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Yaza merhaba partisinde bir araya gelen yüzlerce hayvan, gönüllerince eğlendi. Balina 
gibi pek çok deniz canlısının da katılabilmesi için organizasyon sahil kenarında 
yapıldı. Gecenin bitiminde hayvanlar objektiflere de poz vermeyi ihmal etmediler. 

Magazin muhabirlerinin meraklı sorularına cevap veren hayvanlar, haklarında pek az 
bilinen bazı özelliklerini de ilk defa burada açıkladılar. İşte, hayvanların parti çıkışında 

muhabirlerin sorularına verdikleri birbirinden ilginç yanıtlar.

Yaza merhaba partisinde bir araya gelen yüzlerce hayvan, gönüllerince eğlendi. Balina Yaza merhaba partisinde bir araya gelen yüzlerce hayvan, gönüllerince eğlendi. Balina 

SAYIN KARINCA SAAT GEÇ 
OLMADI MI HALA AYAKTASINIZ?

SAYIN AYI, BİR SORUM DA SİZE OLACAK 
EFENDİM. ATLARDAN DAHA HIZLI 

KOŞTUĞUNUZ SÖYLENİYOR DOĞRU MU?

BAL DEYİNCE AKLIMIZA SÜT GELDİ, 
İKİSİ BERABER ÇOK GÜZEL GİDER. PEKİ 
SAYIN İNEK, HAYATINIZ BOYUNCA KAÇ 

BARDAK SÜT ÜRETİYORSUNUZ?

SAYIN YILAN, PARTİ SİZİN İÇİN DE 
KEYİFLİ MİYDİ?

SAYIN DEVEYİ DE BURADA YAKALAMIŞKEN 
SORMAK İSTİYORUM. SİZ İÇERİDE HİÇ 

SUSAMAMIŞSINIZDIR. BİR REKOR 
DENEMENİZ OLDU MU?

Bilimsel olarak ispatlanmış bir 
gerçekten bahsediyorum size. 

Yetişkin bir ayı bir at kadar hızlı 
koşabilir. 

Bir inek yaşamı boyunca 200 bin 
bardak süt üretebilir. İçerideki 
sütleri de ben ürettim zaten. 

İçtiyseniz size de afiyet olsun. 

Bir rekor denemesi yapmak istiyordum 
ama fareler yüzünden vazgeçtim. Çünkü 

bir fare, bir deveden daha uzun süre 
susuz kalabiliyormuş. 

Tısssss… Tısssss… Tısssss. (Yılanların 
duyma özellikleri olmadığı için bu 

soruya cevap veremediler)

PARTİDE KELEBEKLER SÜREKLİ YEMEKLERİN 
ÜZERİNE KONMUŞLAR. BİR ARI OLARAK İÇERİDE 

SİZİN DE BAL YAPMA İMKÂNINIZ OLDU MU?

Doğru, kelebekler ayaklarıyla tat aldıkları için 
sürekli yiyeceklerin üzerine kondular. Fakat bizim 

çok fazla bal yapma şansımız olmadı çünkü 
yarım kilo bal yapabilmek için 2 milyondan fazla 

çiçekten bitki özü toplamamız gerekiyor. 

Arkadaşlar, karıncalar 
hiç uyumaz yani 24 

saat boyunca ayakta 
dururlar. 
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Önce Köpekler Doyardı

Aç Kalan Kuşları Besleme Vakfı

Leylekleri
 Tedavi Vakfı

Büyük büyük dedelerimizin kurduğu Osmanlı, sadece bir devlet değil tam anlamıyla 
insanı ve hayvanı mutlu etmek için uğraşan bir kurumdu. O kadar ki sokak 

hayvanları için vakıflar kuran, kuşlar için saraylar yaptıran, arayıcı esnafının 
topladıklarını ayrıştırıp, denizin kirlenmesini önleyen, ağaç kesenleri cezalandıran, 

mahallesini kirletenlere yine kendi çöplerini toplatan bir anlayışı vardı. Ve bu 
tertemiz şehirlere Osmanlı; “Çiçek Şehir” derdi. İşte daha önce duymadığın “Çiçek 

Şehirler” de yapılan çalışmalardan sadece birkaç tanesini buraya yazdık. 

Dünya’da sadece Osmanlı’da kuşlar için 
saraylar yapılırdı. Bu saraylarda kuşlar 

yağmurdan, soğuktan ve aşırı sıcaklardan 
korunurlardı. Ayrıca kışın kar her yeri 

kapladığında sarayların etrafına yemler 
dökülürdü.

Sadece Padişahların Değil, 
Kuşların da Sarayı Vardı 

Osmanlı’da hayvanlara yardım 
etmek için onlarca vakıf 

kurulmuştur. Bunlardan en ilginci 
ise leylekler için kurulan vakıftı. 
Bu vakfın tek işi hasta ve garip 

göçmen leyleklerin bakım ve 
tedavilerini yapmaktı.

Osmanlı döneminde yaşayan 
dedelerimizin en büyük özelliklerinden 

bir tanesi de köpeklerden sonra 
sofraya oturmalarıydı. Önce 
köpeklerin önlerine yemekleri 
konulur ondan sonra ailecek 

sofraya geçilirdi. 

Osmanlı hayvanları ayırt etmezdi ama 
kuşlar gibi güçsüz olan canlıları ayrı severdi. 

Bu vakfın amacı ise yaz, kış demeden 
kuşların karınlarını doyurmaktı. 

Osmanlı’da “arayıcı esnafı” diye 
tabir edilen bir ekip vardı. Evliya 

Çelebi’nin anlattığına göre bunlar 
gün boyu topladıklarını deniz 

kenarında “çamur teknesi” adı 
verilen bir yerde ayrıştırırlardı. 

Böylece deniz kirlenmezdi. 

Denize Çöp Atılmazdı

Dünya tarihinin ilk çevre yasası 1539 
yılında Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından çıkartıldı. Bu yasayla 

birlikte; “ev ve dükkanların çevresi 
temiz tutulacak, görülen pislikler 

çevre halkına toplattırılacak, baca 
temizliğine dikkat etmeyenlere baca 
cezası’’ gibi onlarca farklı uygulama 

getirilmiştir. 

DÜNYA 
TARİHİNİN
 İLK ÇEVRE 
TEMİZLİĞİ 

YASASI

Sehirleri
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en zor

soru
5

Günlük hayatımızda 
karşılaştığımız ama cevaplarını 

bilmediğimiz pek çok şeyle 
karşılaşırız. Mesela hastalanıp 
ateşimiz çıktığında; “annemiz 

ateşler içinde yanıyorsun” 
demesine rağmen aslında 

üşüyoruzdur. Peki, neden? Suda 
fazla kalınca parmaklarımız 
hemen buruşur. Neden? İşte  
merak ettiğiniz 5 sorunun 

cevabını sizler için cevaplıyoruz.

Önce neden ateşlendiğimizin cevabını verelim. Ateş; 
vücudumuza bulaşmış zararlı mikroorganizmalara 

karşı, vücudumuzu koruyan bir mekanizmadır. 
 Fakat sıcağa karşıda terleme yolu 
ile vücut ısısını kontrol altına alır. 
Terleme yoluyla ısı kaybı yaşandığı 

için de üşürüz. 

 
Evet, mikroplara da onlardan daha çok 

küçük mikroplar bulaşır. 

Gıdıklanınca istemsiz bir şekilde güleriz. 
Bilim insanlarının yaptıkları araştır-

malara göre bunun nedeni beynimizde-
ki gülme sinyalinin saldırana karşı 

teslim olunduğunu göstermek. Şimdi 
kendini gıdıklamayı dene, gülmedin 

değil mi? Halbuki aynısını sana başka 
bir arkadaşın yapsaydı, gülerdin. İşte 

bunun nedeni, beyninin seni tehdit 
olarak algılamaması. 

Sakizlar Sonsuza Kadar 
Midemizde mi Kalir? 

Mikroplara da 
Mikrop Bulasir mi?

Atesimiz Çiktiginda Neden Üsürüz?

Tıp dünyası arabanın arkasında 
otururken yaşadığımız mide 

bulantısına “hareket hastalığı” 
diyor. Çünkü kulağımızdaki 

denge mekanizması bu yolculuk 
hareketini algılayamıyor. 

Gözlerimiz yola bakmak yerine 
başka yere bakarsa, örneğin 
(kitap okursa) beyne yanlış 

sinyal gitmiş oluyor. Onun için 
rahat bir yolculuk yapmak 

istiyorsanız gözünüzü uzaktaki 
bir noktaya sabitleyin.

Arka Koltukta Otururken 
midemiz neden Bulanir?

Tabi ki sakızlar sonsuza kadar 
midenizde kalmaz ama 

sindirilemez de. En geç 3 gün 
içerisinde doğal yollarla 
vücuttan atılmış olur. 
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vücuttan atılmış olur. 
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Bostan Üniversitesi’nin tanınmış profesörü 
Graham Bell’in annesi sağır ve dilsizdi. Bell’in 
babası da ömrü boyunca hem eşine hem de diğer 
sağır ve dilsizlere yardımcı olabilmek için birçok 
okul açmış, onlar için elinden geleni yapmıştır. 
Ama Bell’in bu iyi niyetli çabaları sonuçsuz kalmıştır. 
Bell de babası gibi, annesinin başka insanlarla 
özellikle de kendisiyle iletişim kurabilmesi için 
büyük bir araştırmanın içerisine girmiştir. 
 Çalışmalarını telgraf makinesinin üzerine 
   yoğunlaştırdığı bir sırada konuşurken bazı 
     titreşimler fark etmiş ve bu onu daha da 
               heveslendirmiştir. 

Graham Bell’in telefondaki ilk cümlesi; “Bay Watson, 
        buraya gelin, sizi görmek istiyorum.” olmuştur. 
                      Graham Bell 7 Mart 1876 yılında telefonun 
                         patentini almayı başarmıştır. Yoğun 
                          taleple karşılaşan Bell, kendi şirketini 
                            kurmuş ve telefon üretmeye başlamıştır. 

Telefonda
ilk ne söyledi

ALOoo, Ben

? ?

Tari	e en şaşırtıcı icatların 
başında telefon vardır. Hemen 

aklına cep telefonlarının 
geldiğini biliyoruz. Fakat, önce 

cep telefonlarının babası 
olan, sabit telefonların nasıl 
icat edildiğini anlatacağız. 
Cep telefonlarının ise nasıl 

icat edildiğini ilerleyen 
sayılarımızda sizlerle 

paylaşacağız. 

Graham bell
Graham Bell evinde deneyler yaparken ona, yakın 

arkadaşı Thomas Watson’da yardım ediyordu. 
Bell, inceleme yaptığı bir sırada üzerine bir şeyler 

dökülmüş ve yardım etmesi için arkadaşına 
seslenmiştir. Watson ise odaya gelip sesin cihazdan 

geldiğini söylemiştir. Aynı işlemi oda değiştirerek 
yapan iki kafadar sesin iletildiğini fark etmiştir.
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OKUSUN DA

Kitap okumayı çok seven Matilda, henüz üç 
yaşındayken evdeki dergi ve gazeteleri inceleyerek 
kendi kendine okumayı öğrenen oldukça zeki bir 

kızdır. Dört yaşına geldiğinde ise köy 
kütüphanesindeki tüm kitapları bir çırpıda 
bitirmiştir. Ama anne-babası Bay ve Bayan 

Wormwood, Matilda’nın işe yaramaz bir çocuk 
olduğunu düşünürler ve her fırsatta onu suçlarlar. 

Matilda, işleri güçleri televizyon izlemek ve insanları 
kandırmak olan anne ve babasına bir ders vermek 

ister. Kendisine her kötü davrandıklarında Matilda da 
onlara farklı yollardan karşılık verir. Derken küçük 

kız, olağanüstü güçleri olduğunu fark eder. Bu güçleri 
evde de okulda da Matilda’nın oldukça işine 

yarayacaktır.

Kitabın küçük kahramanı, bir sabah uyandığında 
kasabadaki herkesin adeta delirdiğini düşünür. 

Annesi sağlıklı yaşam için evi bir botanik bahçesine 
dönüştürürken, babası para kazanma işini oldukça 

abartır ve eve uğramaz olur. Çok sevdiği kuzeni, 
kendini geliştirme işini oldukça abartarak ata 
binerken aynı anda resim yapmaktadır. İş bu 

kadarla kalsa yine iyi, yengesi temizlikle kafayı bozar 
ve çocuklarını her gün suya yatırıp mandalla çamaşır 
ipine asar. Sevgi Teyze, çocuklarını daha çok sevmek 

için koltuğa bağlarken; Fehmi Abi, bilgisayarın 
başından tuvalete gitmek için bile kalkmadığından 
hastanelik olur.Abartma Tozu’nda, bir kasabanın 
abartılı bir hayata geçtiği o güne ve devamında 

başlarına gelen komik olaylara şahit olacaksınız.

Matilda
Roald Dahl

Kuçuk Prens
Antoine De Saint Exupery 

Abartma Tozu
Sermin Yasar

Şanslı olanların çocukken tanıştığı “Küçük Prens” 
okuyanı yetişkinliğe hazırlayan bir başyapıttır. 
Barındırdığı felsefelerle, yeni bir yol ve farklı bir bakış 
açısına sahip olmanızı sağlayan bu kitabı, her yaşınızda 
tekrar tekrar okuma i	iyacı hissedeceksiniz. Çünkü kitap 
çocuklara nasıl ‘yetişkin’ olunduğunu öğretmiyor, 
yetişkinlere de nasıl “iyi” yetişkin olunduğunu 
hatırlatıyor. Yani ışığını, enerjisini kaybeden herkese 
hayat boyu yol gösteriyor. Farklı bir hayal dünyasına 
sahipseniz ve yeni şeyler keşfetmeye açıksanız, Küçük 
Prens’i mutlaka okumalısınız.

Şeker Portakalı kitabı, yazarın başyapıtı kabul edilir. 
Kitapta; yetişkinlerin dünyasına, hayal gücü ile meydan 
okuyan küçük Zezé’nin yoksulluk, acı ve ümit dolu 
hikâyesine şahit olacaksınız. Beş yaşındaki Zezé, sadece 
bilye oynamayı ve arabalara asılmayı değil, okumayı ve 
sokak şarkıcılarının ezgilerine kadar hemen hemen her 
şeyi tek başına öğrenir. Yaşamın değişimleri karşısında 
büyük sarsıntılar yaşayan Zezé’nin en yakın sırdaşı 
Minguinho adını verdiği bir şeker portakalı fidanıdır ve 
tüm yaşadıklarının birebir şahididir.
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