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GANA’DA yaşayan ve 17 yıldır Jacob’la evli olan Sarah* şöyle 
yakınıyor: ‘‘Genellikle para konusunda anlaşmazlık yaşıyoruz. 
Ailemle ilgilenmek için elimden geleni yapıyorum fakat Jacob 
maddi durumumuz hakkında benimle hiç konuşmuyor, bu 
yüzden ona çok kızıyorum. Bazen haftalarca birbirimizle ko
nuşmuyoruz.”

Jacob ise şöyle diyor: “Evet, birbirimizle öfkeli şekilde konuş
tuğumuz zamanlar oluyor. Bu duruma genellikle yanlış anla
şılmalar, iletişim eksikliği ve olaylara aşırı tepki vermemiz yol 
açıyor.”

Yeni evli olan ve Hindistan’da yaşayan Nathan bir keresinde 
kayınbabasının kayınvalidesine bağırdım söylüyor ve şunları 
anlatıyor: “Kayınvalidem çok kırıldı ve evi terk etti. Kayınbaba- 
ma neden bağırdığını sorduğumda, onu aşağıladığımı düşün
dü. Sonrasında ise hepimize bağırıp çağırdı.”

Muhtemelen siz de yanlış yerde ve za
manda, yanlış sözler söylemenin evde tar
tışmalara yol açtığını gözlemlemişsinizdir. 
Duyguları sakince ifade etme niyetiyle baş
layan bir konuşma ağız kavgasının yapıldı
ğı bir tartışmaya kolaylıkla dönüşebilir. Hiç 
kimse her zaman doğru şekilde konuşa
maz, bu yüzden karşımızdaki kişinin söyle
dikleri veya güdüleri kolayca yanlış yorum
lanabilir ya da yanlış anlaşılabilir. Yine de 
ailede barış ve uyum bir ölçüde sağlanabi
lir.

Hararetli bir tartışma çıktığında ne ya
pabilirsiniz? Evde barışı ve huzuru sağla
mak için hangi adımları atabilirsiniz? Aile
de huzuru korumak için neler yapılabilir? 
Bir sonraki makalede bu soruların cevapla
rı ele alınıyor.

* Bu makalede bazı isimler değiştirilmiştir.
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1. MİSİLLEME YAPMAYI BIRAKIN.

Evde Yaşanan Tartışmalara
Nasıl Son Verebilirsiniz?
EVDE sürekli anlaşmazlıklar mı çıkıyor? Belki de artık daha sık ve 
daha şiddetli tartışmalar yaşanıyor. Muhtemelen tartışmaların nasıl baş
ladığını bile hatırlamıyorsunuz. Yine de birbirinizi seviyor ve incitmek 
istemiyorsunuz.

Farklı görüşlerinizin olması ailenizin parçalandığı anlamına gelmez. 
Evinizin huzurlu ya da huzursuz bir ortam olmasını anlaşmazlıklar değil, 
bu anlaşmazlıkları nasıl ele aldığınız belirler. Şimdi tartışmaları önlemeye 
yardım edecek bazı noktalara bakalım.

Tartışmak için en az iki kişi gerekir, fakat taraflardan biri konuş
mak yerine dinlerse, tartışmalar yatışmaya başlayabilir. Bu yüz
den öfkelendiğinizde misilleme yapma isteğine karşı koyun. Kendi
nizi kontrol ederek özsaygı ve ağırbaşlılığınızı koruyun. Unutmayın 
ki, ailede huzurlu bir ortam sağlamak, tartışmaları kazanmaktan 
daha önemlidir.

2. AİLE BİREYLERİNİN DUYGULARINI HESABA KATIN.

Karşınızdaki kişinin sözünü kesmeden ya da onu yargılamadan, 
dikkatle ve duygudaş şekilde dinlemek öfkeyi yatıştırır, ailede hu
zuru sağlar. Kişiye kötü niyetler yüklemek yerine onun duygularını 
hesaba katın. Kusurluluğun yol açabileceği bir davranışın kasıtlı 
olduğunu düşünmeyin. Söylenen kırıcı sözler kötü niyet ve kindar 
bir tutumdan çok düşüncesizlik ya da incinmiş duygulardan kay
naklanıyor olabilir.

3. SAKİNLEŞMEK İÇİN KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN.

Çabuk parlayan biriyseniz, nazik şekilde izin isteyip sakinleşmek 
için biraz uzaklaşmak yerinde olur. Belki başka bir odaya gidebilir 
ya da sakinleşene kadar yürüyüş yapabilirsiniz. Bu, kişiyle aranı
za set çekmek ya da susarak tavır koymak anlamına gelmez. Ter
sine Tanrı’ya dua ederek sabır, sağgörü ve anlayış dilemek için uy
gun bir zaman olabilir.

“Odun yoksa ateş söner; iftiracı 
yoksa ağız kavgası yatışır" 
(Özdeyişler 26:20)

“içten şefkat, iyilik, 
alçakgönüllülük, yumuşak başlılık 
ve tahammül niteliklerini giyin” 
(Koloseliler 3:12)

“Kavga patlak vermeden 
oradan uzaklaş” 
(Özdeyişler 17:14)



4. NE SÖYLEYECEĞİNİZİ VE NASIL SÖYLEYECEĞİNİZİ İYİ DÜŞÜNÜN.

Karşınızdaki kişiyi incitecek bir cevap bulmaya çalışırsanız sorun 
çözülmeyecektir. Bunun yerine sevdiğiniz kişinin incinen duygu
larını iyileştirecek bir şeyler söylemeyi deneyin. Ne hissetmesi 
gerektiğini dikte etmektense, alçakgönüllü davranarak ondan 
açıklama yapmasını isteyin; durumu düzeltmek için yardımcı ol
duğunda ve anlayış gösterdiğinde teşekkür edin.

“insan vardır, kılıç saplar 
gibi düşüncesizce konuşur; 
hikmetlilerin dili ise şifadır" 
(Özdeyişler 12:18)

5. SESİNİZİ ALÇALTIN VE YATIŞTIRICI ŞEKİLDE KONUŞUN.

Ailedeki bir kişinin sabırsızlığı diğerlerinin de kolaylıkla öfkelen
mesine neden olabilir. Ne kadar kırılmış olursanız olun, iğneleyici 
ve aşağılayıcı şekilde ya da sesinizi yükselterek konuşmaktan ka
çının. “Beni umursamıyorsun” ya da “Beni hiç dinlemiyorsun” gibi 
kırıcı suçlamalarda bulunmayın. Bunun yerine eşinize, davranışı
nın sizi ne kadar incittiğini sakin bir şekilde açıklayın (“.... için 
çok kırıldım”). İtmek, tokat atmak ya da tekme atmak gibi şiddet 
eylemleri asla mazur görülemez. Aynı şey onur kırıcı isimler tak
mak, aşağılayıcı şekilde konuşmak ya da tehditler savurmak için 
de geçerlidir.

“Her kötülükle birlikte 
kindarlık, öfke, gazap, 
bağırıp çağırma ve sövme 
sizden tümüyle uzak olsun" 
(Efesoslular 4:31)

6. HEMEN ÖZÜR DİLEYİN VE DURUMU DÜZELTMEK İÇİN NE YAPACAĞINIZI AÇIKLAYIN.

Olumsuz duygulara yenilerek asıl amacınızın barışı sağlamak ol
duğunu gözden kaçırmayın. Kavga ederseniz her ikiniz de kaybe
dersiniz. Barışı sağlarsanız ikiniz de kazanırsınız. Bu nedenle 
tartışmanın çıkmasında payınız olduğunu kabul edin. Hatalı ol
duğunuzu düşünmeseniz bile, sinirlendiğiniz, karşılık verdiğiniz 
ya da istemeyerek de olsa tatsızlık yaşanmasında pay sahibi ol
duğunuz için özür dileyebilirsiniz. Başkalarıyla barış içinde olmak, 
gururunuzdan ya da bir tartışmada üstün gelmekten daha önem
lidir. Ayrıca karşınızdaki kişi sizden özür dilerse bağışlamaya hazır 
olun.

‘Gururu bırak, git, 
yalvar yakar’ 
(Özdeyişler 6:3)

Bir tartışma sona erdiğinde huzuru sağlamak için ne yapabilirsiniz? 
Bu soru bir sonraki makalede yanıtlanacak.
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Nasıl Sağlayabilirsiniz?
KUTSAL KİTAP ailenizde huzuru sağlamanıza yardım eder. Şimdi, söyleşi 
yapılan bazı kişilerin görüşleriyle Kutsal Kitabın söylediklerini karşılaştı
rın. Tartışmalardan kaçınmak, huzuru sağlamak ve aile bağlarını güçlen
dirmek için hangi noktaların yararlı olabileceğine dikkat edin.



BARIŞA KATKIDA BULUNAN KUTSAL KİTAP İLKELERİ

'«tp» A : *"

BİRBİRİNİZLE İLGİLİ OLUMLU BİR BAKIŞ AÇISI 
GELİŞTİRİN.

"Hiçbir şeyi birbirinizle çekişerek veya kendini 
beğenmiş bir tutumla yapmayın; tersine, baş
kalarını kendinizden üstün tutarak alçakgönüllü 
davranın. Sadece kendinizle ilgilenmeyin, baş
kalarıyla da ilgilenmeye dikkat edin.’’ (Filipililer 
2:3, 4).

“Birbirimize kendimizden ve başkalarından daha 
çok önem vermenin yararlı olduğunu gördük” 
(19 yıldır evli).

DİKKATLE VE ÖNYARGISIZ ŞEKİLDE DİNLEYİN.

‘Kavgacı değil makul olun, herkese karşı yumu
şak başlı davranın’ (Titus 3:2).

“Eşimize sert bir ses tonuyla karşılık vermemek 
birçok gerginliği önleyebilir. Yargılamadan dinle
mek ve aynı görüşte olmasak bile eşimizin fikri
ne saygı duymak önemlidir” (20 yıldır evli).

SABIR VE YUMUŞAK BAŞLILIK GELİŞTİRİN.

“Komutan sabırla ikna edilir; yumuşak dil kemiği 
kırabilir" (Özdeyişler 25:15).

“Anlaşmazlıklar olacaktır, fakat sonuç gösterdiği
miz tutuma bağlıdır. Sabırlı olmak gerçekten çok 
önemli. Sabır gösterdiğimizde sorunların kolay
lıkla çözüldüğünü görüyoruz” (27 yıldır evli).

ASLA SÖZLÜ YA DA FİZİKSEL ŞİDDETE 
BAŞVURMAYIN.

“Bunların hepsinden, gazaptan, öfkeden, kö
tülükten, aşağılayıcı ve açık saçık konuşma tar
zından tamamen sıyrılın" (Koloseliler 3:8).

"Kocamın gösterdiği özdenetime hayranım. Her 
zaman sakin davranır, bana asla bağırmaz ya da 
beni aşağılamaz” (20 yıldır evli).

BAĞIŞLAMAYA VE ANLAŞMAZLIKLARI HEMEN 
ÇÖZMEYE İSTEKLİ OLUN.

“içinizden birinin diğerinden yakınmak için bir 
nedeni olsa bile, birbirinize katlanmaya ve birbi
rinizi gönülden bağışlamaya devam edin" (Kolo
seliler 3:13).

“Stres altındayken sakin kalmak zor olabilir, 
kolayca eşinizi incitecek şeyler söyleyebilir ya 
da yapabilirsiniz. Böyle zamanlarda bağışlayıcı 
olmak çok önemlidir, iyi bir evlilik için bağışlayıcı 
olmak şarttır” (34 yıldır evli).

CÖMERTÇE VERMEYİ VE PAYLAŞMAYI ALIŞKANLIK 
EDİNİN.

“Vermeyi alışkanlık edinin, insanlar da size vere
cektir. .... Hangi ölçekle ölçerseniz, aynı ölçek
le alacaksınız” (Luka 6:38).

“Kocam beni nelerin mutlu ettiğini biliyor, her 
zaman sürprizlerle dolu. Bu yüzden ben de sık 
sık onu nasıl mutlu edebileceğimi düşünüyo
rum. Birlikte gerçekten çok eğleniyoruz” (44 yıl
dır evli).

EVDE HUZURU SAĞLAMAYA ÇALIŞMAKTAN 
VAZGEÇMEYİN

Uyanış! dergisinin söyleşi yaptığı bu kişiler 
Kutsal Kitap sayesinde huzurlu bir aile ortamı
na katkı sağlayacak nitelikler geliştiren milyon
larca kişiden sadece birkaçıdır.*  Ailede bazı kişi
ler işbirliği yapmaya istekli olmasa da, barış için 
çaba harcamaya değer, çünkü Kutsal Kitap şöy
le diyor: 'Barışı öğütleyenler sevinçlidir’ (Özde
yişler 12:20). ■

* Mutlu bir aileye sahip olmakla ilgili daha fazla bilgi almak için 
Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitap Aslın
da Ne Öğretiyor? kitabının 14. bölümüne bakabilirsiniz. Bu ki
tabı www.jw.org adresinden indirebilirsiniz. Ayrıca KUTSAL KİTA
BIN ÖĞRETTİKLERİ > AİLELER İÇİN YARDIM kısmına bakın.
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AİLELER İÇİN YARDIM | EVLİLİK

Farklılıklarla 
Nasıl Başa 
Çıkabilirsiniz?

ZORLUK
Siz spor yapmaktan, eşiniz 
ise kitap okumaktan hoşlanıyor.
Siz titiz ve eli çabuk birisiniz, 
eşiniz ise dağınık ve düzensiz.
Siz dostlarınızla vakit geçirmeyi 
seviyorsunuz, eşiniz ise yalnız 
kalmayı tercih ediyor.

Kendi kendinize şöyle diyorsu
nuz: “Hiç uyumlu değiliz. Evlen
meden önce bunu neden fark 
edemedik?”
Belki de, az da olsa fark 
ettiniz. Fakat muhtemelen o za
manlar ödün vermeye daha is
tekliydiniz. Artık evli olduğunuz 
için bu niteliği tekrar geliştirme
niz iyi olur. Bu makale size bu 
konuda yardım edecek. Fakat 
önce, uyumlu olmadığınızı dü
şündüğünüz noktalarla ilgili 
bazı gerçekleri ele alalım.

BİLMENİZ GEREKENLER

Bazı farklılıklar ciddiye alınmalıdır. Farklılıkları saptamak 
için çıkma dönemi büyük önem taşır. Evlenmeden önce ara
larında ciddi farklılıkların olduğunu gören birçok çift, kutup
laşmaların yaşandığı bir evliliğe başlamaktansa ayrılmaya 
karar vererek akıllıca davranıyor. Ancak daha önemsiz olan, 
yani her evlilikte olabilecek farklılıklar için ne denebilir?

İki kişinin birbirine tamamen benzemesi mümkün değil
dir. Bu nedenle eşlerin şu gibi alanlarda birbirinden farklı ol
ması normaldir:

ilgi alanları. Ayla* şunları diyor: “Açık havada yapılan etkin
liklere hiçbir zaman ilgi duymadım. Fakat kocam karlı dağ
lara tırmanarak ve kırlarda günlerce yürüyüş yaparak büyü
müş.”

Alışkanlıklar. Brian şöyle diyor: “Karım gece çok geç yattığı 
halde sabah saat 5:00’te kalkabiliyor. Ancak ben yedi sekiz 
saat uyumazsam o gün huysuz oluyorum.”

Özellikler. Siz fazla konuşmayan, içedönük biriyken, eşiniz 
dışadönük biri olabilir. Davut şöyle diyor: “Benim ailemde 
kişisel sorunlar hakkında fazla konuşulmazdı, oysa eşim her 
şeyin açıkça konuşulduğu bir ailede büyümüş.”

Farklılıklar yararlı olabilir. Hale şöyle diyor: “Benim yönte
mim iyi olabilir, fakat bu o işin farklı bir yöntemle yapılama
yacağı anlamına gelmez.”

* Bu makaledeki bazı isimler değiştirilmiştir.

Ailelere yardımcı olabilecek başka makaleler için www.jw.org adresine bakabilirsiniz
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SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?
Eşinizi destekleyin. Ahmet şunları anlatıyor: “Karım Mine 
spora hiç ilgi duymuyor. Fakat benimle birkaç kez maça gel
di, hatta birlikte tezahürat bile yaptık. Öte yandan, Mine sa
nat sergilerine gitmeyi çok seviyor. Ben de onunla birlikte 
gidiyorum ve orada istediği kadar vakit geçiriyoruz. Sanat
la ilgilenmek için elimden geleni yapıyorum, çünkü bu onun 
için önemli.” Kutsal Kitaptaki ilke: 1. Korintoslular 10:24. 
Bakış açınızı genişletin. Eşinizin görüşü sırf sizinkinden 
farklı olduğu için yanlış olduğunu düşünmek doğru değildir. 
Aydın bunu şu sözlerle doğruluyor: “Her zaman A noktasın
dan B noktasına çizilen düz bir çizginin en kısa yol olduğunu 
ve diğer seçeneklerin hatalı olacağını düşünürdüm. Fakat 
evli olmak A’dan B’ye giden birçok yol olduğunu ve her yön
temin kendine göre avantajları olduğunu görmemi sağladı.” 
Kutsal Kitaptaki ilke: 1. Petrus 5:5.
Gerçekçi olun. Uyumlu olmak, tıpa tıp aynı olmak anlamına 
gelmez. Dolayısıyla eşinizle aranızda birkaç farklılık olduğu
nu gördüğünüzde yanlış bir evlilik yaptığınızı düşünmeyin. 
The Case Against Divorce adlı kitap şöyle diyor: “Birçok kişi 
‘Aşk gözümü kör etti’ diyerek kendini savunuyor.......Ancak
birlikte mutlu şekilde geçirdiğiniz her gün, aranızdaki farklı
lıklar ne olursa olsun birbirinizi sevebileceğinizi gösterir.” 
Kutsal Kitap şöyle der: ‘İçinizden birinin diğerinden yakın
mak için bir nedeni olsa bile, birbirinize katlanmaya devam 
edin’ (Koloseliler 3:13).
Deneyin: Eşinizin sevdiğiniz ve uyumlu olduğunuzu düşün
düğünüz yönlerini yazın. Sonra da uyumlu olmadığınız 
yönlerini yazın. Bu şekilde farklılıklarınızın sandığınızdan 
daha önemsiz olduğunu göreceksiniz. Ayrıca bu liste daha 
hoşgörülü olmanız ve eşinizi daha çok desteklemeniz gere
ken alanları ortaya çıkaracak. Kenan şöyle diyor: “Karım 
bana uyum sağlamak için değişiklikler yaptığında onu çok 
takdir ediyorum ve ben aynı şeyi yapınca onun da beni tak
dir ettiğini biliyorum. Bu, özveride bulunmamı gerektirse de, 
onu mutlu görmek beni de mutlu ediyor.” Kutsal Kitaptaki 
ilke: FilipiHler 4:5. ■

TEMEL AYETLER

“Herkes kendi yararını değil, 
başkasınınkini gözetsin”
(1. Korintoslular 10:24).

“Hepiniz birbirinizle ilişkilerinizde 
alçakgönüllülüğü kuşanın”
(1. Petrus 5:5).

"Makullüğünüz herkesçe bilinsin” 
(Filipililer 4:5).

diye düşünürseniz, sürekli bu fikri
nizi destekleyecek kanıtlar bulursu
nuz. Bunun yerine bir ekip olarak 
çalışmayı ve eşinizle aranızdaki 
farklılıkları güzel bir çeşitlilik olarak 
görmeyi deneyin. Engellerle karşı
laşmak çıkmazda olduğunuz anla
mına gelmez.”

BENJAMIN VE 
CHELSEA

“Bazıları ‘Aynı tür müzikten hoşlan
mıyoruz’ ya da ‘Aynı tür filmleri iz
lemiyoruz’ diye yakınıyor. Bu örnek
ler çoğaltılabilir. Fakat aramızdaki 
faklılıklar nedeniyle ilişkimize sön 
verirsek, ikimizin de hoşlandığı şey
leri yapmaktan ve birlikte olmaktan 
sevinç duyma fırsatını kaçırırız.”

Uyanış! Aralık 2015 I 9



Balinaların Ziyareti
Her yıl Temmuz ayından itibaren, dişi 
güney gerçek balinaları (Euba/aena aust
ralis) Brezilya’nın Santa Catarina eyaleti
nin güney kıyılarına gelir. Bu sığ sularda 
doğum yapmak ve yavrularını büyütmek 
için binlerce kilometre uzaktaki Antarkti
ka’dan yola çıkarlar. Bu birkaç ay boyunca 
dişi balinaları ve yavrularını dinlenirken 
veya suda oynarken izlemek için bölgede 
yaşayan insanlar ve turistler kumsallara 
ya da kayalıklara gelirler.1

Denizlerin Dev Akrobatları
Dişi bir gerçek balinanın boyu 16 metre, 

yani körüklü bir otobüs kadar olabilir ve 
ağırlığı 80 tona ulaşabilir. Devasa vücudu 
genellikle siyah renktedir, bazen karın 
bölgesinde beyaz benekler bulunur. Göv
desinin dörtte biri büyüklüğünde koca
man bir kafası vardır. Ağzı uzun ve kavis
lidir. Bazı türlerde bulunan sırt yüzgeçleri

gerçek balinada yoktur. İleri doğ- y * 
ru yüzmek için çentikli geniş kuy
ruğunu balıklar gibi sağa sola de
ğil yukarı aşağı hareket ettirir. Yön 
değiştirmek için yüzgeçlerini kullanır. 
Uçaklara da bu şekilde yön verilir.

İlginçtir ki, gerçek balinalar devasa bo
yutlarına rağmen oldukça esnektir ve şa
şırtıcı akrobatik hareketler yapabilirler. 
Onların kuyruklarını uzun süre suyun dı
şında tutarak yüzmelerini, kuyruklarını 
sudan çıkarıp hızla suya çarpmalarını ve 
koca gövdeleriyle dışarı fırlayıp suya düş
melerini izleyebilirsiniz; bu sırada etrafa 
sıçrayan su çok uzak mesafelerden bile 
görülebilir.

Kendine Özgü Fiziksel Özellikleri
Gerçek balinanın başının üzerinde ve 

çevresinde beyaz ya da sarımsı renklerde 
bazı yumrulaE bulunur; derideki bu nasır-



laşmış kısımların üzeri balina biti denilen 
küçük kabuklularla (cyamid) kaplıdır. Bre
zilya Gerçek Balina Projesinin yöneticisi 
olan Karina Groch şunları belirtiyor: “Her 
insanın parmak izi eşsiz olduğu gibi, her 
yumrunun da kendine özgü bir yapısı var
dır ve gerçek balinaları ayırt etmemizi 
sağlar. Balinalar kıyılarımızı ziyaret etti
ğinde yumrularının fotoğraflarını çekiyo
ruz ve bunları bir dizinde topluyoruz.”

Biyologlar bu balina türünün dişleri ol
madığı için ölen bir gerçek balinanın yaşı
nı belirlemenin zor olduğunu söylüyor. Bu 
balinaların ortalama ömür uzunluğunun 
en az 65 yıl olduğunu tahmin ediyorlar.2

İlginç Beslenme Alışkanlıkları
Gerçek balinalar küçük kabuklularla 

beslenir. Bu balinaların üst çenesinin her 
iki tarafında da uçlarında ince saçaklar 
bulunan yüzlerce çubuktan oluşan bir 
süzgeç mekanizması vardır. Yüzerken 
ağızlarını açık bırakırlar; böylelikle su ba
lina çubuklarından süzülür ve küçük canlı
lar saçaklara takılır. Bu sayede her bir 
balina günde yaklaşık iki ton kabuklu tü
ketebilir.

Güney gerçek balinaları yazın (Ocak- 
Şubat ayları) Antarktika Okyanusu'nda 
beslenerek yağ biriktirirler. Bu kalın yağ 
tabakası soğuk sularda mükemmel bir ya
lıtım sağlar ve göç ederlerken bir yiyecek 
deposu görevi görür.

Neden Bu Kadar Çok Avlandılar?
18. yüzyıldan itibaren Güney yarım

kürede gerçek balinalar çok yoğun şekilde 
avlandı. Bu balina en kolay avlanan bali
na türüydü. Çok yavaş yüzdüklerinden sa
dece elle kullanılan zıpkınların bulunduğu 
derme çatma ahşap gemilerle bile kolayca 
avlanabiliyorlardı. Ayrıca diğer balinalar

dan farklı olarak gerçek balinalar vücutla
rındaki yüksek yağ oranı nedeniyle, öldü
rüldüklerinde suyun üstünde kalıyorlardı. 
Bu nedenle balina avcıları onları kolayca 
kıyıya sürükleyebiliyordu.

Balina yağı ve balina çubuğu (balen) 
o dönemin önemli ticari malla
rıydı. Balina yağı sokak lam
balarında kullanılıyordu. Ba
lina çubukları ise korse, 
şemsiye teli ve kamçı yapı
mında kullanılıyordu. Aslın
da, tek bir balinadan elde 
edilen balina çubukları tüm yol 
culuğun masraflarını karşılaya
bilirdi.

20. yüzyılın başlarında aşırı av
lanma nedeniyle gerçek balina nüfu
su büyük oranda azaldı ve sonunda 
balina avcılığının ticari değeri kal
madı. Brezilya’da balinaların işlem
den geçirildiği son kesim merkezi 
1973 yılında kapatıldı. Bazı balina 
türleri yavaş yavaş yeniden çoğalsa 
da, bazı türler hâlâ yok olma tehlike
siyle karşı karşıyadır.

Gerçek balinalar yeryüzündeki canlıla
rın karmaşıklığı ve çeşitliliğinin muhte
şem bir örneğidir. Bu balinalar onları ya
ratan Yüce Tanrı Yehova’nın hayranlık 
uyandıran hikmetini ve gücünü ortaya ko
yar (Mezmur 148:7). ■

1 Gerçek balinaların üremek için gittikleri diğer kıyılardan 
bazıları Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Uruguay ve Auck- 
land Adaları’dır.
2 Bilim insanları gerçek balina kategorisi altında üç farklı ba
lina türünü sıralar. Bunlar, Güney yarımküredeki Eubalaena 
australis'in yanı sıra Kuzey yarımküredeki Eubalaena glacia- 
lis ve Eubalaena japonica'dır.
Robert Harding/African Wings
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ÖLÜLERİN DURUMU
Dinler öldüğümüzde bize ne olduğuyla ilgili birbiriyle çelişen görüşler ileri sürüyor. 
Oysa Kutsal Kitap bu konuda net bir açıklama sağlar.

Öldüğümüzde görünmez bir kısmımız yaşamaya 
devam ediyor mu?
İNSANLAR NE DİYOR? Birçok kişi öldüğü
müzde görünmez bir kısmımızın yaşamaya 
devam ettiğine inanıyor. Bazıları bir kişinin 
öldükten sonra yeni bir bedenle tekrar or
taya çıktığına ve sürekli yeniden doğduğu
nu söylüyor. Bazıları da kişi ölünce cennet 
ya da cehennem gibi başka bir âleme gitti
ğini düşünüyor.

kutsal KİTAP NE DİYOR? Kutsal Kitap öl
düğümüzde görünmez bir kısmımızın ya
şamaya devam ettiğini söylemez. Aslında 

öldüğümüzde toprağa döndüğümüzden 
hiçbir kısmımız yaşamaya devam etmez. 
Âdem günah işledikten sonra Tanrı ona 
öleceğini bildirirken, topraktan alındığını 
ve yine toprağa döneceğini söyledi.

“Topraksın, yine toprağa döneceksin”
(Başlangıç 3:19)

Can bedenden ayrı yaşayabilir mi?
İnsanlar ne dîyor? Kişi yaşamaya devam 
ettiği sürece can bedenin hayatta kalması
nı sağlar, öldüğünde ise ondan ayrılır.
KUTSAL KİTAP NE DİYOR? Kutsal Kitap, bir an
nenin doğurduğu çocuklardan “can” olarak 
söz eder (Başlangıç 46:18). Aslında Kutsal 
Kitapta “can” olarak geçen İbranice sözcük 
“nefes alan” olarak da tercüme edilebilir. 
Bu ifade bazen hayvanlar için de kullanılır. 
Ayrıca Kutsal Kitap canın yiyeceğe ihtiyaç 

duyduğunu da belirtir (Tekrar 12:20). Ne
fes alma ya da yiyecek gibi ihtiyaçları oldu
ğuna göre, canın bedenden ayrı şekilde 
varlığını sürdürdüğü söylenebilir mi? Kut
sal Kitapta kullanılan “can” sözcüğü, ge
nellikle bedeni, duyguları ve kişiliği de dahil 
yaşayan bir insanı kasteder.

“[Onun] çocukları on altı candı”
(Başlangıç 46:18)

Kutsal Kitapla ilgili başka sorularınıza cevap almak için www.jw.org adresine bakabilirsiniz

http://www.jw.org


Ölünce bize ne oluyor?
kutsal KİTAP NE DİYOR? Öldüğümüzde be
denimiz tamamen yok olduğundan, “Ölüler 
diyarında iş, tasarı, bilgi ve hikmet yok
tur” (Vaiz 9:10). Kutsal Kitap bir kişinin öl
düğünde ‘toprağa döndüğünü ve bütün 
düşüncelerinin o gün bittiğini’ açıkça be
lirtir (Mezmur 146:4). Ölmüş olan kişi faali- 
yetsiz durumdadır, bu nedenle Kutsal Yazı
lar genellikle ölümü uykuya benzetir (Matta 
9:24).
neden ÖNEMLİ? Sevdiğimiz birini kaybetti
ğimizde şu gibi soruların cevabını bilmek 
isteriz: O şimdi nerede? Nasıl bir durumda?

Acı çekiyor mu? Kutsal Kitap ölülerin bi
linçsiz olduğunu söylediğine göre, ölmüş 
olan sevdiklerimizin acı çekmediğinden 
emin olabiliriz. Ayrıca Yehova Tanrı, şu 
anda bilinçsiz durumda olan ölüleri gele
cekte kesinlikle yaşama döndürecektir. Bu 
gerçekleri bilmek bizi teselli ederi (işaya 
26:19).«

‘Ölüler hiçbir şeyin farkında değildir’
(Vaiz 9:5)
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AVRUPA

Bir zamanlar oldukça dindar 
olan Avrupa, artık dinden büyük 
ölçüde uzaklaşmış durumda, 
yine de Avrupa’dan gelen son 
haberlerin Kutsal Kitapla olan 
bağlantısı sizi şaşırtabilir.

ANNE SESİNİN OLUMLU ETKİLERİ 
Milano’daki (İtalya) araştırmacı
lar, erken doğmuş bebeklerin bi
leğine hastanedeyken takılan bir 
cihazla annelerinin sesini duy
malarının onların sağlığı açısın
dan birçok yararı olduğu sonucu
na vardılar. Bu yöntem anne 
karnında olduğu gibi bebeğin 
annesinin sesini hissetmesini 
sağlıyor. Araştırmacılar, “Annenin 
sesini duymanın prematüre be
bekler üzerinde olumlu etkisi” ol
duğunu belirtti.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR? “Ana ku
cağında sütten kesilmiş çocuk 
gibi gönlümü yatıştırdım, sustur
dum” (Mezmur 131:2).

NARSİSİZM EĞİLİMİNİN ARTMASI Hollanda’da 565 çocuk üzerinde 

yapılan bir araştırmaya göre, anne babaları tarafından “diğer ço
cuklardan daha özel” olduğu ya da “ayrıcalıklı bir muameleyi” hak 
ettiği söylenen çocukların narsisizmle ilgili testlerde aldıkları so
nuçlar yaşıtlarınınkinden daha yüksekti; bu çocuklar üstün olduk
larına ve her şeye hakları olduğuna inandıklarını gösteren ifadeler
de bulunuyorlar. Araştırmanın yazarı şunları söylüyor: “Anne 
babaları onlara diğer çocuklardan daha özel olduklarını söylediğin
de çocuklar buna inanır ve bu hem onlar hem de toplum için iyi ol
mayabilir.”

KUTSAL KİTAP NE DİYOR? ‘Her birinize şunu söylemek istiyorum, ken
diniz hakkında gerekenden fazla düşünmeyin. Sağduyulu olduğu
nuzu gösterin’ (Romalılar 12:3).

100 YAŞINI AŞMIŞ İVİMSER YAŞLILAR Heidelberg Üniversitesi’ndeki 
(Almanya) araştırmacılar, hastalıklarına ve fiziksel engellerine rağ
men 100 yaş ve üstü kişilerin yaşama bağlı olduğunu belirttiler. 
Kendisiyle görüşülen 100 yaşını aşmış her dört kişiden üçü hayata 
bağlı ve yaşamdan olabildiğince zevk almak istiyor. Onların hedef
leri var, iyimser ve ümitliler, yaşamlarının bir anlamı var, dini inanç
larına ve ahlaksal değerlerine bağlı olmayı sürdürüyorlar.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR? '[Tanrı] onların yüreğine sonsuzluğu koy
du’ (Vaiz 3:11).
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TASARIM ÜRÜNÜ MÜ?

İnsan Vücudunun
^Yaraları İyileştirme Yeteneği

İNSAN yaşamını mümkün kılan birçok me
kanizmadan biri de vücudumuzun yarala

rı iyileştirme ve zarar görmüş dokuları ye
nileme yeteneğidir. Bu süreç yaralanmanın 
gerçekleştiği ilk andan itibaren başlar.

Şunu düşünün: İyileşme süreci bir dizi 
karmaşık hücresel fonksiyondan oluşur. 
• Trombositler yaranın çevresindeki doku

larda toplanır ve pıhtılaşmayı başlatarak 
zarar görmüş kan damarlarını kapatırlar. 

• iltihaplanma yaralı bölgeyi enfeksiyona 
karşı korur ve yaralanmanın yol açtığı 
ölü dokuları vücuttan atar.

• Birkaç gün içinde vücut yarayı küçültme
ye, zarar görmüş kan damarlarını onar
maya ve yaralı dokuyu yenilemeye baş
lar.

• Son olarak, meydana gelen yara dokusu 
zarar görmüş bölgeyi yeniden şekillendi
rir ve güçlendirir.

Araştırmacılar kanın pıhtılaşma sürecin
den yola çıkarak, zarar görünce kendi ken
dini onarabilen plastikler geliştiriyorlar. Bu 
malzemeler iki farklı kimyasal içeren ve bir
birine paralel duran küçük tüplerden oluşur 
ve malzeme herhangi bir zarar gördüğün
de kimyasallar açığa çıkar. İki kimyasal ka
rıştığında bir jel oluşturarak zarar görmüş 
bölgeye yayılır, böylece çatlaklar ve delik
ler kapanır. Jel katılaştıkça, sert bir madde 
meydana getirir ve malzemenin eski sağ
lamlığına kavuşmasını sağlar. Kimya profe
sörü Jerry S. Moore, geliştirilmekte olan 
bu yapay iyileşme sürecinin doğada zaten 
var olduğunu kabul ediyor.

Ne dersiniz? insan vücudunun yaraları 
iyileştirme yeteneği evrimle mi oluştu? 
Yoksa tasarım ürünü mü? ■
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