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HEDİYE

Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!YENİ SAYIMIZ ÇIKTI!
Merhaba Arkadaşım!

Bir roketin yolcu kabininde olduğunu hayal et. Gökyüzüne 
doğru muazzam bir hızla yolculuğa çıkıyorsun. Devasa, 

uçsuz bucaksız uzaya, saymakla bitmeyen yıldızlara doğru 
yol alıyorsun. Ne hissederdin? Çok heyecanlı olurdu değil 

mi? İşte bu sayımızda biz de bu heyecanı insanoğluna 
yaşatan roketleri ele aldık. O zaman 10’dan geriye sayalım 

ve uçuş başlasın! 

Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!YENİ SAYIMIZ ÇIKTI!Yenİ SAYIMIZ ÇIKTI!
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İndirimler mağazalarımızda da geçerlidir

Üye Olmadan
Hızlı Alışveriş

150 TL ve Üzeri
Ücretsiz Kargo 

Kredi Kartına
6 taksit Fırsatı

Kapıda
Ödeme

www.camlicakitap.com

%60’a varan

indirimler

Seçkin Okurların
Heyecanla Beklediği

FUAR



Bir Askerin Kaleminden

Kanije Destanı

yeni

Çamlıca Kitap mağazalarında ve
www.camlicakitap.com’da

Tiryâki Hasan Paşa ve askerlerinin şanlı 
destanı, tarihimizin en önemli mücadeleleri 

arasında yer alıyor.  
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Merhaba Arkadaşım!
Bir roketin yolcu kabininde 

olduğunu hayal et. Gökyüzüne 
doğru muazzam bir hızla yolculuğa 
çıkıyorsun. Devasa, uçsuz bucaksız 

uzaya, saymakla bitmeyen 
yıldızlara doğru yol alıyorsun. Ne 

hissederdin? Çok heyecanlı olurdu 
değil mi? İşte bu sayımızda biz de 
bu heyecanı insanoğluna yaşatan 

roketleri ele aldık. O zaman 10’dan 
geriye sayalım ve uçuş başlasın! 

Roketler
Uzaya Nasil Götürür?
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Amerika merkezli bir bilim dergisinin 
araştırmasına göre üşümek, bulaşıcı ve 

üşümenin psikolojik bir yönü var. 36 
kişiyle yapılan deneyde katılımcılara 

sıcakta terleyen ve soğukta ise üşüyen 
kişilerin videoları izletilmiş. Aynı esnada 

da katılımcıların ellerinin sıcaklıkları 
ölçülmüş. Sonuç olarak katılımcıların 

soğukla alakalı videolar izlerken ellerinin 
ısısında düşüş olduğu gözlenmiş. Bu, üşüyen 

birini gördüğümüzde üşümenin bize de 
bulaşabileceğine işaret ediyor. 

Robot böceklere her geçen gün 
yenisi ekleniyor. Son olarak 
üretilen bu robot örümcek, bir 
kalem ucu büyüklüğünde. Bir lazer 
yardımıyla uzaktan kumandayla 
kontrol edilebilen bu robot, 
üretilen en küçük robotlar 
arasında. Şimdilik sadece 
hareketi kontrol edilebiliyor. Ama 
ilerleyen teknoloji sayesinde 
bu tür robotların birçok alanda 
kullanılabileceği düşünülüyor. 

Üşümek 
Bulaşıcı mı? 

Siber Böcekler



Roketler
Uzaya Nasil Götürür?
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Uzay ve gökyüzü 
merakı ilk insanlardan 

beri hep vardı. Başlarda 
insanlar gökyüzünü teleskop 

gibi aletlerle gözlemekle 
yetinirken sonraları uçarak 

oraya ulaşmanın hayalini 
kurdular. Bunun mümkün 

olabileceğini anladıklarında 
ise birçok şey eskisi gibi 

olmadı. Çünkü artık 
yaşadığımız yeryüzüne 
çok daha yüksekten 
bakmaya başladık. Bunu 
başarmamızdaki 
başrol oyuncusu 

ise roketlerdi.

Roket Neye 
Denir? 

Roket, bir itici motor sayesinde 
uçabilen hava aracıdır. Uzaya, 
uyduları ve astronotları götüren 

araçlar roketlerdir. Bunun 
yanında bazı roketler, savaş 
başlığı taşıması için de 
üretilir.



Roketler
Uzaya Nasil Götürür?

İlk RoketlerNewton, 
yerçekimi yasasının 

adını koymadan önce de 
insanlar gökyüzünde bir şeyleri 

uçurmayı başarmıştı. İlk roketlerin 
de böyle ortaya çıktığı düşünülüyor. 

Roketlerin günümüzden yaklaşık 2 bin 
yıl önce ortaya çıktığı varsayılıyor. Ne 

kadar ilginç değil mi? Roket deyince 
aklımıza devasa bir platformda, 

dikey şekilde havalanan çok büyük 
araçlar gelir. Ancak en eski 

roketler bundan çok farklıydı. 









Bebekliğimizden beri hayata dair birçok 
şeyi öğrenmeye çalışırız. Bunun sebebi 
“merak” yani bilme isteğimiz. Çünkü insan 
doğuştan itibaren bir şeyleri bilmek ister. 
Başlarda çevremizde gördüğümüz basit 
şeylerin cevabını ararız. Ancak büyüdükçe 
kendimizi ve evreni daha çok merak ederiz. 
İşte bu merakın neticesi olarak ilim, fen ve 
teknolojide ilerledik. Roketler de bu merakın 
eseri olarak ortaya çıkan ürünlerden 
bir tanesi. Ancak olgunlaştıkça merak 
duygumuz daha da derinleşiyor. Mesela 
“Hazreti Allah bizi neden yarattı, ne için 
yaşıyoruz, hayatımızdaki amacımız ne…” 
Peki, sen en çok neyi merak ediyorsun?

Ne Merak 
Edersen Onu 
Biçersin
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B u l u t l a r ı n  Ü s t ü n d e k i  Ş e h i r

Merhabalar arkadaşım, görüşmeyeli nasılsın?
Bu gezimde sahil boyunca uçacağım. Bir yanım dağ öbür tarafım deniz, 
hedefim de Karadeniz. Bu şehir Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 
fethedilmiş. Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi, yağmursuz günü yok 
desem yeridir. Ayrıca çok dik yamaçlara sahip. Bu sebeplerle sel ve 
heyelan da sık görülüyormuş. Ayrıca çay deyince akla gelirmiş ve bir sürü 
yaylası varmış. Şelaleler, dereler, köprüler, tarihi kaleler, bulutun üstünde 
yaylalar ve çaylarrr...  Ben kanat çırpayım, sen sayfayı çevir. Haydi, 
başlasın Rize gezimiz.







Ali, Efe ve Ayşe adında üç kardeş, denizi çok seviyorlarmış. Günlerden bir gün denize gitmek için anne 
babalarından izin istemişler. Annesi dikkatli olmalarını söyleyip izin vermiş ama babalarından biraz zor 
izin almışlar. Üçü birden sevinçle eşyalarını hazırlayıp denize gitmişler. Üç kardeş, denizde yüzerken 
birden girdap oluşmuş. Talihsizlik bu ya, girdaba kapılıp bir mağaraya çekilmişler. Etrafa bakmışlar bir de 
ne görsünler, mağara aslında bir yaratığın mağarasıymış. Şaşkın şaşkın etrafa bakarken çok korkmuşlar 
ama kaçacak bir yer bulamamışlar. Mağaradan tek çıkış yolu varmış. O da yüksekteymiş. Paniğe kapılan 
çocuklar, sevimli yaratıktan yardım istemişler. Sevimli yaratık, çocukları sırtına alıp yukarıya tırmanmış. 
Sağ salim sahile gelen çocuklar hazırlanıp evlerine gitmişler. Yaşadıkları hikâyeyi annelerine anlatınca 
annesi çok şaşırmış. Deniz onları hem acıktırmış hem de yormuş. Akşam yemeğinden sonra doğruca 
uyumaya gitmişler.
Eslem Sare Kaplan - Antalya

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Zehra, Talha ve Kerem isminde üç kardeş varmış. Bu kardeşlerin 
denize, deniz canlılarına ve teknelere ayrı bir ilgileri varmış. Bir gün odalarında oyun oynarken bir 
deniz yolculuğuna çıkmaya karar vermişler. Çantalarını hazırlayıp yolculuğa çıkmışlar. Tekneyle denize 
ilerlerken bir anda tekneleri su almaya başlamış, tam batarken değişik, uzun boylu bir deniz canlısı üç 
kardeşi sırtına almış. Zehra bu deniz canlısına “Hey sen de kimsin?” diye sormuş. Canlı ”Ben Patipo” diye 
karşılık vermiş. ”Sizi batarken görünce kurtarmak istedim.” demiş. Ahmet “Teşekkür ederiz!” demiş. Kerem 
ise “Peki ya Patipo, sen kimsin, bir şeye ihtiyacın var mı?” demiş.  Patipo cevap vermiş “Aslında ben hem 
karada, hem suda yaşarım. Ancak artık yiyecek bulamıyorum, nereye gitsem yiyecek yok.” demiş. Zehra;  
“Biz sana yiyecek veririz.” diyerek çantasındaki yiyeceklerden vermiş. Patipo yiyeceklerini yedikten sonra, 
üç kardeş ile birlikte oyun oynamışlar. O günden sonra Patipo ile üç kardeş çok iyi dost olmuşlar.
Fatma Zehra Şamlı - Gaziantep

Ali, Sedef ve Mehmet çok iyi üçüz kardeşlermiş. Bir 
gün üçüzlerin yatma vakti geldiğinde babalarına 

hikâye anlatması için ısrar etmişler. Babaları da üçüzleri 
kırmamış ve kitabı okumaya başlamış. Küçük üçüzler 

karakterleri kendileri olarak hayal edip masalı dinlemeye 
başlamışlar: “Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 

saman içinde bir aile varmış. Bir de küçük üçüzler varmış. Bir gün 
bu aile balığa çıkmak istemiş. Denize geldiklerinde balık tutmaya 
başlamışlar. Üçüzler denizde turuncu bir canlı görmüşler. Bu canlı onları sırtına almış. Ali, Sedef ve 
Mehmet çok eğleniyormuş. Lili ile kısa sürede arkadaş olup, biraz denizde dolaşmışlar. Lili, aileleri merak 
etmesin diye üçüzleri geri götürmüş. Veda zamanı geldiğinde Lili’ye sarılmışlar. Lili de gülümseyerek 
vedalaşmış ve gitmiş. Üçüzler eve geldiklerinde Lili ile yaşadıkları anıyı hatırlamışlar.”
Babaları “Çocuklar, masal bitti.” dediğinde üçüzler çoktan uyumuşlar. Rüyalarında da Lili’yi görmüşler.
Gülfem Sultan Külahlı - İstanbul 

Girdap Talihsizliği

KÜÇÜK DİNAZOR LİLİ

Patipo
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