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ABSTRACT 

 
According to the last report, today, the number of Jehovah’s witnesses in our country 
is 1784, the number of congregation is 32, and the number of those who joined the an-
niversary meal is 3,298. They use every possibility to activate in our country, and their 
number increase day by day. Our aim in this paper is to give detailed information 
about the Jehovah’s Witnesses and show how they work in Turkey in order to spread 
their religious ideas.  
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Yehova’nın Şahitleri teşkilatı son yıllarda dünyanın her tarafında hızlı 

bir gelişme trendi içine girmiş bulunmaktadır. Bu durum ülkemiz için de 
aynen geçerlidir. Özellikle geçtiğimiz 10 sene içinde YŞT’nin Türkiye’deki 
faaliyetlerinin büyük bir ivme kazandığı ve bu süreçte elde edilen sonucun 
on sene öncesine göre ikiye katlandığı görülmektedir.  

Bu makalenin daha önce yayınlanmış bulunan birinci bölümünde 
YŞT’nin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, teşkilatın bugün dünya genelindeki 
durumu, Türkiye’deki oluşum süreci ve sonrası, teşkilatın dünyadaki ve Tür-
kiye’deki organizasyon yapısı, dünya çapında ve memleketimizde düzenle-
nen ibadet programları ve toplantılar gibi konular üzerinde durmuştuk. 
YŞT’nin,  gerek dünyada ve gerekse ülkemizdeki elde ettiği sonucun arka-
sında bir tür askeri teşkilat sistemine benzeyen, otoriter merkezi bir idari 
sistemin bulunduğundan bahsetmiştik. Yine bu teşkilatın dünya genelinde 
düzenlediği toplantıların bir uzantısı olarak, ülkemizde gerçekleştirdiği prog-
ramların, toplantıların, yeni üyeleri yetiştirmek, şuurlandırmak için tertiple-

_________________________________ 
*  Yrd. Doç.Dr., DEÜ. İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.   

D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi 
Sayı XXII, İzmir 2005, ss.115-133 
 



116   Yrd.Doç.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
  
 

 

diği kursların da teşkilatın aldığı mesafede önemli bir katkısının olduğunu 
söylemiştik.2 

Makalemizin bu bölümünde ise YŞT’nin ülkemizde hızla yayılmasın-
daki diğer etkenler, yoğun olarak faaliyet gösterilen bölgeler, yayınlar ve 
bunların dağıtımı ile ilgili bazı rakamlar, insanların bu teşkilata ilgi duyma 
sebepleri, üyelerinin YŞT’ye bağlılıklarının ve gayretle çalışmalarının arka-
sındaki düşünce ve niyetler gibi konular üzerinde durulacaktır.  

Burada hemen belirtmeliyiz ki, YŞT’nin gerek ülkemizde ve gerekse 
dünya çapında yaptığı faaliyetleri  gösteren grafiğin artış yönündeki eğimi 
üzerinde çok büyük payı olan etkenlerden birisi de bu teşkilatın yayınlarıdır 

YŞT yayınlamış olduğu dergilerin (Tarassut Kulesi/Gözcü Kulesi, U-
yanın/Uyan), kitapların, broşürlerin, kısacası görsel ve yazılı bütün yayınla-
rın Tanrısal kökenli olduğunu ileri sürüp, bunlara kesin bir bağlılık ve itaat 
talep etmektedir. Bu, kurtuluş için YŞT’nin ileri sürdüğü temel şartlardan 
birisidir. YŞT’nin iddiasına göre, teşkilatın yayınladığı yayınların yardımı 
olmaksızın, sadece Kutsal Kitabı incelemekle hiç kimse gerçek bilgiye eri-
şemez. Bu yayınlar Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisinin sesidir, dolayısıyla 
bunları okumaksızın, dağıtmaksızın, zaten gerçek bir Yehova’nın şahidi 
olmak da mümkün değildir.  

Yehova’nın Şahitleri teşkilatları tarafından Tanrısal kaynaklı olduğu 
ilan edilen bu yayınlardan hem kendileri istifade edebilmek ve hem de bun-
ları dağıtabilmek için büyük bir çaba içindedirler. Biz burada yayınların ne 
kadar dağıtıldığının anlaşılması bakımından bir örnek olarak, Gözcü Kulesi 
dergisi’nin üzerinde biraz durmak istiyoruz. Bu dergi ilk çıktığı 1879 yılın-
dan bu yana aralıksız yayınlanmaktadır. Aşağıda bu derginin, sadece 1990’lı 
yıllardan günümüze kadar geçen sürede yapılan baskıları ile ilgili bazı ra-
kamlar vererek, gelişme seyrini göstermek istiyoruz. Bunun için de üç ayrı 
tarihte çıkan dergideki rakamları karşılaştıracağız.  

Burada ifade etmeliyiz ki, bu rakamlar derginin Türkçe baskılarında 
bulunmamaktadır. Bu nedenle aşağıda kaydedilen örnek rakamlar İngilizce 

_________________________________ 
2  Bütün bu hususlar için bkz. Yasdıman, Hakkı Ş., “Yehova Şahitleri’nin Teşkilat Yapısı 

ve Türkiye’deki Faaliyetleri (1), D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı XXI (Kış-
İlkbahar), İzmir, 2005, ss.193-221.  
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nüshalardan alınmıştır. Bunlardan 15 Ekim 1993 senesinde yayınlanan Kule 
Dergisi’nin İngilizce nüshasının iç kapağının baş kısmı şu şekildedir.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
Burada 1993’te basılan derginin sayısı 16.400.000 olarak gösterilmek-

tedir. Aynı tarihte dünya genelindeki Yehova’nın Şahitleri’nin sayısını veren 
raporlara baktığımızda ise  bu sayının 4.709.889 olduğunu görmekteyiz.4  

Bu sayfanın alt kısmında ise derginin basıldığı tarihte aynı anda 112 
dilde yayınlandığı bildirilmektedir. Bütün bu rakamlardan derginin 1993 
senesinde, bir seferde ve aynı zamanda, dünyanın her tarafına dağıtılmak 
üzere 112 dilde 16.400.000 adet basıldığı anlaşılmaktadır. O tarihte derginin 
kaç dilde basıldığını gösteren sayfasının alt bölümü şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
3  Bkz. The Watch Tower, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, October 

15, 1993, s.2.   
4  Gözcü Kulesi, Kule Kitapları, İstanbul, 1 Şubat 1994, s.15. 
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Aşağıda ise, 15 Ağustos 1997 yılında yayınlanan derginin iç kapağının 
alt ve üst kesitleri yer almaktadır.5 

Bu dergi ile 1993 senesinde basılan dergideki rakamları karşılaştırdı-
ğımızda, 1993’ten 1997’ye kadar geçen 4 sene içinde, baskı sayısının 
16.400.000’den 20.980.000’e çıktığı,  dil sayısının da 112’den 126’ya ulaştı-
ğı görülmektedir. Aynı tarihte Yehova’nın Şahitlerinin dünya genelindeki 
sayısı ise 5.199.895’dir.6  

Burada son olarak Ağustos 2000’de yayınlanan “Yehova’nın Şahitleri 
kimlerdir” isimli Türkçe basılan bir broşürdeki rakamlara göz atmak istiyo-
ruz.7 Bu sayfada yer alan rakamlardan 2000 senesinde Gözcü Kulesi dergisi-
nin bir seferde 132 dilde 22.000.000 adet basıldığı anlaşılmaktadır. Görüldü-
ğü gibi, aradan geçen üç sene içinde baskı sayısı 20.890.000’den 
_________________________________ 
5  The Watch Tower, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, August 15, 

1997, s.2. 
6  Bu rakam 1 Ocak 1996 itibariyledir. Bkz. Gözcü Kulesi, Kule Kitapları, İstanbul, 1 Ocak 

1996, s.15. 
7   Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir? Nelere İnanırlar?, Kule Kitapları Ticaret Ltd.Şti., 

İstanbul, Ağustos 2000, s.2.  
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22.000.000’a, dil sayısı da 126’dan 132’ye 
çıkmıştır. O dönemdeki Yehova’nın Şahitle-
ri’nin sayısı ise yaklaşık olarak 
6.000.000’dur.8 Burada işaret etmemiz ge-
reken bir diğer husus da Gözcü Kulesi der-
gisinin 15 günde bir yayınlandığıdır.  
Sonuçta, bu derginin  2000 yılında, dünya 
genelinde toplam sayıları 6.000.000 olan 
Yehova’nın Şahitleri için, 15 günde bir 132 
dilde 22.000.000 adet basıldığı anlaşılmak-
tadır.9 Bu derginin günümüzde ise, 150 
ülkede, 150 ayrı dilde, 15 günde bir, yakla-
şık 26.400.000 adet yayınlandığı ifade edil-
mektedir.10  

Burada ayrıca, -yine Türkçe baskılarda bu-
lunmayan- İngilizce dergilerin iç kapaklarında yer alan, dergilerin gönüllü 
bağışlarla desteklenerek basıldığı ifadesine dikkati çekmeliyiz.  

Şimdi de Gözcü Kulesi dergisine 15 günde bir, 85 ülkede, 85 ayrı dilde 
22.800.000 adet basılan “Uyan” dergisini ilave ettiğimizde, yapılan faaliye-
tin boyutları kanaatimizce daha iyi anlaşılacaktır.11  

Bütün bunlara teşkilat tarafından milyonlarca basılan ve dağıtılan kü-
çük broşür, büyük broşür, kitapçık, kitap, büyük kitap, külliyat, kaset, film, 
CD, DVD, VCD vb. yayınları da eklediğimizde karşımıza dev bir endüstri 
çıkmaktadır.12  
_________________________________ 
8   1 Ocak 2002 tarihli Gözcü Kulesi’nin 22. sayfasındaki “Yehova’nın Şahitleri’nin Dünya 

Çapındaki 2001 Yılı Hizmet Raporu”unda 2001 yılı itibariyle Şahitlerin dünya genelin-
deki sayısı 6.117.666 olarak verilmektedir. 

9  15 June 1999 tarihli Watchtower dergisinde baskı sayısı 22.328.000 olarak belirtilmek-
tedir.  

10  Membership and Publishing Statistics, http://www.jw-media.org/people/statistics.htm, 
Copyright © 2005 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 

11  Membership and Publishing Statistics, http://www.jw-media.org/people/statistics.htm. 
12  Teşkilatın en önemli kitaplarından birisi olan, her yeni şahidin öncelikle okuması gerek-

tiği bildirilen ve İncil müzakeresinde kullanılan “Knowledge That Leads To Ever 
Lasting Life (Ebedi Hayata Ulaştıran Bilgi)” kitapçığının sadece 1995’den beri 176 dil-
de 100 milyon adet basıldığı ifade edilmektedir (Membership and Publishing Statistics, 
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Tekrar Gözcü Kulesi dergisine döndüğümüzde bu derginin baskıya 
girmeden üç ay önce hazırlandığını görmekteyiz. Hem Gözcü hem de Uyan 
dergilerinin Türkçe baskıları genelde Almanya’da yapılmaktadır.13 Değişik 
ülkelerde yaşayan şahitlere bu dergiler istedikleri dilde gönderilmektedir. 
Teşkilat tarafından basılan kitaplar da 2 ayda bir şahitlerin evlerine bırakıl-
makta ya da gönderilmektedir.14  

Burada şu soru akla gelmektedir: Acaba bu dergiler ve diğer yayınlar 
nasıl finanse edilmekte ve nasıl dağıtılmaktadır? Tespitlerimize göre, bu 
dergilerden her bir şahide belirli miktarlarda (onun hizmetteki performansına 
göre, örneğin 20-30 ya da daha fazla) verilmekte ve bu dergilerin bedelleri 
kendilerine ödettirilmektedir.15 Şahitler bu bedeli ödeyerek teşkilatlarına 
_________________________________ 

http://www.jw-media.org/people/statistics.htm). “You Can Live Forever in Paradise on 
Earth”in 1982’de, 86 dildeki bir seferlik baskısı 38.000.000’dur (You Can Live Forever 
in Paradise on Earth, Watch Tower Bible and Tract Society of New York, New York, 
1982, s.4). Bu teşkilatın kullandığı ve tek güvenilir tercüme olarak kabul ettiği “The 
New World Translation Of Holly Scriptures (Mukaddes Kitap)”ın 1926’dan beri 52 dil-
de 128 milyon basıldığı söylenilmektedir (Membership and Publishing Statistics, 
http://www.jw-media.org/people/statistics.htm. The New World Translation Of Holly 
Scriptures’ın Türkçe’ye henüz tercümesi yapılmadığından, Türk Yehova’nın Şahitleri 
Kitabı Mukaddes Yayınevi tarafından yayınlanan Mukaddes Kitabı kullanmaktadırlar. 
YŞT’nin yayınlarının milyonlarca basılıp, dağıtıldığıyla ilgili olarak ayrıca bkz. 
Yehovanın Şahitleri Kimlerdir? s.26). Bu teşkilat ayrıca bugüne kadar çeşitli 
dökümanların yer aldığı 46 dilde hazırlanmış 19 video kaseti ile sağırlar için, 22 ayrı di-
lin işaret diliyle hazırlanmış, video kasetleri de çıkartmıştır. Ayrıca, 1997’den beri 
“www.watchtower.org” adresiyle faaliyete başlayan ve sürekli yenilenen, yayınların 250 
dilde yer aldığı, web sitesi gibi çeşitli siteler de teşkilatın propaganda araçlarıdır. Yine, 
İncil ansiklopedileri, konkordanslar gibi eserler de bu teşkilatın yayınları arasında yer 
almaktadır (Bu konuda bkz. Membership and Publishing Statistics, http://www.jw-
media.org/people/statistics.htm. Burada YŞT tarafından yayınlanan eserlerin üzerinde 
herhangi bir yazar adının geçmediğini, yani dünyanın her tarafında bu eserlerin YŞT a-
dına yayınlandığına da işaret etmeliyiz). 

13  YŞT’nin geçmiş senelerde yayınladığı bazı Türkçe eserlerin Amerika’da basıldığını da 
belirtmeliyiz. Örneğin bkz. Allah Hak Olsun, Watchtower Bible and Tract Society of 
New York, Inc., New York, 1962. 

14  Kızılırmak, Hasan Hüseyin, “Yahova Şahitleri”, Aksiyon Dergisi, Ekim 1998, Yıl 4, 
S.202, s.28. 

15  Türkiyede’ki şahitlerin sayısının 2005 yılı raporuna göre (Statistics: 2004 Report of 
Jehovah's Witnesses Worldwide, http://watchtower. org/statistics/worldwide_report.htm) 
1740 kişi olduğundan hareket edersek ve ortalama olarak her bir şahide de 30 Gözcü ku-
lesi dağıtma görevinin düştüğünü düşünürsek, sadece ülkemizde dağıtılan Gözcü kulesi 
sayısının 52.200 yaptığını görürüz. Bir şahide 20 dergi dağıtma görevi düştüğünde bu 
sayı 34.800, 10 dergi düştüğünde ise 17.400’dür. Nereden bakılırsa bakılsın, hem Gözcü 
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katkıda bulunmaktadırlar. Daha sonra da, bunları eğer imkan bulurlarsa para 
ile, şayet bulamazlarsa -genelde olduğu gibi- parasız dağıtmaktadırlar.16 
Şahitlerin amacı, mümkün olduğu kadar çok kişiyi Gözcü Kulesi ve Uyan 
dergilerine abone yapmaktır. Bunu sağlamak için de, dergilere abonelik üc-
reti mümkün olduğu kadar düşük tutulmaktadır.17  

Öte yandan, YŞT’nin yayınlarının çıkartılması sürecinde çalışan işçile-
rin bir iddiaya göre ayda 20 dolara,18 bir başka iddiaya göre de 90-95 dola-
ra19 çalıştıkları söylenmektedir.20 Bu durum yayınların işçilik maliyetlerinin 
oldukça düşük gerçekleştiğini göstermektedir. Dolayısıyla, bu da yayınlar-
dan elde edilen gelirin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. YŞT’nin diğer 
gelirleri bir tarafa,21 milyonlarla ifade edilen yayınlarının basımının ve dünya 

_________________________________ 

Kulesi, hem Uyan Dergisi ve hem de diğer yayınların Türkiye’de dağıtılma rakamı orta-
dadır. Yani, YŞT’nin yayınları ülkemizde binlerce dağıtılmaktadır. 

16  Gözcü Kulesi, her ne kadar gönüllü bağışlarla desteklense ve her ne kadar ucuza abone-
lik sistemi bulunsa da, 15 günde bir 26.400.000 adet basan bu dergiden elde edilen geli-
rin hiç de azımsanmayacak bir rakam olduğu ortadadır. Şayet Türkiye’de yayınlanan 
Gözcü Kulesi dergisi üzerindeki etiket fiyatı 500.000 TL’yi göz önünde bulundurursak, 
15 günde bir çıkan bu derginin 26.400.000 baskısı için dünya genelinde toplanan para 
TL. cinsinden 13.200.000.000.000.000, yani 13 katirilyon 200 tirilyon yapmaktadır. Yıl-
lık toplanan para ise 316 katirilyon 800 tirilyondur. Türkiye’de 15 günde satıldı-
ğı/dağıtıldığı muhtemel 52.200 Gözcü Kulesi’nden elde edilen muhtemel para da 26 
milyar yüz milyon TL’dir. Bu dergiden yıllık toplanan muhtemel para ise 626 milyar 
400 milyon TL yapmaktadır. Buna Uyan dergisini ve ayrıca milyonlarca basılan ve dağı-
tılan teşkilatın hazırladığı diğer kitapları ve yayınları (filmler, kasetler CD’ler, DVD’ler 
vb.) da ilave ettiğimizde, parasal kaynakları açısından, dev bir sektörle karşı karşıya ol-
duğumuz anlaşılmaktadır. 

17  Örneğin, standart 32 sayfa olarak basılan ve ayda 2 kez çıkan Gözcü Kulesi dergisinin 
24 sayılık yıllık abonelik ücreti için 7-8 milyon civarında bir para talep edilmektedir.  

18  Ünal, Semih Turgay ve Akdamar, Anibal, Türkiye’de Laiklik İlkesi ve Yehova’nın Şahit-
leri, İstanbul, 1983, s.98. 

19  Kızılırmak, H.H., a.g.d., s.27. 
20  Bu yayınların çıkması için yaklaşık 2.100 kadar insanın gönüllü olarak çalıştığı ifade 

edilmektedir. Bu konuda bkz. Membership and Publishing Statistics, http://www.jw-
media.org/people/statistics.htm. 

21  YŞT’nin örneğin kiralar, çiftlikler, hastaneler, okullar, üniversiteler, ticari faaliyetler, 
bağışlar gibi pek çok kaynaktan beslendiği bilinmektedir (bu konuda bkz. Ünal, S.T. ve 
Akdamar, A., a.g.e., s.80 sonrası fotoğraflar, ayrıca bkz. ss.97-98; Tanyu, Hikmet, 
Yehova Şahitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1980, ss.52-57). Buralar-
dan elde edilen gelirlerin sarfedildiği yerlerin başında ise teşkilatın faaliyetlerinin yürü-
tüldüğü ülkelere kaynak aktarımı ile görevlilerin maaşlarının verilmesi gelmektedir.  
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genelinde dağıtımının arkasında, işte bu ucuz işçilikle desteklenen, medya 
dünyasındaki güç bulunmaktadır.22  

Tespitlerimize göre, bu dergilerin baskı kalitesi, içinde kullanılan re-
simlerin seçimi vb. hususlarda profesyonelce yapılan çalışmalar ülkemizde, 
özellikle de bu teşkilata çekilmeye çalışılan kimseler ve sempatizanlar üze-
rinde, önemli bir etki bırakmaktadır.  

YŞT’nin yayınlarına böylece işaret ettikten sonra, şimdi de şahitlerin 
ısrarlı ve gayretli çalışmalarının arkasındaki nedenlerden bazıları üzerinde 
durmak istiyoruz. 

YŞT’nin yayınlarında çekici ve özendirici bir dille, çok yakında kuru-
lacak olan yeryüzü cennetinden ve bunun Yehova’nın Şahitleri'ne getireceği 
olağanüstü nimetlerden söz edilmektedir.23 Bu ödülden yararlanmanın yolu-
nun ise, teşkilatla uyum içinde çalışmak, öğreti ve uygulamaları başkalarına 
aktarmak olduğu belirtilmektedir. Ülkemizdeki şahitler de “gayretle” çalış-
malarının arkasındaki en önemli saiklerden birisinin, kendilerine vadedilen 
bu nimetleri elde edebilme arzusu olduğunu ifade etmektedirler.  

Şahitler ölümden sonra hayatın devam edeceğine, yeryüzünde yeni bir 
düzenin kurulacağına, bu düzende yaşayacak kimselerin sadece Yehova’nın 
Şahitleri olacağına, diğer insanların ise toprak olup gideceğine inanmaktadır-
lar.24 Bu inanca göre, ölen bir kimsenin bir daha hayata uyanamaması, çarp-
tırılacağı en büyük ceza olacaktır. Bundan kurtulmanın tek çaresi ise, 
YŞT’nin öğreti ve uygulamalarını benimsemek, yaşamak ve yayılması için 
çalışmaktır. Şahitlerin ısrarla ve azimle çalışmalarının arkasındaki en önemli 
nedenlerden birisi de işte böyle bir sonuçla, yani yok edilmek durumuyla, 
karşı karşıya kalma korkusudur.  

YŞT’nin üyelerinin öğreti ve uygulamaların yayılması konusunda gay-
rete getirmek için kilişeleştirdiği “Vaaz etmeyen bir Yehova’nın Şahidi, 
Yehova’nın bir Şahidi değildir.” ifadesinin de Şahitlerin üzerinde büyük bir 
etki yaptığı görülmektedir. Bu temel anlayış, yani başkalarının kurtuluşu için 

_________________________________ 
22  YŞT’nin kasasında 2 milyar dolar tuttuğu yönünde iddialar bulunmaktadır. Bu konuda 

bkz. Kızılırmak, H.,H., a.g.d., s.28.  
23  Örneğin bu konuda bkz. “Living Forever Not Just a Dream”, You Can Live Forever in 

Paradise on Earth, New York, 1981, ss.7-15.  
24  “Living Forever Not Just a Dream”, a.g.e., s.14. 
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her bir Yehova’nın Şahidi’nin vaaz etmesi gerektiği kuralı da, teşkilat üyele-
rini aktif ve ısrarlı bir şekilde vaaz faaliyetlerinde bulunmaya 
sevketmektedir.  

Öte yandan, şahitler, sürekli olarak, çok yakında gerçekleşeceğine i-
nandıkları “Armagedon25” korkusu içinde bulunmaktadırlar. Şahitlerin inan-
cına göre, bu sürecin getireceği olumsuzluklardan kurtulmanın çaresi bir 
şahidin teşkilatını ve davasını desteklemesidir. Bu ise, teşkilatın hizmetinde 
olmayı, verilen görevleri tam bir şekilde ve büyük bir teslimiyetle yerine 
getirmeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla, şahitler Armegedon gelmeden ya-
pabileceklerinin en iyisini süratle yerine getirmeye şartlanmaktadırlar. Şahit-
lerin belirttiğine göre, bu inanç öğretilerini yayma konusunda kendilerine 
itici güç olmaktadır. 

Diğer taraftan, şahitlerin duydukları bir diğer korku ve endişe de “mü-
şareket kesme”dir. Müşareket kesme teşkilatın ortaya koyduğu öğreti ve 
uygulamalara aykırı davranan kimselerle irtibatın kesilmesidir.26 Tespitleri-
mize göre, nazırlar cemaat içindeki yargısal oturumlara da hakimlik yap-
maktadırlar.  Grup içindeki en üst Yargısal Oturum, İdari Kadro bünyesinde 
gerçekleşmekte, bu oturumların kapsamına yalan, sadakatsizlik, eşcinsellik, 
hırsızlık, kısacası her türlü kötü alışkanlıklar girmektedir. Aynı zamanda, 
kişilerin grup prensiplerini eleştirmeleri veya grup dışından arkadaş edinme-
leri de bu oturumların kapsamına dahildir. Duruşma sonunda bir kişinin 
gruptan çıkarılmasına karar verilmesi durumunda, bu karar en kısa zamanda 
cemaat üyelerine duyurulmakta ve söz konusu şahısla görüşmeler yasaklan-
maktadır. Kişinin senelerce grup içerisinde bulunması veya aile fertlerinin 

_________________________________ 
25  Bu konuda bkz. Kingdom Come, Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 

Inc., New York, 1981, ss.162-173.   
26  Burada katıldığım Umumi Konuşma ve Gözcü Kulesi Tetkiki programlarından birisin-

deki bir gözlemimi aktarmak istiyorum. Bu toplantıda bütün topluluktan uzakta, en arka 
sırada ve en köşede oturan orta yaşın üzerinde bir bey bulunmakta idi. Son derece üzgün 
duruşu ve program boyunca hiçbir şekilde başını yerden kaldırmayışı ve (sanki suçlu bir 
çocuk gibi) ayak uçlarına bakışı, izole edilmiş olması ve kimsenin kendisi ile görüşme-
mesi dikkatimi çekmişti. Programın sonunda, yanımdakilere bu beyin kim olduğunu ve 
bu garip durumun ne anlama geldiğini sorduğumda, onun müşareket kesme konumunda 
bulunduğunu söylemişlerdi. Yani o, yakında ya tamamıyla cemaatten atılacak ya da teş-
kilat kendisini tekrar kabul edinceye kadar bu vaziyette toplantılara gelip gidecekti. 
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hâlâ grup içerisinde bulunuyor olması da böyle bir kararın alınmasına hiç bir 
şekilde etki etmemektedir.27 

Yehova’nın Şahitleri, teşkilatın öğreti ve uygulamalarına aykırı davra-
nan kimseler hakkında müşareket kesme kararını verenlerin yeryüzünde 
Tanrı’yı temsil eden Yönetim Kurulu’nu temsil ettiklerine inanmakta ve 
buradan hareketle de bu kararların nihâî tahlilde Tanrısal bir boyutu olduğu-
nu söylemektedirler.28 Dolayısıyla, her bir şahit bu dramatik durumla karşı-
laşmamak için yaşantısına dikkat etmeye, bu anlamda da teşkilatın öğreti ve 
uygulamalarına uygun davranmaya çalışmaktadır. Bu hassasiyet ve endişe 
ise, sonuç itibariyle şahitlerin teşkilatlarına sıkı sıkıya bağlanmalarına ve 

_________________________________ 
27  Bu konuda bkz. Kızılırmak H.,H., a.g.d., s.30. YŞT üzerine araştırmalarda bulunan 

Kızılırmak müşareket kesme konusunda şunları söylemektedir. “İnternet sayfalarında 
karşılaştığım, yasaklanmalardan kaynaklanan aile facialarını ve onlarca yıl grup içinde 
öncü olarak görev aldıktan sonra grubun doktrinlerini eleştirmelerinden dolayı atılanları, 
grubun basın sözcüsü James N. Pellecchia'ya bu konuyla ilgili soru soruncaya kadar, a-
bartılı bulmuştum. Hele de New York'taki beytelde ilk karşılaştığım 9 genç Yehova’nın 
Şahidi’nin beşinin yıllardır babaları ile görüşmediklerini, çünkü onların dinden çıkmış 
kişiler olduğunu duyunca şaşırmadım diyemem. Her yıl ortalama 40 bin kişinin gruptan 
ayrılması ya da onların tabiriyle çıkarılması hususunda James N. Pellechian'ın cevabı 
şöyle; ‘Biz bir aileyiz ve belirli bir dünya görüşümüz var; şayet bu ailenin kurallarına 
uymayı reddediyorsanız kapı orada’” Kızılırmak, Pellechian’ın bu yasaklamaların ge-
rekçesini Mukaddes Kitaba dayandırarak açıkladığını ve grup içindekileri bazı fikirle-
rinden korumanın ancak böyle mümkün olduğunu söylediğini belirtiyor.  Netice itibariy-
le, Kızılırmak bu insanların apostate (irtidad eden, dinden çıkan) kimseler sınıfına alın-
dıklarını ifade ettikten sonra şöyle devam ediyor: “Açıkça hissedildiği gibi, Yehova’nın 
Şahitlerinde din Allah'la kul arasından ziyade Watch Tower organizasyonunda kilitleni-
yor. Watch Tower organizasyonu dışında kişinin Yehova’nın Şahidi olması mümkün 
değil. İnsanın aklına hemen insanların dinden çıkmasında ve alınmasında Watch Tower 
topluluğunun oynadığı rol nedir? sorusu geliyor. Yehova’nın Şahitleri öncelikle şuna i-
nanıyor; Yahudiler Hz. İsa'yı öldürmekle seçilmişlik özelliğini kaybettiler. Bu özelliğe 
bugün Yehova’nın Şahitleri haiz. Watch Tower yöneticileri ilahi bir rahmet altında ve 
aldıkları kararlar ilahi.” Bu konuda bkz. Kızılırmak, H.,H., a.g.d., ss.30-31. 

28  Alınan bu müşareket kesme kararının ne kadar ciddi bir karar olduğunu göstermesi 
bakımından, yine Kızılırmak’ın kaydettiği, YŞT’nin dördüncü başkanının yeğeni olan 
Reymond Franz’ın eşiyle birlikte 15 sene Güney Amerika'da, 15 sene de merkezde teş-
kilata hizmet etmesini müteakip, teşkilattan çıkarılması üzerine söylediklerini nakletmek 
istiyoruz: Franz şöyle demektedir: “Onlarca yıl bir hülyaya inanıp hizmet ediyorsunuz, 
yıllar sonra grubun öğretilerinin yanlış olduğunu keşfediyorsunuz veya bağımsız bir dü-
şünceniz oluyor ve hakkınızdaki duruşma kararını bir akşam öğreniyorsunuz. Gruptan 
çıkarılmış ve yasaklanmışsınız. Bunun anlamı hiç kimsenin sizinle konuşamayacağıdır. 
Çünkü siz, Watch Tower öğretilerine göre dinden çıkmış bir kişisiniz.” Kızılırmak, H., 
H., ., a.g.d., s.31. 
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teşkilattan gelen emirleri titizlikle ve gayretle yerine getirmelerine neden 
olmaktadır.   

Burada biraz da YŞT’nin faaliyetlerine insanları çeken hususlardan, 
YŞT’ye ilgi duyanların bu ilgilerinin arkasında bulunan nedenlerden bah-
setmek istiyoruz. 

YŞT’nin ülkemizde etkili olmasının ve insanımızın da bu teşkilatın 
faaliyetlerine ilgi duymasının arkasında pek çok neden bulunmaktadır. Biz 
burada bunlardan, sadece en fazla dikkati çekenlerden, bir kısmına işaret 
etmekle yetineceğiz. Örneğin, bu teşkilatın ibadetlerini yapmak için kullan-
dığı toplantı salonlarının (Krallık Salonları) sadeliği, temizliği,29 bu salonlara 
gelenlere gösterilen ilgi ve güleryüz, salonlarda, sadece bir bağış kutusunun 
bulunması,30 kimseden bir şey talep edilmemesi, yeni gelenlere, ücretsiz 
broşür, kitap, dergi vb. dağıtılması, toplantı salonlarında hiçbir resim, hey-
kel, minyatür, haç vb. görülmemesi, ibadetler öncesinde, arasında ve sonra-
sında hep birlikte söylenen ilahiler, ezgiler ve yapılan duaların etkisi, toplan-
tılarda kullanılan Türkçe’nin yalın, sade ve herkes tarafından anlaşılır olma-
sı, hatiplerin hitabetteki başarısı, toplantı salonlarında, gelen çocuklarla top-
lantı süresince ilgilenebilmek için, ayrı odalar ve görevliler hazırlanması, 
toplantı salonlarında vaftiz yapmak için ayrı bir odanın/bölümün bulunması, 
bu durumun vaftiz günlerinde toplantı salonlarına coşkulu katılımlara neden 
olması, -çevre ibadeti gibi- gün boyu devam eden toplantıların öğle araların-
da, daha önce evlerde hazırlanan, yiyeceklerin masalara dizilmesi ve bunla-
rın başkaları ile paylaşılması, tarla hizmetine çıkanların kibar tavırları, temiz 
ve şık giyimleri, fiziki görünümlerine itina göstermeleri, şahitlerin konuşma-
ları sırasındaki sakin tavırları, kendilerine yöneltilen eleştirilere hoşgörü ile 
yaklaşmaları, özellikle Müslümanlarla konuşurken ihtilaflı konulardan ka-
çınmaları, tartışmaya girmemeleri,31 bütün konuşmalarını sürekli Kutsal 
_________________________________ 
29  Bu salonların, genellikle, gönüllü şahitlerce ya da bağışlarla inşa edildiği ifade edilmek-

tedir. Yine bu salonların masraflarının (elektrik, su, temizlik vb. giderlerinin) da gönüllü 
bağışlarla karşılandığı söylenilmektedir. 

30  Şahitler Krallık Salonlarında bağışta bulunmak isteyenler için bir bağış kutusu bulun-
durmanın referansını Yeni Ahid’den aldıklarını ifade etmektedirler (Bkz. II. 
Korintoslular, 9:7; Matta 10:8). Herkes kendiliğinden gidip, gücü yettiğince, yapacağı 
yardımı bu kutuların içine bırakmaktadır.  

31  Diğer taraftan, diyalogların ilerlediği durumlarda, daha önceden çalışılan (kadınların 
şahitliği, çok evlilik gibi) Kur’an ayetleri üzerinde bir takım tartışmaların açıldığı da gö-
rülmektedir. 
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Kitabı açarak ve referans göstererek yapmaları, evlerde, toplantı salonlarında 
ya da büyük katılımların yapıldığı mekanlarda kurulup, geliştirilen diyalog-
ların düzenlenen yurt içi ve yurt dışı gezilerde yakın markajlara dönüşmesi, 
ziyaretlerde ısrarlı davranılması ve kararlılık gösterilmesi gibi hususlar bun-
lardan sadece bazılarıdır.  

Katıldığımız toplantılardaki gözlemlerimize göre, bu toplantılara o-
kumuş, okumamış, yaşlı, genç, zengin, fakir, amir, memur, işçi, esnaf, çiftçi, 
kadın, erkek vs. her kesim ve inançtan insan katılmaktadır. Yani, toplantılar 
belirli bir kesime yönelik olarak düzenlenmemektedir. Bu toplantılara erkek-
kadın birlikte gitmekte, karışık oturmakta, karışık ibadet yapmaktadırlar. 
İbadet ve toplantıların bu şekilde herkesi kuşatıcı ve birlikte yapılmasının da 
katılımcıları etkilediği görülmektedir.  

Diğer taraftan, Tarla hizmetine çıkan ekiplerin (öncülerin), mümkün 
olduğunca, çocuk arabasındaki küçük bir çocuk, bir genç hanım ve bir de 
beyden oluşturulmasının -arabanın içine çocuktan başka, o gün dağıtılacak 
yayınlar da konulmaktadır- da psikolojik bir baskı aracı olarak kullanıldığı 
izlenmektedir. Bu saf ve masum aile görüntüsünün, kapısı çalınan yada so-
kakta, istasyonda, işyerinde vs. konuşulan insanların üzerinde etkili olduğu 
izlenmektedir.  

Toplantı, program ve ibadetlere katılanlarla yaptığımız görüşmelerde, 
“Niçin bu toplantılara, programlara katılıyorsunuz?” sorusuna verilen cevap-
larda da dikkati çeken bazı hususlar bulunmaktadır. Örneğin, ailenin 
Yehova’nın Şahidi olması, merak, bir arkadaşa takılıp gelme, yayınlardan 
etkilenme, huzur bulma, gelenek ve göreneklere tepki, ana-babaya kızgınlık, 
bir topluluğa ait olma duygusu, toplumda herhangi bir yere gelememenin 
verdiği eziklik/küskünlük, boşlukta olmak, şahitlere gidip hadlerini bildirme 
hevesi, fakirlik, aşırı zenginlikten kaynaklanan tatminsizlik, saygın ve ente-
lektüel kimselerin yanında görünme düşüncesi, şahitlerin sıcak ve samimi 
tavırları, Kule, Uyan gibi YŞT’nin yayınlarından etkilenme, davet edildiği 
evlerdeki, toplantı salonlarındaki ve diğer yerlerdeki programların tesirinde 
kalma, bir şeye/dine inanma ihtiyacı, sorularına ve problemlerine İslam’da 
ve diğer dinlerde cevap bulamama vs. bunlar arasındadır. 

Öte yandan, hem şahitlerden ve hem de toplantılara katılanlar arasın-
dan diyaloga girdiğimiz kimselere yönelttiğimiz “Neden İslam’ın dışında bir 
arayışa girdiniz” sorusuna karşılık aldığımız cevaplarda da yine bir takım 
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hususlar öne çıkmaktadır. Örneğin, camilerde ve dini kurumlarda karşılaşı-
lan bir takım olumsuzluklar (saça, kıyafete, eteğe, örtüye karışılması vs.), 
cami vb. yerlerde din hizmetinde bulunanların sorulan sorulara tatminkar 
cevap verememeleri, bu görevlilerin eğitimlerinin, formasyonlarının yeter-
sizliği, fiziki görüntü bakımından dağınık ve itici gelmeleri, ayrıca dini is-
tismara yönelik bir takım davranışlar içine girmeleri (mevlüt pazarlıkları, 
cenazenin yıkanması, defni, haftası, 40’ı, 52’si gibi günlerde yapılıp-
edilenler, bu yüzden kurulan bir takım menfaat ilişkileri veya menfaat kav-
gaları yada cenaze yakınları ile meydana gelen sürtüşme ve tatsızlıklar), 
görsel ve yazılı medyada görünen ilahiyatçıların bazılarının söylediklerinin, 
yapıp-ettiklerinin tutarsızlığı, cevaplarının doyurucu, ikna edici olmadığı, 
vizyonlarının dar, söylediklerinin çağın ihtiyaçları ve gerçekleri ile örtüşme-
diği, gururlu, kibirli, küçümseyerek konuştukları, hoşgörüsüz davrandıkları, 
soru soranları tersledikleri, yetersiz kaldıkları yerde bağırarak yada demogoji 
ile soruları geçiştirmeye çalıştıkları, her şeyi kendilerinin bildiklerini iddia 
ettikleri, gerçekte önemli ölçüde toplumu tanımadıkları ve toplumdan çok 
uzak oldukları, bazılarının paparazi ve televole programlarında boy göstere-
rek din gibi yüce bir değerin insanlar yanındaki saygınlığını azalttıkları, bir 
kısmının da medyayı daha başka amaçları için araç olarak kullandıkları, 
dolayısıyla bu anlamda dini şahsında temsil eden kişi ve kurumlara güven 
sorunu yaşandığı, Kur’an’da geçen bazı ayetlere (cihat, Cehennem gibi ve 
özellikle de kadın konusundaki [şahitlik, miras, çok evlilik, dayak vb.]  me-
tinlere) tepki, İslam’ın hoşgörüsüz, katı bir din olduğu ve sevgiye yer ver-
mediği, Kur’an’ın yada Kur’an adına yapılan yorumların asrın gerçekleriyle 
örtüşmediği, İslam’ın günümüz meselelerine bir çözüm üretemediği (klon-
lama vs.), İslam denilen “şeyin” (görünen haliyle) hurafelerden ibaret olduğu 
(mezarlara, ölülere, ağaçlara, çaputlara umut bağlamak, sihir, büyü, muska, 
cincilik, medyumculuk vb.) gibi hususlar bunlardan bir kısmını oluşturmak-
tadır.  

İşte, bu türden sebepler, arayışlar, şikayetler ve tenkitlerle bazı kimse-
lerin YŞT tarafından düzenlenen toplantı ve programlara katıldıkları,  daha 
sonra da bu teşkilatın bir üyesi haline geldikleri anlaşılmaktadır. 

YŞT’nin son zamanlardaki hedef kitlesine bakıldığında, bir strateji de-
ğişikliği yapılarak daha ziyade gençlere yönelik bir takım aktivitelerde bulu-
nulduğu tespit edilmektedir. Zaten, teşkilata yeni katılan kimselerin tanıtıldı-
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ğı programlarda gençlerin öne çıkıyor olması da bu durumu açıkça ortaya 
koymaktadır.32 

Diğer taraftan, şahitlerin son zamanlardaki bir diğer hedef kitlesinin ise 
ev hanımları olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle, çalışmayan ev hanımları sık 
sık ziyaret edilmekte ve onların sempatileri kazanılmaya çalışılmaktadır. 
Böylece, kadınlar vasıtasıyla, ailelere ulaşılmaya ve ailelerle diyaloglar ge-
liştirilmeye gayret gösterilmektedir.  

Araştırmamızın sonunda YŞT’nin günümüz Türkiye’sinde daha ziyade 
hangi bölgelerde faaliyetlerini yoğunlaştırdığı üzerinde de durmak istiyoruz. 
Bugün Türkiye’de YŞT özellikle Ege Bölgesi merkez olmak üzere, Marmara 
Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde aktif bir şekilde faali-
yetlerini sürdürmektedir. Bu durumu ortaya koyan, ATO tarafından yapılan 
bir araştırmanın sonuç bölümünde şöyle denilmektedir:  

“YŞT’nin… ülkemizde merkezi İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, 
Eskişehir, Antalya, Hatay, Aydın, Kuşadası ve Mersin illerinde ibadet 
salonları bulunuyor.”33  

Bir dönem Türkiye’de görevli olarak bulunan ve şu an organizasyonun 
merkezinde çalışan Rendall Hickok da, hayatının en güzel anlarını Türkiye'-
de geçirdiğinden bahisle, son zamanlarda Yehova’nın Şahitliği’nin Müslü-
man asıllı Türkler arasında rağbet bulduğunu söylemektedir. Hickok’un ifa-
desine göre, 400 kişilik Yehova’nın Şahidi ile İzmir Türkiye’nin önde gelen 
şehridir. Bunu İstanbul, Ankara, Mersin takip etmektedir. Yine Hickok’a 
göre, Türkiye’deki organizasyonun ve misyonerlerin maddi harcamaları 
_________________________________ 
32  Bilindiği gibi, uzun zamandır, özellikle de gençler arasında, Türk kültürüne yabancılaş-

ma, bu çerçevede milli-dinî değerlerden uzaklaşma yönünde bir temayülün bulunduğu 
pek çok mahfilde dile getirilmektedir. Buna zemin hazırlayan nedenlerin başında ise, ai-
le sisteminde meydana gelen çöküntü gösterilmektedir. Dağılan evliliklerden geriye ka-
lan çocukların, boşluğa düştükleri, büyük travmalar yaşadıkları ve her türlü etkiye açık 
hale geldikleri sıklıkla gündeme getirilmektedir. İşte bu durumdaki çocuklara 
Yehova’nın Şahitleri’nin yakın davrandıkları gözlenmektedir. Keza, okullarda halihazır-
da uygulanan eğitim sistemindeki bazı sıkıntılardan dolayı, gençlerin boşluğa düştükleri 
de sıklıkla ifade edilmektedir. Yine bu durumdaki gençlerin de şahitlerin potansiyel he-
defi haline geldikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca, bazı medya kuruluşlarının kültürel çözül-
meye katkı sağlayacak şekilde, ahlaki dejenerasyona sebep olan yayınlar yapmalarından 
kaynaklanan genç kuşakların içine düştükleri bunalımların da Yehova’nın Şahitleri’ne 
çalışma alanı için imkan hazırladığı görülmektedir. 

33  Bkz. “ATO’dan Misyonerlik Raporu”, http://fireball.atonet.org.tr/turkce 
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doğrudan merkezden karşılanmaktadır. Bunun yanında, Türk Yehova’nın 
Şahitleri'nin yaptıkları bağışlar da parasal kaynağın, bir bölümünü oluştur-
maktadır.34  

Diğer taraftan, bizim kendi gözlemlerimize ve tespitlerimize göre de, 
günümüzde yaklaşık 450 kişiden oluşan 8 kadar cemaatiyle İzmir 
Yehova’nın Şahitleri’nin en gözde merkezidir. İzmir’de yoğun faaliyet gös-
terilen bölgeler ise Balçova, Üçkuyular, Hatay, Alsancak, Bornova ve Karşı-
yaka’dır. Karşıyaka ve Balçova’daki toplantı salonlarına pek çok insan -
Yehova’nın Şahidi olsun ya da olmasın- katılmakta ve buralardaki toplantılar 
düzenli olarak yapılmaktadır. Şahitler, hususiyle Mithatpaşa sahil bulvarın-
daki, Konak’taki, Alsancak’taki ve diğer hareketli bölgelerdeki parklarda 
oturan vatandaşlara gruplar halinde yaklaşmakta ve kendilerinin Yehova’nın 
Şahitleri olduklarını söyleyerek, ellerindeki yayınlarla propaganda yapmak-
tadırlar. İnsanların kalabalık bir şekilde bulundukları yerlere, örneğin büyük 
otobüs şirketlerinin yazıhanelerine, dergilerini bırakmakta ve gelenlerin bu 
dergileri görmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar.   

Şahitlerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri Kuşadası’nda 20-30 kişi-
lik bir cemaat bulunmaktadır. Buradaki şahitler sahillerde, plajlarda, çarşıda, 
pazarda gezerek yayınlarını dağıtmaktadırlar. Bazen sahil sitelerindeki cami 
girişlerinde gelen cemaate yayın dağıttıkları da görülmektedir. Bu şahitler 
düzenli olarak İzmir’de yapılan büyük toplantılara katılmaktadırlar. Yine 
Didim’de, Selçuk’ta, Söke’de de faaliyet göstermektedirler. Aydın il merke-
zinde ise daha kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Buradaki asıl hedef üni-
versite gençliğidir. Şahitler özellikle internet salonları gibi gençlerin çokça 
bulundukları mekânları dolaşmaktadırlar.  

Yine Muğla ve Manisa il merkezlerinde de üniversite gençliği hedef 
kitle olarak seçilmiş durumdadır. Muğla, Aydın ve Manisa’da yukarıda zik-
redilen haftalık ibadet ve toplantılar aksatılmadan yürütülmektedir. Bod-
rum’da 70-80 kişilik bir cemaatin 3 ayrı yerde toplantılar düzenlediği görül-
mektedir. Marmaris’te teşkilatın 100 civarında üyesinin olduğu, toplantı 
salonlarının bulunduğu, ayrıca evlerde toplantıların yapıldığı bilinmektedir. 
Burada Yehova’nın Şahidi olan zengin eşraftan bazı kimselerin yoğun bir 
şekilde çalıştıkları dikkati çekmektedir. Yine bu bölgede, şahitlerin faaliyet-
_________________________________ 
34  Bu konuda bkz. Kızılırmak, H.,H., a.g.d., s.31.  
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lerini yoğunlaştırdıkları yerlerden bir diğeri de Fethiye’dir. Burada da şahit-
ler evlerde toplantılar düzenlemektedirler.  

Öte yandan, teşkilat tarafından yine Ege Bölgesi kapsamında değer-
lendirilen, Ayvalık, Akçay, Uşak, Antalya, Alanya ve Eskişehir gibi yerler-
deki faaliyetler de olanca hızıyla devam etmekte, buralardaki şahitler özel-
likle İzmir’deki cemaatlerle yakın ilişki içinde bulunmaktadırlar. Şahitlerin 
özellikle üniversitelerin yer aldığı yerlere önem verdikleri tespit edilmekte-
dir. İzmir’deki toplantılara bütün bu bahsettiğimiz yerlerden de katılımlar 
olmaktadır.  

Ege Bölgesi’nin arkasından Marmara Bölgesi gelmekte, bu bölgede 
başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük şehirlerde yoğun faaliyetler de-
vam etmektedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri de bu iki böl-
geyi takip etmektedir. Bursa, Ankara, Adana, Samsun gibi büyük şehirlerde 
ve bunlara bağlı ilçelerde Ege Bölgesi bağlamında işaret ettiğimiz faaliyetle-
rin bir benzeri yürütüldüğü için, makalemizin sınırlarını da gözeterek, burada 
bu şehirler ve diğer bölgeler üzerinde ayrıntılı olarak durmuyoruz.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi, YŞT’nin bugün Türkiye’de 32 cemaati 
bulunmaktadır. Bu teşkilatın yakın gelecekteki hedefi ise en kısa zamanda bu 
sayıyı 50’ye çıkarmaktır. Bütün hesaplar ve çalışmalar da bu rakamı yaka-
lamak üzerine yapılmaktadır.35  

Gençlere ve kadınlara yönelik yoğun faaliyetlerin dışında, her bir ce-
maat sorumlusu, söz konusu hedefin tutturulması için, cemaat üyelerini yöre-
lerinde bulunan evleri -eğer mümkünse- senede en az bir kez ziyaret etmek 
üzere görevlendirmektedir. Bu da genellikle kapı kapı ziyaret şeklinde ger-
çekleşmektedir.36 Ayrıca, işaret ettiğimiz gibi, caddelerde, sokaklarda, park-
larda, pazarlarda, plajlarda, cami önlerinde, kahvelerde, internet salonların-
_________________________________ 
35  Bir cemaat normalde yaklaşık 200 kişiden oluşmaktadır (http://www.watchtower. 

org/languages/tk/library/jt/article_07.htm). Bu durumda 50 cemaatin 10 bin kişi 
yapması gerekir. Fakat YŞT, kendi raporlarındaki rakamlara göre, henüz Türkiye’de bu 
sayıyı tutturmaktan oldukça uzaktadır. Ama niyet ve hedefler de ortadadır.  

36  Bu durum dünya genelindeki genel bir uygulamadır. Bu konuda bkz. Membership and 
Publishing Statistics, http://www.jw-media.org/people/ministry.htm. Bu konuda ayrıca 
bkz. Wah, Carolyn R., “An Introduction to Research and Analysis of Jehovah’s Witness: 
A View from the Watchtower”, Review of Religious Resarch, 2001, C.43:2, s.161; 
Hébert, G., “Jehovah’s Witnesses”, New Catholic Encyclopedia, Washington 1981, C.7, 
s.864.   
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da, okullarda kısacası insanların özellikle de toplu olarak bulundukları me-
kanlarda yüz yüze yapılan görüşmelerle propaganda yapılarak bahse konu 
hedef yakalanmaya çalışılmaktadır.  

YŞT araştırmamızın başında ele aldığımız teşkilat yapısı ile ve yine 
gözden geçirdiğimiz toplantı, program ve faaliyetlerle bugün ülkemizde, 
geçmişe oranla, fazlasıyla mesafe almış bulunmaktadır. Anma yemeğinde 
hazır bulunan sempatizanlar ve halihazırda tarla hizmetinde diyalogların 
devam ettirildiği potansiyel şahitler azımsanmayacak ölçülere ulaşmış du-
rumdadır.   

Yehova’nın Şahitleri günümüz Türkiye’sinde, öz güvenlerini kazanmış 
ve kendilerinden emin bir şekilde, ceplerinde teşkilatları tarafından düzen-
lenmiş kimliklerle37 rahat bir şekilde dolaşmakta, öğreti ve uygulamalarını 
yaymaktadırlar. Yine, ceplerinde taşıdıkları belgelerle Yehova’nın Şahidi 
olduklarını öne sürerek bir takım ayrıcalıklar talep etmektedirler (askere 
gitmemek, gittiklerinde silah tutmamak gibi).38  

Ayrıca, yanlarında kendilerinin Yehova’nın Şahidi olduklarını bildiren 
“Tıbbi Belge” adında bir başka belgeyi taşımakta, bu belge ile de herhangi 
bir tıbbi müdahale durumunda kan nakli yapılmamasını istemektedirler.39 
Şahitler bütün bu taleplerde bulunurken Yehova’nın bir şahidi olmakla ö-
ğünmekte, hem davranışlarının ve hem de inançlarının arkasında kararlı bir 
şekilde duruyor görüntüsü sergilemektedirler.  

Yehova’nın Şahitleri sahip oldukları web siteleri ile de rahatça propa-
gandalarını yapmakta,40 dağıttıkları broşürlerde kendilerine nasıl ulaşılabile-
ceğine dair telefon numaraları ve adresleri açık bir şekilde vermektedirler. 
İstenildiği takdirde, çekinmeden evlere ziyarete gitmekte ve Mukaddes Kitap 
ile diğer yayınları müzakere etmektedirler. Bu arada yanlarında götürdükleri 
yayınları ve teşkilatça hazırlanmış diğer hediyeleri ziyaret ettikleri kimselere 
ve yerlere hiçbir endişe duymadan bırakmaktadırlar. Bütün bu faaliyetlerini 
de, yasaların kendilerine verdiği imkanları kullanarak, yasal bir zeminde 
gerçekleştirdiklerini ifade etmektedirler.  
_________________________________ 
37  “Ekler” bölümünde örnek bir kimlik, iç sayfası ile birlikte, yer almaktadır. 
38  “Ekler” bölümünde bu belgenin bir örneği bulunmaktadır. 
39  Bu belge “Ekler” bölümünde yer almaktadır. 
40  Örneğin Watchtower, Official Web Site of Jehovah’s Witnesses, “www.watchtower. 

org” web sitesi bunlardandır.  
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Sonuç 
Ülkemizde yaklaşık bir asırlık geçmişi olan, Yehova’nın Şahitleri’nin 

günümüzde faaliyetlerini gözle görülür bir şekilde artırdıkları izlenmektedir. 
Şahitler, yeni çıkan yasaların da sağladığı imkanlarla işyerlerini, evleri do-
laşmakta, ellerindeki yayınları fırsat buldukları her zaman ve yerde dağıt-
maktadırlar.  

Bu teşkilatın ülkemizde yayılmasında, başta medya olmak üzere, sahip 
olduğu parasal gücün, organize toplantı ve faaliyetlerin, iyi yetişmiş insan 
unsurunun etkili olduğu görülmektedir. Öte yandan ekonomik sorunların, 
eğitimden, aileden vs. kaynaklanan problemlerin, din hizmetinde bulunan 
kişi ve kurumların zaaflarının, hatalarının ve yukarıda bir kısmına işaret 
edilen daha pek çok nedenin insanımızı YŞT’nin faaliyet alanına ittiği bir 
realitedir. Bütün bunlara bağlı olarak YŞT’nin elde ettiği sonuç ise, bu teşki-
latın yaklaşık son 10 yıl içinde ülkemizdeki faaliyetlerini ve üyelerini iki kat 
artırmış bulunmasıdır.  

Araştırmamızın sonunda YŞT’nin yakın gelecek planları arasında Tür-
kiye’deki cemaat sayısını 50’ye çıkarmanın bulunduğunu bir kez daha hatır-
latmak istiyoruz. YŞT’nin bütün imkanlarını bu sonucu elde etmek için se-
ferber etmiş olduğunu söylüyoruz. İnsanımızı kuşatan pek çok olumsuz du-
rumun da bu sonucun elde edilmesine zemin hazırladığını belirtiyoruz. Bü-
tün bunların ışığında da, daha önce ifade ettiğimiz, YŞT tarafından her sene 
yayınlanan yıllık faaliyet raporlarının bundan sonraki bölümlerinde Türki-
ye’nin hanesindeki rakamların katlanarak artabileceği görüş ve kanaatimizi 
tekrar ediyoruz.  
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olduğunu gösteren belge 

Yehova’nın Şahitleri’nin üzerle-
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istemediklerine 
 dair tıbbi belge 
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