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HEDİYE

Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!YENİ SAYIMIZ ÇIKTI!
Merhaba Arkadaşım!

Şükretmemiz gereken ne çok şey var değil mi? Mesela bu 
satırları okumamıza imkân veren gözlerimiz… Gözlerimiz, 
sahip olduğumuz en değerli organlarımızdan biri. Onsuz, 

hayatlarımız zifiri karanlık olurdu. Bu yüzden Aralık 
sayımızda gözümüzün nasıl çalıştığını araştırdık. Bu 

mucizevi organın, hayatımız için ne kadar önemli
olduğuna değindik. 



Çamlıca Kitap mağazaları ve
camlicakitap.com’da!
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Merhaba Arkadaşım!
Şükretmemiz gereken ne çok 
şey var değil mi? Mesela bu 
satırları okumamıza imkân 

veren gözlerimiz… Gözlerimiz, 
sahip olduğumuz en değerli 

organlarımızdan biri. Onsuz, 
hayatlarımız zifiri karanlık olurdu. 

Bu yüzden Aralık sayımızda 
gözümüzün nasıl çalıştığını 

araştırdık. Bu mucizevi organın, 
hayatımız için ne kadar önemli 

olduğuna değindik. 

20
Çamlıca Çocuk Dergisi 

Sayı: 77, Aralık 2022
Çamlıca Basım Yayın ve Tic. A.Ş. Adına 

İmtiyaz Sahibi: Adem Fidan
Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Can

Yayın Editörü: Mehmet Sırlı
Yayın Kurulu: Mustafa Samet Köse, 

Nuri Aydağ, Serhat Er, Hacı Bayram Nebioğlu,  
Yusuf Tanrıverdi, Ercan Erdoğan

Dijital İçerik Editörü: Yusuf Enes Özmen
Tasarım: Süleyman Köklü

Web: Aurora Bilişim
Fotoğraflar: Shutterstock

Yönetim Yeri: 
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 54 

Güneşli - Bağcılar / İstanbul
Baskı ve Cilt: 

Çamlıca Basım Yayın ve Tic. A.Ş.
Yayın Türü:  Aylık Süreli Yayın

ISSN: 2458-7745
Yazı İşleri: 0850 811 9 811 

bilgi@camlicacocukdergisi.com  
www.camlicacocukdergisi.com

Abone Olmak İçin: www.abonem.org
Abone Merkezi: 

0850 811 9 811 WhatsApp: 0530 285 38 04
Ziraat Bankası: 

TR81 0001 0021 0550 7231 7750 02 
Akbank: 

TR60 0004 6011 9388 8000 0135 18
Vakıfbank: 

TR56 0001 5001 5800 7299 8908 80
Kredi Kartı İşlemleriniz için 

Abone Merkezi Numarası:
0212 657 88 00  (7102)

Gezgin Leylek
Karaman’da

Metin ve 
Ekibi

Yeni bir okuma deneyimi için
dijital sayılarımız

Çamlıca Kitap uygulamasında



Bu görüntünün resim olduğunu 
düşünebilirsiniz ama bu orman gerçek. 

Bu gülümseyen orman, ABD’nin Oregon 
eyaletinde bulunuyor. 2001 yılında bir kereste 

fabrikası, kesilen ağaçların yerine yenilerini 
dikmek için ağaçlandırma projesi hazırlamış. 

Bildiğimiz ağaç dikme projelerinden biraz 
faklı olduğu yıllar sonra anlaşılmış. Görevliler, 

köknar ağaçlarının arasına, her sonbaharda 
sararan karaçam fideleri dikmişler. Dikilen 

fideler büyüdükçe ortaya gülümseyen orman 
görüntüsü çıkmış. Yoldan geçenleri gülümseten 

bu orman, uzun yıllar orada kalacak gibi duruyor.

Dikkat, dünyanın en uzun kulaklı oğlağı 
bu olabilir. Bu sevimli oğlak, geçtiğimiz 

aylarda Pakistan’da dünyaya gelmiş. 
Sahipleri de sevimliliğinden dolayı ona Simba 

adını vermişler. Simba’nın özelliği, kulaklarının 
normalden çok daha uzun olmasıymış. Hatta 

kulakları daha birkaç aylıkken 55 santimi geçmiş. 
Simba, uzun kulakları yere sürünmeye başlayınca 

artık yürüyemez olmuş. Sahibi de çözüm olarak ona 
kulak kesesi hazırlamış. Görenleri hayrete düşüren 

Simba, uzun kulaklarıyla çok sevimli değil mi?

Gülümseyen
Orman

Uzun Kulaklı Simba
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Dünyadaki en profesyonel fotoğraf makinesini elinde tuttuğunu hayal et. 
Neyin fotoğrafını çekmek isterdin? Sana bir sır vereyim mi? 

O makineden bile daha profesyonel bir makine var, o da:

Gözlerimiz 

NasIl GOrUyoruz? 

Beş duyumuz, çevremizi 
algılamamızda 
kullandığımız araçlardır. 
Ancak beş duyunun hepsi 
eşit çalışmaz. Çevremizden 
bize gelen haberlerin 
yüzde 80’ini gözlerimiz 
sayesinde alırız. Yine de 
gözlerimiz, direkt bu işlevi 
görmez. Aslında onlar, 
birer ışık toplayıcılarıdır. 
Toplanan ışığı, anlamlı 
görüntülere dönüştüren ise 
beynimizdir. 

Gözlerimiz, çevremizdeki nesneleri görmeyi ve şu an 
bu yazıyı okumamızı sağlayan en değerli, en hassas 
duyu organlarımızdan birisidir. Çevremizdekileri diğer 
duyularımıza oranla, daha çok görme duyumuzla algılarız. Bu 
nedenle gözlerimiz, bizim için çok önemlidir. 



Gözlerimiz, görmeyi sağlamanın dışında karşımızdaki kişinin durumunu anlamamıza da yardımcı olur. Karşımızdaki kişinin uykusuz olduğunu, mutlu veya mutsuz olduğunu, doğru söylemediğini gözlerine bakarak anlayabiliriz. Konuşurken göz mimiklerimizi kullandığımızda söylediklerimizin daha etkili olacağını da unutmayalım. Şimdi göze daha yakından bakalım.

Gözün Anatomisi

Görmek için bir çaba 

harcamamıza gerek yoktur. 

Görmek istediğimiz tarafa 

bakmamız yeterlidir. 

Kornea

Silyer Cisim

Sklera (Sert Tabaka)

Koroid 
(Damarsı Tabaka)

Retina 
(Ağ Tabaka)

Optik Sinirler

Sarı Nokta

Ön Kamara

Gözbebeği

İris

Mercek (Lens)
Vitreus Jeli

Gelişen teknoloji sayesinde insan 
vücudunun mucizelerle dolu bir 
makine olduğu daha iyi anlaşılır hale 
geldi. Fotoğraf makineleri, kameralar 
ve optik sistemleri, gözlerimizin 
çalışma sistemi ilham alınarak 
üretilmiştir.  
Gözün ön kısmında bulunan kornea 
ve içeride bulunan mercek sayesinde 
gözümüz görüntüyü odaklar. 
Odaklanmayı sağlayan bu kaslar 
günde yaklaşık 100 bin kez hareket 
ederler. Bacak kaslarımızın aynı 
şekilde çalıştığını düşünsenize, bu 
hareket ile neredeyse 100 kilometrelik 
bir mesafeyi yürümüş oluruz.







Sence bakmak ve görmek aynı şey mi? Bana sorarsan, 
bakmak gözle olur, görmek ise akıl ve kalple. Bakmak 
için gözün açık olması ve ışığın gözümüze ulaşması 
yeterlidir. Ancak görmek için dimağın (şuur, bilinç) 
açık olması lazımdır. Aslında etrafımızda bakıp da 
göremediğimiz ne çok şey var biliyor musun? Mesela, 
her gün Güneş’in doğuşunu, yağmurların yağışını veya 
bir kuşun uçuşunu görürüz. Ama bunların arkasında 
ne mucizeler var hiç düşünmeyiz, görmeyiz. Bu yüzden 
bazen daha iyi görmek için dikkatli bakmak veya bakış 
açımızı değiştirmemiz gerekebilir. Hatta görmek için 
yürekten ve gönül gözüyle bakmak gerekebilir. Böyle 
bakınca insanın göremeyeceği şey yoktur. Unutma, 
herkes bakar ama farkı ortaya koyanlar, görenlerdir.  

Not: Sayfadaki görseli daha iyi görmek için bakış açını 
değiştirebilirsin. 

Bakmak ve Görmek





Karaman

GEZGİN

LEYLEKÖ m e r  T a l h a  K a v a s

T ü r k  D i l i n i n  B a ş ş e h r i

Merhaba arkadaşım, görüşmeyeli nasılsın? Küçük ama tarihi bir şehri 
gezerken bana eşlik eder misin? Haydi o zaman Karamanoğulları 
Beyliği’nin başşehri Karaman’a doğru kanat çırpalım.  Eski ismi “Larende” 
olan bu şehir, ‘Türk dilinin başşehri’ olarak biliniyor. Kale, cami, medrese, 
türbe ve tarihi evleriyle adeta açık hava müzesini andırıyor. İpek Yolu’nu 
takip ederek şehre yaklaştığımda İmaret Camii yakınlarında leylek 
dostlarımdan biriyle karşılaştım. Gezi boyunca o da bana eşlik edecek. 
Haydi, dostumuzu bekletmeden gezimize başlayalım.
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Ali o gece yatağına yattığında, bir sağa dönüyor bir sola dönüyor bir türlü uyuyamıyordu. Oyuncak dinozoru 
Dino, Ali’ye neden uyuyamıyorsun diye sordu? Ali, dedem ameliyat oldu, onu merak ediyorum dedi. Ali, 
Dino’ya “aaa sen nasıl konuştun?” diye sordu? Dino, nasıl konuştuğumu boş ver. İstersen seni dedenin yanına 
götürebilirim dedi ve kocaman bir dinozora dönüştü. Ali, hemen Dino’nun sırtına atladı ve uçmaya başladı. 
Nasıl uçuyor diye sormayın, ben de bilmiyorum. Ali, yıldızları çok net görüyor, gözünü yıldızlardan alamıyordu. 
Kısa sürede dedesinin bulunduğu hastaneye vardılar. Ali, pencereden içeriye baktı ve dedesini gördü. Dedesi 
gayet sağlıklı görünüyordu. Tam dede diye seslenecekti ki Ali, yavrum kalk diyen annesinin tatlı sesi ile uyandı. 
Annesi, “Yavrum deden hastaneden taburcu olmuş, haydi hazırlan, onu ziyarete gideceğiz.” dedi. Ali bu habere 
çok sevindi. Hemen kalkıp hazırlandı. Dedesinin evine doğru giderken Ali, gördüğü güzel rüyayı düşünüyordu. 
Ama daha güzel olan dedemin iyileşmiş olması diye düşündü. Gülnihal Yüksel - Samsun

Merhaba arkadaşlar, size bir soru soracağım; sizin en sevdiğiniz hayvan ne? Benimki şaşırtıcı bir şekilde 
dinozor. Nedenini sorsanız söyleyemem, çünkü ben de bilmiyorum. Bir gün çok uykum gelmişti ve yatağıma 
gidip uyudum. O kadar çok uykum gelmiş ki yastığıma kafamı koyduğum gibi uyuvermişim. Uyurken bir rüya 
gördüm. Rüyamda çok tatlı bir dinozor beni sırtına almıştı ve geziyorduk. Sonra birden bu tatlı dinozorun 
kanatları çıkmaya başladı. Uçtuk. Vuuuu vuuuu. Sonra uzaya geldik. Uzay çok güzeldi. Bir sürü yıldız vardı. 
Dünyayı gördüm. Sonra alçalmaya başladık. İnerken biri beni sallıyormuş gibi hissediyordum. Meğerse 
gördüklerimin hepsi rüyaymış. Beni sallayan kişi kardeşimmiş. Bu gördüklerimin hepsinin rüya olduğuna çok 
üzülmüştüm. Üzüldüğümü gören annem, belki bir gün gerçek bir dinozor görebileceğimi söyledi.  
Feyza Parlar - İstanbul 

Ahmet, okuldan her zaman geldiği saatte gelmişti. O kadar yorgundu ki yemeğini yedikten sonra koltuğa 
geçti. Otururken odaya çok sevimli, kocaman ve yeşil bir dinozor girdi. Ahmet çok şaşırdı. Ona kim olduğunu 
sordu. O da adının Dino olduğunu söyledi. Ahmet de kendi adını söyledi. Ahmet Dino’yu çok sevmişti. Dino 
Ahmet’e yavaş yavaş yaklaşarak sırtına aldı. Sonra uçarak kapıdan çıktılar. Ahmet o kadar yüksekteydi ki 
adeta gökyüzünde yürüyordu. Hava birden karardı, yıldızlar etrafa ışık saçıyordu. Ahmet elini uzatsa sanki 
yıldızlara dokunacaktı. Ahmet çok mutluydu. Dino ile arkadaşlığının bitmesini hiç istemiyordu. Yıldızların 
arasında gezerken bir yıldızın aşağı kaydığını fark etti. Kendisi de Dino’yla aşağı süzülmeye başladı. Bir an yere 
düştüğünü zannetti. O zaman gözlerini açtı ve bunun çok güzel bir rüya olduğunu anladı.   
Huzeyfe Altun - İstanbul

Miraç adında bir çocuk varmış. Bir gün eski bir hesap makinası 
görmüş. Onunla oynarken bir anda hesap makinasının ekranında 
“dinozorlar dönemi” yazdığını görmüş. Bir anda kendini başka 
bir dünyada bulmuş. Etrafta devasa canlılar görmeye başlamış. 

Şaşkınlığı geçince oradaki bir dinozorla tanışmak istemiş. İyi 
arkadaş olmuşlar. Top oynamışlar, dağlara çıkmışlar. Ancak hiç 

tablet, bilgisayar ve telefon oynamamışlar. Çünkü hiç sıkılmamışlar. 
Zamanla bütün dinozorlarla tanışmış. Aradan aylar geçmiş. Bir gün dinozorları 
yok eden göktaşının çarpacağı aklına gelmiş. Göktaşı ile konuşarak dünyaya 
çarpmamasını söylemiş. Onların iyi niyeti ve arkadaşlığını gören göktaşı dünyaya çarpmaktan vazgeçmiş. 
Böylece insanlar ve dinozorlar sonsuza kadar dostluk içinde yaşamışlar. Mustafa Miraç Altınsoy - Karabük

Ali ve Oyuncağı

Dostluk

Rüyamdaki Dinozor

Ahmet İle Dinozor Arkadaşı



Sağlıklı,
Lezzetli, Helal
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