oluyor? 

- Evet, tam öyle. Aferin Ege! En altta ‘‘Birinci İzmir’’ 
var. Bildiğimiz en eski İzmir yerleşimi. Ona bir şehir 
diyemeyiz. Kasaba bile değil. Küçücük bir köymüş. Bir 
taş devri köyü!

- Nee.. Taş devri miii? İzmir’de taş devri mi olmuş ?!!?
- Evet. Yakın bir zaman önce arkeologlar, Bornova’nın 
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Yeşilova semtinde bir taş devri köyü ortaya çıkardılar.  
İzmir’in merkezindeki en eski yerleşimi buldular. 
İzmir’de başka taş devri yerleşimleri de var ama 
merkezde olan  BORNOVA-YEŞİLOVA. O yüzden ilk 
İzmir orası!   

Ege’nin gözleri fincan gibi büyüdü:  

- Mamutlar… kürklü insanlar, meşaleler… 
mağaralar!!! Süpermiş! Gidelim baba! Lütfen, lütfen, 
lütfen!!! 

Mümtaz Bey, Ege’nin heyecanını biraz olsun 
yatıştırmaya çalıştı:

- Dur oğlum. Gideriz elbet, ama her şeyi o günlerdeki 
gibi kanlı canlı bulmayı bekleme. Çocuklar tarihi 
alanlara gittiğinde gördükleri karşısında bazen hayal 
kırıklığı yaşar. Bu yerleri anlamak için önceden hazırlık 
yapacaksın. 

- Hıı? Ne hazırlığı? 

- “Mış gibi” oyununu öğrenmelisin. 

- Nasıl baba? Nasıl bir oyun bu?

- Anlatacağım. Ama önce Zafer Amca’nı bir arayım. 
Bakalım, hangi günler çocuklara “mış gibi oyunu”nu 
oynatıyorlar?
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Zafer Bey, Bornova-Yeşilova yerleşiminin arkeoloğu, 
aynı zamanda kazı başkanı,  aynı zamanda da 
Mümtaz Bey’in arkadaşıydı. O ve onun yardımcıları, 
yerleşimi ziyaret eden çocuklara “mış gibi oyunu”nu 
oynatıyorlardı. 

“Mış gibi oyunu” nu aslında hepiniz gayet iyi 
biliyorsunuz. Küçükken oynadığınız evcilik ya da 
askercilik oyunlarının çok benzeri. Tek farkı “eski 
yerleşimlerde” oynanması. Tarihi bir yere gittiğinizde, o 
yerin insanı olduğunuzu düşünüp, size anlatılanlardan, 
gördüklerinizden ve hayal ettiklerinizden bir 
canlandırma yapıyorsunuz, kısacası “oralıymış gibi” 
davranıyorsunuz. Hepsi bu!    
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Mümtaz Bey o perşembe gününe, Bornova-Yeşilova 
Ziyaretçi Merkezi’nden, Ege ile arkadaşları Efe ve 
Çiğdem için üç kişilik randevu aldı. O sabah, kalabalık 
bir çocuk grubu, Yeşilova kazı alanında Zafer Bey’in 
yanında toplanmış dikkatle onu izliyordu.     

Zafer Bey:

- Hoşgeldiniz çocuklar. Az sonra gezeceğiniz yer, 
İzmir’in taş devirlerinden kalan en  eski yerleşim alanı. 
Burası bir HÖYÜK. İçinde kat kat yerleşim kalıntıları 
bulunan toprak tepelere höyük diyoruz. 

Ege kendini tutamadı:

- Lahana gibi kat kat yani !..
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Önce bir sessizlik oldu ve ardından bir kahkaha koptu. 
Herkesin gülmesi karşısında Ege’nin yüzü kızardı. 
Oysa bu benzetme Zafer Bey’in çok hoşuna gitmişti. 
Hemen devreye girdi:

- Güzel bir örnek oldu!  Evet, höyük gerçekten de bir 
lahanaya benziyor. Bornova-Yeşilova da lahananın ilk 
kabuğu oluyor! 

Zafer Bey devam etti:

- Taş devri çok uzun sürdü çocuklar. Biz arkeologlar, 
bu devri gelişimlerine göre farklı dönemlere 
ayırıyoruz. Burası NEOLİTİK döneme ait bir yerleşim, 
bir neolitik köy. ‘Neo’ yeni demek. ‘Litik’ de taş. Yani 
‘Yenitaş devri’. Söylemesi zor geliyorsa taş devri de 
diyebilirsiniz kısaca.

Çocuklar başlarını iki yana salladı:

- Yooo…Hayır…. NEO-LİTİK diyebiliriz, söyleyebiliriz! 
NEO-LİTİK, NEO-LİTİK! 

Hep bir ağızdan tekrar ediyorlardı. Zafer Bey 
gülümseyerek: 

- Aferin!... Bugün sizlerle çok zevkli bir oyun 
oynayacağız. Bakın üzerimde burada yaşamış ilk 
İzmirlilerin giydiğini düşündüğümüz bir giysi var. Bir 
süre için kendimizi bu devirlerin insanıymışız gibi 
düşüneceğiz. Onlardan birinin hayatını oynayacağız. 
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Bir film çektiğinizi farz edin, ama ondan önce size 
biraz o zamanın yaşantısından söz etmeliyim. Film 
yönetmenleri de böyle yapar. Önce konuları hakkında 
bilgi toplarlar. Şimdi terasa çıkalım ve bu yerleşimi 
uzaktan görelim. 

Çocuklar, ilk İzmir’in yerleştiği alanı görmek için 
binanın terasına çıktılar. Yeşilova alabildiğince 
uzanıyordu. İlk küçük İzmir demek bu düzlükte 
kurulmuştu. Zafer Bey anlattıkça sanki çevredeki 
yapılar kayboluyor, neolitik köy canlanıyordu. 
Kerpiçten evleri, tek tük insanları, ortasında bir köy 
meydanıyla, ilk İzmir’di bu.  

Çocuklar heyecanlanmıştı. Aşağıya inmek, ovayı, 
evlerin izlerini daha yakından görmek istiyorlardı. 

***

Aşağıda bir neolitik ev canlandırması vardı. İçine 
girdiler. Ev gerçek gibiydi. Sanki az önce bir aile 
oracıkta bir ateş yakmış, yemek yemiş ya da ısınmıştı. 
Ev, tek göz bir odadan oluşuyordu, hiç ara duvarları 
yoktu.  Dikkatli bakınca birbirinden belli belirsiz 
ayırılan mutfak, yatak, oturma köşeleri vardı. Üzerine 
saman ve hayvan postlarının serildiği küçük yükseltiler 
ilk İzmirlilerin yatakları olmalıydı. Yemek pişirdikleri 
ocak da evin mutfağıydı anlaşılan. Küçük yapının üzeri 
sazlarla kaplıydı. Evin tek kapısı vardı ve hiç penceresi 
yoktu. 
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Zafer Bey çocuklara: 

- Çocuklar, bakın dikkat edin. Evlerin hiç penceresi 
yok. Neden olabilir, fikri olan var mı?  

Farklı ağızlardan yorumlar gelmeye başladı:  

- Güneş girmesin diye mi?..

-Soğuk olmasın diye mi?..

-O zaman pencere yapmayı bilmiyorlarmış!..

-Cam yokmuş, öğretmenim!..  
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-Korunmak için… olabilir mi…? 

Zafer Bey, son yorumu yapan Çiğdem’e döndü. 

- Korunmak için olduğunu sen mi söyledin? Güzel bir 
yorum oldu. Penceresi yoksa ev daha korunaklı olur, 
değil mi? Aferin... Peki neden korunmak isteyebilirler? 

Çocuklardan biri atıldı:

- Düşmanlardan! 

Zafer Bey: 

- Olabilir. 
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Çiğdem fikir yürütmeye devam etti: 

- Korktukları şey, zarar veren insanlar olabilir… ya da 
hayvanlar…

Zafer Bey: 

- İyi gidiyoruz! Arkadaşınız çok yaklaştı. Bir vahşi 
hayvan, buradaki hayatın çok önemli bir parçasıydı. 
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Çocuklar heyecanlandılar: 

- Vahşi hayvan mıııı? mamut mu? dinozor mu?? diye 
atıldı Efe. 

- Hayır, bu devirlerde burada mamut ya da dinozor 
yoktu çocuklar, ama parslar vardı. ANADOLU 
PARSLARI Yeşilova insanlarının hayatını oldukça 
etkileyen bir hayvandı. Onu hem önemsiyorlar hem 
de ondan korkuyorlardı. Kap kacaklarına bile onun 
resmini işlemişlerdi. Bakın! 
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Bir çocuk:

- Vayy…! Parsları avlıyorlar mıydı? diye sordu.  

Zafer Bey:

- Belki! Onu siz hayal edin. “Mış gibi oyunu”muzu 
oynarken bunu da düşünün. Haydi gruplara ayrılalım 
ve herkes ilk İzmir konulu filmini yazsın ve oynasın. 
Hayal kurmak sınırsız serbest! 
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Ege, Efe ve Çiğdem… Üçü de neolitik dönem 
kıyafetlerini giydiler; kerpiç evin önünde oturup 
düşünmeye, sorular sormaya başladılar: İlk İzmirliler 
nece konuşurdu acaba?  Anadolu Pars’ı köye kadar 
gelir miydi acaba?  Zafer öğretmen, ‘‘Parsları hem 
seviyorlar hem de ondan korkuyorlar.’’ demişti. Neden 
acaba? Acaba, acaba, acaba… ve eveettt!!! senaryo 
ortaya çıkmaya başlıyordu. 

İşte çocuklar, Ege, Efe ve Çiğdem’in birlikte yazdığı ve 
oynadığı ‘‘mış gibi oyunu’’. Siz de hayalinizde seyredin 
onların ilk İzmiri’ni! 
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“Evin kadını Chi (Çiğdem) yere 
gömülü büyük testiden buğdayları 
çıkardı. Girişin tam karşısındaki 
yanan ocağa biraz daha odun 
attı. Evin tek girişi olan tahta kapısı 
genelde açık olurdu. 
Baca olmadığından duman 
kapıdan çıkardı. Girişin hemen 
yanında tek basamaklı bir yükselti 
vardı. Burası Chi’nin mutfağıydı. Chi, 
çıkardığı buğdayları buraya yaydı. 
Üzerlerine büyükçe bir taşla vurarak 
dövmeye başladı.  Yemek için kum 
midyesi, salyangoz ve buğday 
ekmeği yapacaktı. 
Bu iş tüm gününü alırdı. 

tai liti 

izmir

(benim ilk izmir’im) 
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Sırtı kapıya dönüktü. Önce bir gölge hissetti 
arkasında, sonra da gür bir inleme duydu. Dehşet 
içinde kaldı. Arkasına bakamıyordu! Elindeki büyük 
taşı sıkarak göğsünün üzerine bastırdı ve usulca         
“PO!” (PARS) diye fısıldadı. Ellerinden dizlerine tüm 
vücudu zangır zangır titriyordu. Arkasını dönmesiyle 
bir çift kömür gibi gözle karşılaştı. 

- PO!.... PO!!! diye avazı çıktığı kadar bağırmaya 
başladı.  

Karşısındaki pars -o büyük kedi- tüm cüssesiyle girişi 
kapatmıştı. Kükrüyordu. Elindeki taşı ona attı. Taş 
parsın alnına çarptı. Hayvan böğürerek geriledi. Yine 
de içeri girmiyordu. İnsanlar sesleri duymuş eve doğru 
koşuyorlardı. “ Po wonka! Po wonka!” (Pars geldi! 
Pars geldi!) sesleri duyuldu. İlginçtir ki, yaralı pars içeri 
girebileceği halde hiçbir şey yapmadan öylece kapıda 
duruyordu! 

İki genç delikanlı, ellerinde sivri uçlu mızrakla 
topluluğun en önünde koşuyordu.  Pars mızraklı 
gençlerle arasında beş altı metre kala hareketlendi ve 
orman tarafına doğru koşmaya başladı. Gençler de 
onun peşinden gidiyorlardı. Pars arayı hiç açmıyordu. 
Halbuki parslar dünyanın en hızlı koşucularındandır. 
Sanki parsın niyeti kaçmak değildi. Bir tuhaflık vardı.
Gençlerden biri diğerine seslendi: 

- Yonga ban! (Sıkıştır onu!) 
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Öndeki genç yarım daire yaparak açıldı. Diğer 
taraftan parsı sıkıştırarak ormanın girişindeki tuzağa 
süreceklerdi hayvanı. Pars gerçekten de tuzağın 
olduğu tarafa doğru yöneldi. Az kalmıştı. Birkaç 
dakika sonra parsın işi bitecekti.  
Pars, tuzağın tam hedefindeydi. Bir hamle yapıp yere 
yuvarlandı ve tuzağın kenarında yere serildi. Gençler 
ne olduğunu anlamamıştı. Hemen bir ağacın arkasını 
siper aldılar ve parsı izlemeye başladılar. Pars ise 
kömür gözleriyle onlara bakıyor; alnı kanıyor, acınası 
bir şekilde kükrüyor, böğürüyordu. 

- Taki sa? (Vurdun mu onu?), dedi genç adam 
arkadaşına.

- Ney, ma nataki, sa taki!
(Hayır, ben vurmadım, sen vurdun!)
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Pars gözünden yaş gelerek böğürmeye devam 
ediyordu; oysa vurulmamıştı. İki genç ne olduğunu 
anlamadan bir kaç dakika orada öyle kaldılar. 
Gençlerden biri ağacın arkasından hafifçe öne 
doğru hamle yaptı. Mızrağını tam parsın üzerine 
doğrultmuştu ki tuzaktaki küçücük pamuk gibi yavruyu 
gördü. 
     
- Fe, sayira! ( Efe, bak!), a kuçi Po! (bir yavru pars!)
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Delikanlılar bu vahşi hayvanın ne yapmaya çalıştığını 
anlamışlardı. Anne parsın küçük yavrusu tuzağa 
düşmüş, çaresizlik içinde kendi hayatını tehlikeye 
atmak pahasına köydeki insanlardan yardım istemişti. 
Kendini onlara sunuyordu. Onun eti, kürkü, kemikleri 
işe yarardı, ama küçük yavrusu işlerine yaramayacak, 
onu salıvereceklerdi. Anne pars susmuş, onlara 
bakıyordu. Başını yavrusuna doğru çevirdi. 
Fe, temkinli bir şekilde eğildi ve küçük yavrunun 
parçalanmış ayağını tutarak tuzağı çözdü. Diğeri de 
parsın bir şey yapmaması için mızrağını ona doğru 
tutuyordu. 

-Kaja! (İndir), dedi Fe. 

Köylüler ovada toplanmış gençleri bekliyorlardı. 
Genelde av dönüşü genç erkekler zaferlerini köy 
halkına göstermek için hayvanın cansız bedenini 
mızrağa takarak yürürler, köyde kahramanlık 
kutlamaları ve dansları yapılırdı. Bu kez öyle olmadı. 
Gençler, biri elinde söktüğü tuzak, diğeri kucağında 
yaralı pars yavrusu, köylerine doğru yürüyordu. 
Arkalarında ise muhteşem güzelliği ve asaleti ile dişi 
“Anadolu Parsı” ağır ağır onları takip ediyordu.

O pars, Yeşilova köylüleri için insan ile hayvan 
dostluğunun sembolü oldu. Anne pars köyün hep 
yakınlarında yaşadı. Köylüler ise çanaklarına, 
çömleklerine, duvarlarına dostlarının resimlerini 
işlediler.  

   ~
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3 BİLMECE 3 İZMİR’İ BULMACA
Soldan Sağa:
1. Yeşilova 2. Varyant 3. Arkeolog  4. Çelebi  5. Bayraklı
Yukarıdan Aşağıya: 
1. Smyrna 2. Höyük 3. Neolitik 4. Pagos 5. Lahana

HANGİ KABUK HANGİ İZMİR?
1. İzmir : Bornova – Yeşilova
2. İzmir: Bayraklı – Smyrna
3. İzmir: Kadifekale – Pagos

HANGİSİ KAÇINCI İZMİR?
a) 3. İzmir b) 1. İzmir c) 2. İzmir

HARFLERİN ŞİFRESİ
1-BÜYÜK İSKENDER 2-KAYDAFE 3-ANADOLU PARSI 
4-EVLİYA ÇELEBİ 5-SMYRNA

DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bayraklı – Smyrna bir köy yerleşimidir. (Y) Yanlış, Bayraklı-Smyrna antik kenttir.

İzmir’in en eski yerleşimi Pagos’tur. (Y) Yanlış, Bornova – Yeşilova’dır.

Büyük İskender, kenti  Kadifekale – Pagos’tan Bayraklı – Smyrna’ya taşımıştır. (Y) 
Büyük İskender, kenti Bayraklı – Smyrna’dan Kadifekale – Pagos’a taşımıştır.

Bornova – Yeşilova Ziyaretçi Merkezi üçüncü İzmir’in olduğu yerdir. (Y) Yanlış, birinci İzmir’in olduğu yerdir.

Zafer Bey eski yerleşimleri anlatırken, Ege höyüğü lahanaya benzetince herkes çok güldü. (D)
İlk İzmir’in evleri penceresizdi ve tek kapısı vardı. (D)
Neolitik İzmir’de mamutlar ve dinozorlar yaşıyordu. (Y) Yanlış, Anadolu Parsları yaşıyordu.

Neolitik İzmirliler kap kacaklarına bile Anadolu Parsı’nın resmini işlemişlerdir. (D)
Ege, Efe ve Çiğdem’in “Mış Gibi” oyunlarının adı “Mataki Sa” idi. (Y) Yanlış, “Tai Liti İzmir” idi.

Şehrin kabuklarını inceleyen bilim dalı arkeolojidir. (D)
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