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Bir fleyin yaflad›¤›n› 
nas›l anlar›z?

Y›ld›zlar yaflar m›? 
Kayalar canl› m›d›r? 
Peki ya çimenler? 
Bir fleyin yaflad›¤›n›, beslenmesinden anlar›z:

Çiçekler gün ›fl›¤›n› emer ve ya¤mur sular›n› içer-
ler. Su, hava ve ›fl›kla 
beslenip büyürler. 

YAfiAM VE ÖLÜM 3

Katil !
?

CCF (17) YASAM ve OLUM ic 7-8  12/7/12  12:23 PM  Page 3



Bir varl›¤›n yaflad›¤›n›, ço¤almas›ndan, yani
baflka canl›lar üretebilmesinden de anlar›z. Bir ça-
k›l tafl›, baflka çak›l tafllar› üretemez.

Tarlalardaki papatyalar, havada uçuflan ya da
ar›lar›n tafl›d›¤› polenler sayesinde ço¤al›r. 

Yeryüzünde milyarlarca yaflam vard›r; o kadar
çokturlar ki, saymak olanaks›zd›r: Bütün çimen-
leri, denizkabuklar›n›, örümcekleri, salk›msö¤üt-
leri, yosunlar›, kargalar›, somonlar›, insanlar›, so-
lucanlar›... tek tek saymak mümkün de¤ildir.

Canl›lar dünyas›nda, insanlar›n oldu¤u kadar
yosunlar›n, bitkilerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, farele-
rin, y›lanlar›n, aslanlar›n, köpeklerin, sineklerin de
yeri vard›r. 

Gezegenler, kayalar, kum taneleri, y›ld›zlar ya
da alt›nlar ise, canl›lar dünyas›n›n parças› de¤il-
dirler. Onlar›nki cans›zlar dünyas›d›r. 

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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YAfiAM VE ÖLÜM 5

Peki ya en bafla dönersek?

Dünya yüzünde ortaya ç›kan ilk canl›lar minimin-
nac›kt›; o kadar küçüktüler ki, onlar› görmek için
dev bir büyüteç gerekirdi. Bu çok küçük fleylere
“hücre” diyoruz. Baz› hücreler birleflerek yosun-
lar›, bitkileri oluflturdular. 

Sonra bu hücreler, çok küçük hayvanlar›, da-
ha büyük hayvanlar›, bal›klar›, dinazorlar› ve kufl-
lar› meydana getirdiler. 

Primat denen baz›
hayvanlar, dört ayak
üstünde yürümek
yerine, aya¤a 
kalkt›lar. Böylesi,
uza¤› görmek ve
avlanmak için 
daha uygundu. 
Yürümek için art›k
ön ayaklar›na ihtiyaç 
duymad›klar›ndan, onlar›
el gibi kullanabilirlerdi: Böylece, alet yapmay›
ö¤rendiler. Bunun için kafa yordular ve giderek
zekâlar› geliflti. Milyonlarca y›l boyunca, bu may-

Alo?

unk
?
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munlar de¤iflerek “insan” dedi¤imiz hale geldi-
ler. Bu çok çok çok uzun bir evrimdi, milyon-
larca ve milyonlarca y›l sürdü.

Bal›klar›n, y›lanlar›n, kufllar›n ve çiçeklerin ya-
flam› gibi, insano¤lunun yaflam› da, en bafltaki o
miniminnac›k hücrelerden gelir. 

Mantar katliam›

O sabah Osman ve arkadafl› Mualla, 

köylerinin yak›n›ndaki ormanda mantar

toplamaya gittiler. Mantarlar ic. in 

en iyi mevsim oldu¤undan, iki saatte

yüzden fazla mantar toplad›lar. 

Onlar› cumartesi pazar›nda sat›p, 

lunaparktaki c.arp›flan arabalarla 

birkac. tur atmaya yetecek kadar 

para kazanabilecekler. 

Bu hikâye asl›nda hiç de ilginç de¤il! E¤lenceli
de¤il, ö¤retici de¤il, merak uyand›ran hiçbir ya-
n› yok, korkutmuyor bile. Oysa, bu bir ölüm hi-
kâyesi!

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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YAfiAM VE ÖLÜM 7

O sabah Osman ve arkadafl› Mualla,

köylerinin yak›n›ndaki ormanda yaflayan

mantarlar› öldürmeye gittiler. Mantarlar

ic. in en iyi mevsim oldu¤undan, iki 

saatte yüzden fazla mantar› katlettiler.

Ölüleri cumartesi pazar›nda sat›p,

lunaparktaki c.arp›flan 

arabalarla birkac. tur 

atmaya yetecek 

kadar para 

kazanabilecekler. 

Mantarlar canl› varl›klard›r –beslenirler ve baflka
mantarlar üretirler. Onlar› yemek için topraktan
kopard›¤›m›zda öldükleri do¤rudur. Ama Osman
ve Mualla katil de¤iller; yaflamak için yemeye ih-
tiyaçlar› var, hepsi bu. 

Bütün canl› varl›klar baflka canl›lar› yiyerek
beslenirler. 

Yani onlar› öldürürler. Buna “yaflam döngü-
sü” denir. 
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Yaflam döngüsü

Karin, danalar› öldürmenin zalimce

oldu¤unu düflünüyor. Kardefli her 

hamburger yedi¤inde, c.ocu¤a katil

muamelesi yap›yor. Özellikle de etin

k›rm›z› suyunun taba¤a damlad›¤›n›

gördü¤ünde... 

Karin küc.ük, yuvarlak ekmeklerden

al›yor, ic. ine biraz yeflillik, domates,

salatal›k dilimi, peynir ve mayonez

koyuyor; bunu c.ok lezzetli buluyor.

Kardefli, onunla dalga gec. iyor; Karin,in

dana hikâyeleriyle onun hic. ifli olmaz! 

Asl›nda, Karin’in bay›ld›¤› o küçük yuvarlak ek-
mekleri yapmak için de canl› varl›klar kullan›l›yor:
Ekmek yapmak için bu¤day gerekiyor. Bu¤day
baflaklar› tarladayken canl›, ekme¤in içinde ölü-
dür. Biri onlar› toplam›fl ve un elde etmek için
ezmifltir.

Mayonezin içinde, kendi hallerine b›rak›lsa-
lar küçük civcivler olabilecek yumurtalar vard›r.

Domatesler, salatal›klar canl›d›r. 

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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YAfiAM VE ÖLÜM 9

Peynir yapmak içinse, süt gerekir; inek, süt
verebilmek için otlar› yer. Ot da canl›d›r.

Canl› varl›klar baflka canl›lar› yerler: Timsah-
lar kurba¤alar›, kurba¤alar çekirgeleri, çekirgeler
sivrisinekleri. Sivrisinekler de baflka hayvanlar›n
ya da insanlar›n kan›yla beslenirler. 

Karin, eti reddetme ve küçük ekmekleri sev-
me hakk›na sahip; ona göre, bir danan›n yaflam›
bu¤day›nkinden daha önemli. 

Aç›m !

Ben de !

Ben de !

Ben de !
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