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ORTAÖĞRETİM 

BİYOLOJİ 11 
1. ÜNİTE - 2. BÖLÜM 

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 
 

1.2.1. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİNİN YAPISI, 

GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

 Konu Özeti  

          
KAZANIM 

11.1.2. Destek ve Hareket Sistemi 

Anahtar Kavramlar 

eklem, kas, kemik, kıkırdak, tendon  

11.1.2.1. Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Kemik, kıkırdak ve kas doku açıklanır. 

b. Destek ve hareket sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme 
nesnesi ve uygulamalarından yararlanılır. 

c. Kemik ve kas çeşitleri açıklanır. 

ç. Kıkırdak ve eklem çeşitleri ile vücutta bulunduğu yerlere örnekler verilir. Yapılarına girilmez. 
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1.2.1. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİNİN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

 Konu Özeti 

Destek ve hareket sistemi;  

 kemik,  

 kıkırdak,  

 kas  

 bağ  

dokulardan oluşturulmuştur.  

Destek ve hareket sistemine; 

 hareketin sağlanması,  
 organizmaya destek olunması,  
 vücudun ihtiyacı olan minerallerin depolanması,  
 iç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyi sağlanması,  
 önemli iç organların korunması,  
 vücuda biçim verilmesi ve  
 kan hücrelerinin üretilmesi   
gibi görevler verilmiştir.   

 Destek ve hareketi sağlamak için iskelet ve kas sistemi birlikte görev yapar. 
 

İSKELET SİSTEMİ 

İskelet sistemi, vücudu desteklemek ve kasların tutunması için yüzey alanı sağlamakla 
görevlendirilmiştir.  

İskelet sistemi önemli iç organları zedelenmekten korur.  

İskelet sistemi, kemik ve kıkırdak olmak üzere iki çeşit bağ dokudan meydana getirilmiştir.  

Embriyoda ikinci aydan itibaren kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların biriktirilmesiyle 
kemikleşme süreci başlatılır. 

 

Kemik Doku  

Kemik doku hücrelerine osteosit, kemik doku ara maddesine ise osein denir. Osteositler, lâkün 
denilen boşluklar içinde yer alır ve ince uzantılarla birbiriyle bağlantı kurar. 

Kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat tuzları kemik dokuya sertlik kazandıracak şekilde tasarlanmıştır.  

Yaşın ilerlemesiyle kemik dokuda organik madde oranı azaldığı, mineral tuz oranı arttığı için kemiğin 
sertliği ve buna bağlı olarak da kırılganlığı artar.  

Organik kısım olan kollajen lifler ise kemiğe esneklik verir. Çocuklarda kemikler daha esnektir.  

Kemik doku kan damarları ve sinirler bakımından da zengindir.  

Doku yapısına göre kemikler süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik doku olmak üzere iki çeşittir.  
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1. Süngerimsi kemik doku:  

Küçük kemik plakaların arasına boşluk bırakılarak 
bağlanması nedeniyle gözenekli yapıya sahiptir.  

Süngerimsi kemik, böyle bir yapı sayesinde 
oldukça büyük baskılara dayanabilir şekilde 
biçimlendirilmiştir. 

Süngerimsi kemiğin boşluklarında kırmızı kemik 
iliği bulunur. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri 
üretilir.  

Süngerimsi kemik,  

 uzun kemiklerin şişkin olan uç kısımlarında ve ilik kanalı çevresinde  

 yassı ve kısa kemiklerin iç kısmında bulunur. 

 

2. Sıkı kemik doku:  

Kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların yoğun 
bir şekilde biriktirilmesi nedeniyle oldukça sıkı ve sert 
yapıya sahiptir. 

Uzun kemiklerin gövde kısmı büyük ölçüde sıkı 
kemikten oluşturulmuştur.  

Sıkı kemikte osteon adı verilen yapı birimleri kullanılır.  

Osteon, merkezî bir kanal çevresinde dairesel olarak 
sıralanmış kemik tabakalar ve tabakaların arasında 
konumlandırılmış kemik hücrelerden oluşturulmuştur.  

Osteonun; 

 ortasındaki kanala Havers kanalı,  

 Havers kanallarını yatay olarak birbirine 
bağlayan kanallara Volkmann kanalı  

adı verilir  

Bu kanallarda sinirler ve kemik dokuyu besleyen kan 
damarları yer alır.  

Kemik dokunun ihtiyaç duyduğu besin ve oksijen kanallardaki kan damarından sağlanır.  

Atık ürünler de aynı yolla kana verilir. 

 

Şekillerine Göre Kemik Çeşitleri  

Şekillerine göre kemikler; 

1. Uzun kemikler,  

2. Kısa kemikler,  

3. Yassı kemikler  

4. Düzensiz şekilli kemikler  

olmak üzere dört çeşittir.  
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Uzun kemikler:  

Boyu eninden uzun olan kemiklerdir. 

Koldaki pazu kemiği ve bacaklardaki 

uyluk kemikleri uzun kemiklere 

örnektir.  

Uç kısımlarındaki şişkin bölgeler 

baştır. İki baş arasındaki bölge ise gövdedir. Baş kısımlarının dış kısmı, sıkı kemik doku iç kısmı ise 

süngerimsi kemik doku yapısındadır.  

Gövde kısmı büyük ölçüde sıkı kemikten yapılmıştır. Gövdenin ortasındaki boşlukta ise sarı kemik iliği yer 

alır. Sarı kemik iliği yalnızca uzun kemiklerin yapısında bulunur. Bol miktarda yağ içerir.  

Sarı kemik iliğinde bazı akyuvar hücreleri üretilir.  

Uzun kemiklerin baş kısmında kemiğin boyuna uzamasını sağlayan kıkırdak dokudan oluşmuş epifiz plağı 

vardır. Epifiz plağı; ergenlik döneminin ardından kemikleşir, kemikte ve bireyde boyuna uzama durur.  

Kemiklerin dış yüzeyini saran zara periost adı verilir. Periost, bol miktarda kan damarı ve sinir içerir.  

Periost, kemiğin enine kalınlaşmasını ve kırılan kemiğin onarılmasını sağlar. 

 

1. Kısa kemikler:  

Uzunlukları, genişlikleri ve kalınlıkları birbirine yakın olan kemiklerdir.  

Ön kolla el arasında bulunan el bilek kemikleri ve bacakla tarak kemikleri 

arasında bulunan ayak bilek kemikleri kısa kemiklere örnektir. 

Kısa kemiklerin dış yüzeyini periost sarar.  

Kısa kemiklerin iç kısmında süngerimsi kemik doku dış kısmında sert kemik 

doku bulunur. 

 

2. Yassı kemikler:  

Yapısı yassı ve ince olan kemiklerdir.  

Kafatası kemikleri, kaburga, kalça kemiği ve kürek kemiği yassı kemiklere 

örnektir. 

Yassı kemiklerin dış kısmında periost bulunur. Yassı kemiğin merkezinde 

kırmızı kemik iliği içeren süngerimsi kemik doku, dış tarafında ise sert kemik 

doku bulunur. 

 

3. Düzensiz şekilli kemikler:  

Belirli bir şekli olmayan, baskılara dayanıklı sağlam kemiklerdir.  

Omurlar ve çene kemikleri düzensiz şekilli kemiklere örnektir. 

Diğer kemik çeşitlerinde olduğu gibi dıştan periostla kaplıdır.  

İç tarafında süngerimsi kemik doku dış tarafında ise sert kemik doku bulunur 
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Yetişkin insan iskeleti 206 kemikten oluşturulmuştur. Bu kemiklerin bazıları birbirine kaynaşmıştır. İskelet;  

1. Eksen iskeleti  2. Üyeler iskeleti    

olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.  

 

1. Eksen iskeletinde;  

a. Baş,   b. Gövde,  iskeleti yer alır. 

 

a. Baş iskeleti,  

 Kafatası   

 Yüz kemiklerinden  

meydana gelir. Baş iskeletinde sadece alt çene kemiği hareketlidir.  

 

b. Gövde iskeleti;  

 Omurga,  

 Göğüs kemiği  

 Kaburgalardan  

meydana gelir.  

Omurga, boyundan kuyruk sokumuna kadar 

devam eder. Omurlar arasında kıkırdaktan 

oluşturulmuş diskler vardır.  

Omurgayı oluşturan omurlar; 

 Baş ve gövdenin hareketini ve vücudun 

dik durmasını sağlar.  

 Kaburga ve iç organlara bağlanma 

bölgesine yerleştirilmiştir. 

 Deliklerinin üst üste getirilmesiyle omurga 

kanalı oluşturulmuştur ve içindeki omuriliği korur.  

 Baş, gövde, göğüs ve karın boşluğundaki birçok organın ağırlığını taşır ve destek olur.  

 

Omurlar yapı ve işlevleri bakımından;  

1. Boyun omurları,  

2. Sırt omurları,  

3. Bel omurları,  

4. Sağrı omurları 

5. Kuyruk sokumu omurları  

olmak üzere beş bölümde incelenir. Boyun omurlarının birincisine atlas, ikincisine eksen adı 
verilir. Sırt omurları, kaburgayla bağlantılıdır.  
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İnsanda on iki çift kaburga vardır.  

Sırt omurlarından çıkan kaburgaların ilk yedi çifti ayrı ayrı, sonraki üç çift, birleştirilerek göğüs kemiğine 

bağlanmıştır.  

Son iki çift kaburganın uçları göğüs kasları arasında serbest bırakılmıştır. Bu kaburgalara yüzücü kaburga 

denir.  

Kaburga göğüs bölgesindeki iç organları koruyacak, destekleyecek ve soluk alıp vermeyi sağlayacak 

şekilde tasarlanmıştır.  

Kaburga kemiklerindeki ilikler kan yapımında önemli bir yere sahiptir. 

 

Üyeler iskeletinde ise; 

a. Kol kemikleri, 

b. Bacak kemikleri,  

c. Üye kemerleri, yer alır.  

 

a. Kol kemikleri;  

 pazu,  

 ön kol,  

 dirsek,  

 el bilek,  

 el tarak,  

 el parmak,  

kemiklerinden 
oluşturulmuştur.  

 

b. Bacakta kemikleri; 

 uyluk,  

 diz kapağı,  

 kaval,  

 baldır,  

 ayak bilek,  

 ayak tarak, 

 ayak parmak,  

kemiklerinden oluşturulmuştur 

 

c. Üye kemerleri,  

 omuz kemeri  

 kalça kemerinden oluşturulmuştur.  
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Omuz kemerinde  

 önde köprücük kemiği,  

 arkada ise kürek kemiği vardır.  

Omuz kemeri kol kemiğine eklemle bağlanmıştır.  

 

Kalça kemeri;  

1. oturga,  

2. kalça,  

3. çatı, 

olmak üzere üç kemiğin 
kaynaştırılmasıyla oluşturulmuştur. 

Her iki kalça kemeri arkada sağrı 
omurlarına; önde ise birbirine bağlanır.  

Böylece kalça kemerleri arasında leğen 
boşluğu oluşur.  

Kalça kemerleriyle bacak kemikleri eklemle birleştirilmiştir. 

 

Kıkırdak Doku  

Kıkırdak doku, kıkırdak hücreleri ve bunların salgıladığı hücreler arası maddelerden oluşturulmuştur.  

Kemiklerin birleşim yerlerinde, kulak kepçesinde, burunda ve östaki borusunda bulunur.  

Kıkırdak doku hücresine kondrosit ara maddesine ise kondrin denir.  

Ara maddede protein yapılı lifler bulunur.  

Kıkırdak dokunun ara maddesi jel 

şeklinde olduğu için kemik dokudan 

daha esnektir. 

Kıkırdak doku ara maddesinde kan 

damarı bulunmaz.  

Kıkırdak doku hücreleri, kıkırdak dokunun 

etrafını saran bağ dokudaki damarlardan 

salınan maddelerin difüzyonuyla beslenir.  

Bu nedenle zedelenen kıkırdak dokunun 
onarımı uzun süre alır. 

 

Kıkırdak doku, ara maddesine konulan liflerin yapısına göre; 

1. hiyalin,  

2. fibröz,  

3. elastic, kıkırdak olmak üzere üç çeşittir. 
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1. Hiyalin kıkırdak:  

Kollajen lif bulundurur.  

İnsanlarda embriyonal dönemde iskeletin büyük bir kısmını 

oluşturur.  

Embriyonun gelişim sürecinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya 

dönüştürülür.  

Ancak kaburga uçlarında, oynar eklemlerdeki kemiklerin eklem 

yüzeyinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya dönüştürülmez.  

Soluk borusunda, burunda, bronşlarda, kemik eklem yerlerinde ve 

kaburga uçlarında hiyalin kıkırdak bulunur. 

 

2. Fibröz kıkırdak:  

Bol miktarda kollajen lif içerir.  

Bu sayede basınca ve çekmeye karşı dayanıklı kıkırdaktır.  

Omurgayı oluşturan omurların arasındaki esnek diskler 

fibröz kıkırdak yapısındadır.  

Ayrıca kalça ve diz eklemleri ile köprücük kemiği 

eklemlerinde de fibröz kıkırdak bulunur.  

 

3. Elastik kıkırdak:  

Esneme ve bükülme yeteneği fazla olan kıkırdaktır.  

Ara maddesinde elastik lifler bulunur.  

Kulak kepçesindeki kıkırdak, östaki borusundaki kıkırdak ve 

epiglottisteki (gırtlak kapağı) kıkırdak elastik kıkırdak 

örnekleridir. 

 

 

Eklemler  

Kemiklerin birbiriyle birleştirilme yerine eklem denir.  

Hareket şekline göre; 

1. oynamaz eklemler,  

2. yarı oynar eklemler, 

3. oynar eklemler, olmak üzere üç çeşit eklem vardır. 
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1. Oynamaz eklem  

Hareketsiz eklemlerdir. Kafatasını oluşturan kemiklerin 

arasındaki eklemlerle, sağrı ve kuyruk sokumunda 

bulunan eklemler oynamaz eklemlere örnektir.  

Bu eklemleri birbirine bağlayan kemikler, eklem 

bölgesinde genellikle testere dişine benzer şekilde 

girintilerle ve çıkıntılarla birbirine kenetlenmiştir. 

 

2. Yarı oynar eklem 

Hareketleri sınırlıdır. Omurgayı oluşturan omurlar 

arasındaki eklemler, yarı oynar eklemlere örnektir. 

 

3. Oynar eklem 

Hareketli eklemlerdir. Kolda pazu kemiği ile ön kol kemiği, bacakta ise uyluk kemiği ile kaval kemiği 

arasındaki eklemler oynar ekleme örnektir.  

Ayrıca parmak kemiklerinin arasındaki eklemler de oynar eklemlerdir. 

 

 

KAS SİSTEMİ 

Kaslar, kemiklerle vücuda şekil vermede 

kullanılmaktadır. Kasların temel görevi, vücudun 

veya bulundukları organların hareketini sağlamaktır. 

Örneğin iskelet kaslarının kasılıp gevşemesi 

sayesinde konuşma, nefes alıp verme, yürüme, 

koşma, yüzme gibi çeşitli hareketler gerçekleştirilir.  

İstemsiz çalışan düz kaslar, iç organlarımızın 

hareketini sağlar. Kan, kalp kasının kasılmasıyla 

tüm vücuda ve akciğerlere pompalanır. Böylece 

hücrelere gerekli maddelerin ulaştırılması sağlanır.  

 

Kas Doku 

Kaslar, kas dokusundan oluşturulmuştur. Kas dokusunda yer alan kas lifleri kas hücresi olarak 

adlandırılır.  

Kas hücreleri özelleştirilmiş hücrelerdir. Kas hücrelerinin zarına sarkolemma, plazmasına sarkoplazma, 

endoplazmik retikulumuna sarkoplazmik retikulum adı verilir.  

Kas hücrelerinde kasılıp gevşemeyi sağlayan aktin ve miyozin proteinlerinden oluşmuş filamentler 

bulunur. Bu iplikçikler, bir araya gelerek miyofibrilleri oluşturur.  

Kas dokuda enerji ihtiyacı fazla olduğundan kas hücrelerinin mitokondri sayısı fazladır. 
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Kas Çeşitleri  

Kaslar;  

1. düz kas,  

2. kalp kası, 

3. iskelet kası, olmak üzere üç çeşittir. 

 

1. Düz kas 

İç organların yapısında bulunan düz kaslar, mekik 

şeklindeki hücrelerden oluşturulmuştur.  

Bu hücreler, tek çekirdekli olup aktin ve miyozin 

filamentler, hücre boyunca düzenli olarak 

sıralanmadığından düz kaslarda bantlaşma görülmez.  

Bu nedenle bu hücrelerden oluşan kaslar, düz kas olarak 

adlandırılır.  

Düz kaslar, yavaş kasılıp yavaş gevşer.  

Düz kasların kasılıp gevşemesi, otonom sinir sistemi 

tarafından düzenlenir ve bu kaslar istemsiz hareket eder.  

Düz kaslar sinirsel, hormonal ve fiziksel uyarılarla kasılır. 

Solunum, sindirim, dolaşım, üreme ve boşaltım sistemlerindeki organların yapısında düz kaslar bulunur. 

 

2. Kalp kası 

Kalbin yapısında yer alır. Silindirik hücreleri dallanma gösterir. Kalp kası hücreleri genellikle tek 

çekirdeklidir ve çok miktarda mitokondri içerir.  

Miyozin ve aktin filamentlerin düzenli diziliminden dolayı kalp kası hücreleri mikroskop altında çizgili 

görünür. Bu hücreler, çizgili olmaları nedeniyle iskelet kası hücrelerine benzer, hızlı kasılır.  

İstemsiz çalışmaları nedeniyle düz kas hücrelerine benzerlik gösterir.  

Çalışmaları otonom sinir sistemi tarafından düzenlenir şekilde tasarlanmıştır.  

Kalp kası hücreleri otonom sinir sistemi tarafından impuls almadan da kasılıp gevşeyebilir. 

 

3. İskelet kası 

Vücutta en çok bulunan kas çeşididir. Bu kaslar, iskelete tutunur. İskelet kaslarının işlevleri, beyin 

kontrolünde gerçekleşir şekilde tasarlandığı için istemli olarak çalışır.  

İskelet kasları, kas boyunca uzanan kas liflerinden oluşturulmuştur. Mikroskop altında çizgili görünür. 

İskelet kasına çizgili kas da denir. Her bir lif, uzun silindir şeklinde tek bir hücredir.  

İskelet kası hücreleri, çok sayıda çekirdek içerir. Çünkü bu hücrelerin her biri embriyonik dönemde çok 

sayıda hücrenin kaynaşmasıyla oluşturulmuştur.  

Bu hücreler, oksijen depolayabilen ve demir içeren miyoglobin pigmenti içerdiğinden kırmızı renkte 

görünür. İskelet kasları hızlı kasılır ve çabuk yorulur. 
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Kas Kasılması  

Kas lifi çok sayıda miyofibril 

içerir. Miyofibriller, aktin ve 

miyozin filamentlerinden 

oluşturulmuştur. Bu filamentlerin 

düzenli dizilişlerinden dolayı 

mikroskopta bakıldığında iskelet 

kası hücrelerinde art arda 

tekrarlanan açık ve koyu bantlar 

görülür.  

Tekrarlanan bu bantlarda aktin 

ve miyozin filamentler, belirli bir 

düzen içinde konumlandırılarak 

kasın sarkomer adı verilen 

kasılma birimlerini oluşturur.  

Sarkomer, iki Z çizgisi arasında 

kalan kısımdır. İnce olan aktin 

filamentler Z çizgisinde birbirine 

bağlanıp sarkomerin merkezine 

doğru uzanır.  

Kalın olan miyozin filamentler 

ise sarkomerin merkezinde 

birbirine tutunur. Sarkomerdeki bantlaşma incelendiğinde sadece aktin filamentlerden oluşan bölgeye I 

bandı, aktin ve miyozin filamentlerin birlikte yer aldığı bölgeye A bandı adı verilir. A bandının ortasında 

sadece miyozin proteinlerinden oluşan, açık renk olarak görünen bölgeye H bandı adı verilir. 

Çizgili kaslar, somatik sinir sistemine ait miyelinli nöronlar tarafından uyarılır. Motor sinirler motor liflerini 

oluşturur ve motor lifler de kasların uyarılmasını sağlar.  

Motor sinir hücresiyle kas hücresi arasındaki bağlantı bölgesi motor uç plak olarak adlandırılır. Nöronla 

taşınan impuls, motor uç plağa gelince nörondan 

nörotransmitter salgılanmasını sağlar. 

Nörotransmitterler sarkolemma üzerindeki Na+ kanallarının 

açılmasına ve hücreye çok miktarda Na+ iyonunun 

girmesine neden olur.  

Böylece kas hücresi uyarılır ve impuls sarkolemma boyunca 

yayılır. Bu impuls, sarkoplazmik retikuluma ulaşınca 

sarkoplazmik retikulumda depolanan Ca+2 iyonları 

sitoplazmaya salınır.  

Böylece sitoplazmada Ca+2 iyonları derişimi yükselir. 

Salınan Ca+2 iyonları, sarkomerde aktin üzerinde 

konumlanmış olan proteini kaydırarak miyozinin aktine 

bağlanacağı kısmın açığa çıkmasını sağlar. Aktin 

filamentler miyozin flamentler üzerinde kayar, kas lifi kasılır.  
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Kasılmış kasın gevşemesi, impuls 

iletimi kesildiği zaman gerçekleşir. 

Kasılma tamamlanınca Ca+2 

iyonları sarkoplazmik retikuluma 

aktif taşımayla taşınır böylece 

gevşeme gerçekleştirilir.  

Sarkoplazmada kalsiyum derişimi 

düşünce aktin üzerindeki protein 

kompleksi aktifleştirilerek 

miyozinin aktine bağlanma 

bölgesinin kapanmasına neden 

olur ve kasılma durur.  

Miyozinin aktinden ayrılması için 

ATP'ye gereksinim duyulur. Kasta 

yeterli ATP olduğu sürece kasılıp 

gevşeme devam eder.  

Kasın kasılabilmesi için gerekli minimum uyarı şiddetine eşik değer denir. Eşik değerin altındaki uyarılar, 

kas lifinde uyarı oluşturmaz.  

Eşik değer ve eşik değerin üzerindeki uyarılar ise kas lifi tarafından aynı şiddette cevaplanır. Bu duruma 

ya hep ya hiç kuralı denir.  

Çizgili kasların dinlenme durumunda hafif kasılı ve gergin olma durumuna kas tonusu denir. Kas tonusu 

bilincin açık olduğu durumda mevcuttur. Kasın kasılma sonrası normal durumuna geri döndürülmesine 

gevşeme evresi denir.  

Uyarı alan kasın kasılması ve gevşemesi üç evrede 

gerçekleştirilir. Bunlar sırasıyla gizli evre, kasılma evresi ve 

gevşeme evresidir.  

Gevşeme anından itibaren kasın tekrar uyarılmasına kadar geçen 

sürede kas dinlenmektedir. Ancak kas lifi (hücresi), gevşemeye 

fırsat vermeden kasılması için art arda uyarılırsa kasılı durumda 

kalır. Bu duruma fizyolojik tetanos (kramp) denir. 

Bazı kaslar birbirine zıt çalıştırılır. Bu kaslara antagonist kaslar 

denir. Antagonist kaslardan biri kasılırken diğeri gevşer. Böylece 

iki farklı yönde dengeli ve hızlı hareket sağlanır. Kolun üst 

kısmında yer alan pazu kasları antagonist kaslara örnektir. 
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Kas Enerjisinin Sağlanması  

İskelet kası ve kalp kası hızlı kasılıp gevşetilir. Kasların kasılmasında da gevşemesinde de ATP kullanılır. 

Bu kasların hücrelerinde mitokondri sayısı fazladır. Gerekli enerji öncelikli olarak kas hücrelerindeki 

ATP’den sağlanır. ATPaz enzimiyle ATP parçalanır ve enerji kullanılır. 

ATPaz 

ATP + Su       ADP + Pi + enerji 

İskelet kası hücreleri, kasılmaya başladığında hücrede çok az miktarda bulunan ATP moleküllerini kullanır. 

ATP molekülleri çok kısa sürede tükenir.  

Kas hücreleri, ATP ihtiyacını kreatin fosfat üzerinden sağlar. Kas hücrelerinde mevcut ATP’den daha fazla 

kreatin fosfat (CP) bulunur.  

Enerji ihtiyacı olan kas hücreleri, kreatin fosfat molekülünü parçalayacak şekilde tasarlanmıştır. Açığa 

çıkan fosfat ile ADP, ATP’ye dönüştürülür.  

Kaslar, bu şekilde kreatin fosfatı destek enerji kaynağı olarak kullanır ve yaklaşık 15 saniye kadar ATP 

ihtiyacı karşılanabilir. 

Kreatin fosfat + ADP       Kreatin + ATP 

Kas, gevşeyip dinlenmeye geçince reaksiyonun tersi gerçekleşir. Böylece kreatin fosfat yeniden 

sentezlenir ve depolanır. 

Kreatin + ATP       Kreatin fosfat + ADP 

Kasta enerji ihtiyacının devam etmesi durumunda kas hücresinde depolanan glikojen molekülü parçalanır 

böylece glikoz fosfat molekülü açığa çıkar. Bu madde kana geçemez sadece kaslarda yakıt olarak 

kullanılır.  

Glikoz fosfat, kas hücrelerinde ya oksijenli solunumda kullanılarak (öncelikli olarak) ya da laktik asit 

fermantasyonunda kullanılarak ATP elde edilir. 

 

Laktik asit fermantasyonu sonucunda açığa çıkan laktik asit yorgunluk hissi oluşturur. Laktik asidin küçük 

bir miktarı pirüvik aside çevrilir ve sonra bütün vücut sıvılarında oksijenli solunumda kullanılır.  

Kalan laktik asidin büyük kısmı karaciğerde olmak üzere glikoza çevrilir ve bu glikoz kasların glikojen 

depolarının yenilenmesinde kullanılır.  

İskelet kaslarının kasılması sırasında ATP, kreatin fosfat, glikoz, 

oksijen, glikojen miktarı azalır; ADP, fosfat, kreatin, karbondioksit, 

su, laktik asit, ısı miktarı artar. 

Tendonlar  

Kaslar kemiklere tendonlarla bağlanır. Tendonlar kasları 

kemiklere bağlayan bağ doku liflerinden oluşturulmuşmuş yapıdır. 

Tendonlar kasılmaz. Fiziksel gerilmelere karşı dayanıklıdır. 
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Meal 

İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş. ﴾77﴿ Kendi 

yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: «Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?» 

diyor. ﴾78﴿ De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi 

bilir. ﴾79﴿  (Yâsîn Sûresi, 36/77-79). 
 

Tefsir 

İnsanın kendi yaratılışı üzerinde düşünmeyi bir kenara bırakıp, küstahça bir tavırla yüce yaratıcının 

ve peygamberinin bildirdiklerini yalnızca aklıyla yargılamaya kalkışmasının ne kadar çelişkili olduğu bir 

örnek ışığında ortaya konmaktadır. Bu örnekte iki nesne (nutfe ve çürümüş kemik) kıyaslanmaktadır. 

Bunlardan nutfe, Kur’an’daki kullanımlarına göre erkeğin menisi veya döllenmiş hücre (zigot) mânasına 

gelmektedir. Böylesine önemsiz görünen bir cismin belirli süreçlerden geçtikten sonra yetişkin bir insan 

haline gelebilmesini sağlayan bir irade ve kudretin yani yaratıcının bulunduğunu kabul eden kişinin –ki 

başka âyetlerde belirtildiği üzere müşrik Araplar evrenin ve evrendeki varlıkların yaratıcısının Allah 

olduğunu itiraf ediyorlardı–, işte bu gücün çürümüş kemiğe de can verebileceğini yadırgamaması 

gerekir. Ne var ki Resûlullah’ın peygamberliğini ve onun bildirdiklerini, dolayısıyla öldükten sonra 

dirilme gerçeğini kabul etmemek, sonuç olarak da Allah’ın yanı sıra başka mâbudlara tapma esasına 

dayalı kurulu düzenlerini sürdürmek için kırk dereden su getiren Mekke müşrikleri, akıllarınca bu tür 

örneklerden de yararlanarak alaycı ifadelerle çevrelerindekileri etkilemeye çalışıyorlardı. Tefsirlerde bu 

âyetlerin nüzûl sebebi olarak şöyle bir olaya yer verilir: Müşriklerin önde gelenlerinden biri Hz. 

Peygamber’e elinde çürümüş bir kemik parçasıyla gelir ve onu ufalayıp, “Böyle un ufak olduktan sonra 

Allah bunu diriltecek öyle mi?” der. Resûl-i Ekrem de “Evet. Nitekim O seni de öldürecek, sonra diriltip 

cehenneme atacak!” cevabını verir. Rivayetlerde Resûlullah’la konuşan kişi ile ilgili olarak Übey b. Halef, 

Âsî b. Vâil, Ebû Cehil ve Velîd b. Mug^re isimlerinin geçmesi, olayın benzerlerinin birkaç defa meydana 

gelmiş olması ihtimalini düşündürmektedir (İbn Âşûr, XXIII, 73; rivayetler için ayrıca bk. Taberî, XXIII, 30-

31; İbn Atıyye, Abdullah b. Übeyy’in adının zikredilmesini haklı olarak eleştirir; IV, 463-464). Fakat en çok 

adı geçen Übey b. Halef’in, isimleri belirtilen diğer kişilerin bulunduğu bir toplulukta, “Muhammed 

Allah’ın ölüleri dirilteceğini söylüyor, bunu onunla tartışacağım!” dedikten sonra çürümüş bir kemik alıp 

ETKİNLİK - BUNLARI DA BİLELİM ! 

1. Verilen ayetleri, tefsirini ve sonra da metni okuyunuz.  

2. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler için altta verilen sözlüğe bakınız. Ya da 
metnin altında verilen internet sayfasına giderek anlamını bilmediğiniz kelimenin 
üzerine tıklayınız. 

3. Metnin sonunda verilen boş satırlara ayetler, tefsir ve metinle ilgili duygu ve 
düşüncelerinizi yazınız. 
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Resûlullah’a gittiği rivayeti daha mâkul görünmektedir (Zemahşerî, III, 293). Râzî’nin belirttiği üzere 

önemli olan, özel sebep ne olursa olsun sözün genelinden çıkan mânadır, ki bu da Allah’ın kudretini ve 

haşri inkâr eden zihniyetin mahkûm edilmesidir (XXVI, 107-108). 79. âyetin son cümlesinde geçen halk 

kelimesi hem “yaratma” hem “yaratılanlar” (mahlûkat) anlamına geldiği için, bu cümle genellikle bu iki 

mânayı da yansıtmak üzere şu şekilde açıklanmıştır: Allah Teâlâ, yaratılanların hepsini bütün 

ayrıntılarıyla, her birini toplanan ve dağılan parçalarıyla, usulü ve fürûu, içinde bulunduğu durumları, 

nitelik ve nicelikleri, her türlü özellikleriyle bilir; yaratmanın da her türlüsünü, maddeli-maddesiz, aletli-

aletsiz, örnekli-örneksiz, ilkin ve sonra her çeşidini bilir (Elmalılı, VI, 4041). 

Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 513-514 

https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-tefsir-1/yasin-suresi-36/ayet-71/diyanet-vakfi-meali-4 

 

 

KUR'ÂN-I HAKÎM ile felsefe ulûmunun mahsul-ü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i 

ilimlerini muvazene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat et. 

İşte, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân'ın, bütün kâinattaki âdiyat namıyla yad olunan, harikulâde ve 

birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, 

o hakaik-ı acibeyi zîşuura açıp, nazar-ı ibretlerini celb edip, ukûle tükenmez bir hazine-i ulûm açar. 

Felsefe hikmeti ise, bütün harikulâde olan mucizat-ı kudreti âdet perdesi içinde 

saklayıp cahilâne ve lâkaydâne üstünde geçer. Yalnız harikulâdelikten düşen ve intizam-ı 

hilkatten huruç eden ve kemâl-i fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazar-ı dikkate arz eder, onları 

birer ibretli hikmet diye zîşuura takdim eder. Meselâ, en cami' bir mucize-i kudret olan 

insanın hilkatini âdi deyip lâkaytlıkla bakar. Fakat insanın kemâl-i hilkatinden huruç etmiş, üç 

ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istiğrabla nazar-ı ibrete teşhir eder. Meselâ, en lâtif ve 

 

http://www.erisale.com/#content.tr.1.200 

 

âdet: alışkanlık 
âdi: normal, basit, sıradan 
âdiyat: alışılmış olan sıradan şeyler 
beyanat: açıklamalar (bk. b-y-n) 
cahilâne: cahilce, bilgisizce 
cami’: kapsamlı (bk. c-m-a) 
celb etmek: çekmek 
derece-i ilim: ilim derecesi (bk. a-l-m) 
ders-i ibret: ibret dersi 
hakaik-ı acibe: şaşırtıcı ve hayrette 

bırakan gerçekler (bk. ḥ-ḳ-ḳ) 
harikulâde: olağanüstü, hayranlık verici 
hazine-i ulûm: ilimler hazinesi (bk. a-l-

m) 
hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik 

olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli 
yerinde olması veya yapılması (bk. ḥ-k-
m) 

 

hilkat: yaratılış (bk. ḫ-l-ḳ) 
huruç etme: çıkma 
intizam-ı hilkat: yaratılıştaki düzen (bk. 

n-ẓ-m; ḫ-l-ḳ) 
kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-

n) 
kemâl-i fıtrat: yaratılıştaki mükemmellik 

(bk. k-m-l; f-ṭ-r) 
kemâl-i hilkat: yaratılıştaki mükemmelik, 

kusursuzluk (bk. k-m-l; ḫ-l-ḳ) 
Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde 

sayısız hikmet ve faydalar bulunan 
Kur’ân (bk. ḥ-k-m) 
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân: 

açıklamalarıyla benzerini yapmakta 
akılları âciz bırakan Kur’ân (bk. a-c-z; b-
y-n) 
lâkaydâne: ilgisizce, duyarsızca 
lâtif: güzel, hoş (bk. l-ṭ-f) 

 

mahsul-ü hikmet: hikmet ürünü, 

neticesi (bk. ḥ-k-m) 
mevcudat: varlıklar (bk. v-c-d) 
mu’cize-i kudret: Allah’ın kudret 

mu’cizesi (bk. a-c-z; ḳ-d-r) 
muvazene: karşılaştırma (bk. v-z-n) 
nam: ad 
nazar-ı dikkat: dikkatli bakış (bk. n-ẓ-r) 
nazar-ı ibret: ibretle bakış (bk. n-ẓ-r) 
sukut eden: düşen 
teşhir etme: sergileme 
ukûl: akıllar 
ülfet: alışkanlık, gaflet 
ulûm: ilimler (bk. a-l-m) 
velvele-i istiğrab: garip karşılayarak 

bağırma, hayret feryadı 
yad olunan: anılan 
zîşuur: şuur sahibi, bilinçli (bk. ẕî; ş-a-r) 
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umumî bir mucize-i rahmet olan, bütün yavruların hazine-i gaybdan muntazam iâşelerini âdi görüp 

küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şüzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, yalnız 

olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iâşesini görür, 

ondan tecellî eden lütuf ve keremle bütün hâzır balıkçıları ağlatmak ister. HAŞİYE-1 

İşte, Kur'ân-ı Kerîmin ilim ve hikmet ve marifet-i İlâhiye cihetiyle servet ve gınâsı; ve felsefenin 

ilim ve ibret ve marifet-i Sâni cihetindeki fakr ve iflâsını gör, ibret al! 

 
Haşiye-1 

Amerika'da aynen bu vakıa olmuştur. 

 

http://www.erisale.com/#content.tr.1.201 

 
adem-i intizam: düzensizlik, düzenin 

yokluğu (bk. n-ẓ-m) 
âdi: basit, normal, sıradan 
beyan edilmek: açıklanmak (bk. b-y-n) 
cami’: kapsayan, içine alan (bk. c-m-a) 
cihet: yön 
cüda olmak: ayrı düşmek 
daire-i muhîta: kuşatıcı, geniş daire 
ekser: pekçok (bk. k-s̱-r) 
fakr: fakirlik, ihtiyaç hali (bk. f-ḳ-r) 
gınâ: zenginlik (bk. ğ-n-y) 
haşiye: dipnot, açıklayıcı not 
hatt-ı münasebet: bağlantı hattı, ilgi 

bağı (bk. n-s-b) 
hayalât: hayaller (bk. ḫ-y-l) 
hazine-i gayb: görünmeyen hazine (bk. 

ğ-y-b) 
hazine-i ilm-i tevhid: Allah’ın birliğini 

gösteren ilim hazinesi (bk. a-l-m; v-ḥ-d) 
hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik 

olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli 
yerinde olması veya yapılması (bk. ḥ-k-
m) 
i’câz: mu’cize oluş, bir benzerini 

yapmakta başkalarını aciz bırakma (bk. 
a-c-z) 
iaşe: beslenme, geçim (bk. a-y-ş) 

 

intizam: düzen (bk. n-ẓ-m) 
intizâmât-ı san’at: san’attaki düzenlilik 

(bk. n-ẓ-m; ṣ-n-a) 
intizamsız: düzensiz (bk. n-ẓ-m) 
kemâl-i nizam ve intizam: mükemmel 

bir düzen ve tertip (bk. k-m-l; n-ẓ-m) 
kerem: ikram, bağış, iyilik (bk. k-r-m) 
kitab-ı kâinat: kâinat kitabı; bir kitap gibi 

yazılmış bütün evren (bk. k-t-b; k-v-n) 
küfran: iyilik bilmeme, nankörlük (bk. k-f-

r) 
Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde 

sayısız hikmet ve faydalar bulunan 
Kur’ân (bk. ḥ-k-m) 
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: 

açıklamalarıyla benzerini yapmakta 
akılları âciz bırakan Kur’ân (bk. a-c-z; b-
y-n) 
lütuf: iyilik, ihsan, bağış (bk. l-ṭ-f) 
mâbeyn: ara 
manzum: şiir gibi vezinli yazılmış eser 

(bk. n-ẓ-m) 
marifet-i İlâhiye: Allah’ı tanıma ve bilme 

(bk. a-r-f; e-l-h) 
marifet-i Sâni: herşeyi sanatlı bir şekilde 

yaratan Allah’ı tanıma ve bilme (bk. a-r-f; 
ṣ-n-a) 

 

meşrep: mânevî haz ve feyiz alınan yol, 

usül 
mevcut: var olan (bk. v-c-d) 
mu’cize-i rahmet: Allah’ın rahmet 

mu’cizesi (bk. a-c-z; r-ḥ-m) 
münasebet-i mâneviye: mânevî ilişki, 

bağlantı (bk. n-s-b; a-n-y) 
muntazam: düzenli, tertipli (bk. n-ẓ-m) 
müstağni: ihtiyaç duymayan, muhtaç 

olmayan (bk. ğ-n-y) 
müteşekkil: meydana gelmiş, oluşmuş 
müteveccih: yönelmiş 
necm: kısım, durak; yıldız 
nevi: çeşit, tür 
nihayetsiz: sonsuz 
rabıta: bağ, ilgi 
sema: gökyüzü (bk. s-m-v) 
sureten: görünüşte (bk. ṣ-v-r) 
şüzuz etmek: kural dışı kalmak 
tazammun: içine alma, içerme 
tecellî: görünme, yansıma (bk. c-l-y) 
tefsir etme: açıklama, yorumlama (bk. f-

s-r) 
terkibat: birleşimler, sentezler 
teşkil: meydana getirme 
umumî: genel 
uslûp: ifade tarzı 
vakıa: olay 
vezin: şiirdeki ahenk ölçüsü 
zi’l-ecniha: çok yönlü (bk. ẕi) 
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