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Merhaba.

Hepiniz 
gelmişsiniz. 

İyi akşamlar
bayanlar baylar!

Ne olduğumu henüz 
anlayamadıysanız 

söyleyeyim: ben bir 
İSKElETİM.

Evet. baştan sona 
KEMİKTEN bir iskelet.
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biraz çıplak 
görünüyor olabilirim

ama kafanızı 
buna takmayın.

bu...şey...
bu gösterinin 

sonunda 
tastamam bir 

vücudum olacak.

Tastamam görünmem için 
birkaç ekleme yapmak 

gerek...

bir KAlP! AKCİĞERlER!

bir bEYİN!

KASlAR!

Evet, evet 
ama hepsinden 

önce...

...sizi emektar sahne 
görevlilerimizle tanıştırmak 

isterim:
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HÜCRElER!

Ne oldu? Onları 
göremiyor musunuz?

Çünkü hücreler  
mikroskobiktir.

ben de
göremiyorum.

Parmak ucunuza 
bakın.

Şimdi 2000 
kat büyütelim!

bakın nasıl görünüyor:
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bu gezegendeki bütün canlılar 
(organizmalar) HÜCRE denen bu 
minicik yapılardan oluşmuştur.

Vücudumuzda bir yığın farklı 
hücre tipi var...

kemik 
hücresi

akyuvar

kas hücresi

alyuvar

sinir 
hücresi

İÇİNE bAKAlıM: HÜCRElER

...ama bu hücrelerin hemen hepsi 
 aynı temel parçalardan oluşur:

ENDOPlAzMİK 
RETİKUlUM

GOlGİ 
CİSİMCİĞİ

ÇEKİRDEK

KOFUl
MİTOKONDRİ

SİTOPlAzMA

HÜCRE
zARı
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SİTOPlAzMA hücrenin 
içindeki jöle benzeri 

maddedir.

ÇEKİRDEK  
hücrenin genetik 

yönergelerini (DNA) 
içerir. MİTOKONDRİ 

hücreye gereken 
enerjiyi sağlar.

ENDOPlAzMİK 
RETİKUlUM proteinleri 

(örneğin enzimleri) üretir.

GOlGİ 
CİSİMCİKlERİ  

proteinleri kofullar 
halinde paketler.

KOFUllAR  
hücre 

tarafından 
üretilen 

maddeleri hücre 
dışına taşır.

burada sözü eski
dostum Golgi Cisimciği’ne 

bırakıyorum.
bÜTÜN canlılar 

hücrelerden oluşur 
dedik, peki...

Sağ ol dostum.
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...hücreler neden 
yapılmıştır?

Görmek için hücreyi 
100.000.000 kat 

büyütelim...

ATOMlAR!

ATOMlAR maddenin 
yapıtaşlarıdır.

Etrafınızda gördüğünüz her 
şey –eliniz, bu kitap– 

atomlardan oluşur.

Pek çok farklı atom 
türü vardır; bunlara 
ElEMENTlER denir.

Ama bizi görebilmeniz 
için süper güçlü bir 
elektron mikroskobu 

gerek size!

Hey! 
buradayız!

Aslında bütün canlılar büyük oranda 4 elementten yapılmıştır.

Hidrojen.

Oksijen! Azot… ...ve 
karbon.

Önemliyim
yani!
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İnsanların yapısını oluşturan 
elementlere bakalım:

karbon

karbon

oksijen

hidrojen

 azot
diğer

oksijen

hidrojen
azot
diğer

Hmmm... bir 
dilim grafik!

Ama bu, bacaklarınızın oksijenden 
yapıldığı anlamına gelmez elbette.

bütün bu elementler 
karışıp kendi 
aralarında 
bağ kurar.

İki ya da daha fazla atom bir 
araya gelerek bir MOlEKÜl 
oluşturur. İşte hepinizin bildiği 

bir molekül.

N’aber?

Moleküller 3 farklı HAlDE 
bulunabilir:

H2O
(su)

CO2

O2
(oksijen gazı)

karbondioksit 
(gazlı içeceklerdeki 

baloncuklar)
C

karbon grafit 
(kurşunkaleminizin 

yazan kısmı)
sodyum klorür 
(sofra tuzu)

NaCl

İşte size tanıdık gelebilecek birkaç molekül daha:
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Molekül yapısı her zaman bu kadar 
basit değildir – bazen pek çok 
atom bir araya gelip bir molekül 

oluşturur:

(glikoz)C6H12O6

(Glikoz meyvede bulunan
bir basit şekerdir.)

Glikoz molekülündeki 
elementleri tanıdınız mı?

Vücudumuz hidrojen, 
oksijen, azot ve 

karbondan oluşur... 

...ve ENERJİ üretebilmek 
için bu elementleri dışarıdan 

almamız gerekir.

İddiaya varım, bundan sonra 
yemek yeme meselesine başka 

bir gözle bakacaksınız.
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Teşekkürler Golgi.

ŞEKERlER, KARbONHİDRATlAR, 
YAĞlAR ve PROTEİNlER gibi belli 

moleküller özellikle önemli ama 
bu konuya daha sonra geleceğiz.

Sözün özü çıplak gözle  
HÜCRElERİ...

…MOlEKÜllERİ… …ya da ATOMlARı
göremiyor olsak da…

...onlar sahnede, 
gösteriye devam 

ediyor.

Ve “gösteri” demişken, 
sanırım artık hepimiz hazırız.

lafı fazla uzatmayayım. 
İşte huzurlarınızda...



bİRİNCİ PERDE:
İSKElET SİSTEMİ

STARRıNG:
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Teşekkürler.

Teşekkürler.

bildiğiniz gibi ben bir 
insan iskeletiyim.

Ama bu gösteride değil de 
“gerçek hayatta” olsaydık 
böyle değil, daha çok...

...ŞÖYlE 
görünürdüm!!

Gösteri boyunca böyle 
görünseydim, bu kitabı okumak 

ister miydiniz gerçekten?


