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Tanrý’nýn Yehova adýyla ilgili olarak en
azýndan Bâbil sürgününe kadarki dönemde (m.ö. VI. yüzyýl) bir kýsýtlama yer almazken ikinci mâbed döneminin (m.ö. V – m.s.
I. yüzyýllar) sonlarýnda bu ismin telaffuzu
yasaklanmýþtýr (The Works of Philo, “On
the Change of Names”, 11-14; Josephus, s.
83). Miþna’da, inananlarý inançsýzlardan
(heretiklerden) ayýrt etmek için muhtemelen eski bir âdet olarak Tanrý’nýn isminin
selâmlama maksadýyla kullanýmýnýn teþvik
edildiðine dair bilgi bulunmakla birlikte (Berakoth, 9:5; Tanrý ismiyle selâmlama âdeti için bk. Ruth, 2/4; Mezmûrlar, 128/5)
Tanrý’nýn bu özel isminin telaffuz edilmesi
âhireti kaybetme sebebi olarak gösterilmekte (Sanhedrin, 10/1; 7/5), bu ismin yalnýz mâbedde ibadet sýrasýnda telaffuz edildiði, diðer yerlerde Tanrý için baþka isimlerin kullanýldýðý belirtilmektedir (Sotah,
7/6; Yoma, 6/2; Tamid, 7/2). Bâbil Talmudu’nda da telaffuzu yasak olan söz konusu ismin, sadece Yom Kipur’da mâbedde kutsama duasý okunurken baþkohen
tarafýndan ve kohen duasý sýrasýnda söylendiðine iþaret edilmektedir (Yoma, 39b,
66a; Sotah, 38a). Yine Talmud’da yer alan
bilgiye göre önceleri baþkohen bu ismi yüksek sesle telaffuz ederken daha sonralarý
cemaatte ahlâksýz sayýsýnýn çoðaldýðý gerekçesiyle -Tanrý’nýn ismini onu duymaya
lâyýk olmayan bu kiþilerden gizlemek amacýyla- alçak sesle söylemeye baþlamýþtýr
(Kiddushin, 71a; ayrýca bk. The Works of
Philo, “On the Life of Moses II”, 114). Talmud’daki diðer bir yorumda ise Tanrý’nýn
isminin bu dünyada Adonay þeklinde telaffuz edildiði, öbür dünyada yazýldýðý gibi telaffuz edileceði belirtilmektedir (Pesahim, 50a).
Söz konusu yasaðýn sebebi tam olarak
bilinmemekle beraber Tevrat’ta bulunan,
Tanrý’nýn ismini lânetlememe ve ona sövmemeye (Levililer, 24/15-16), Tanrý adýna
yalan yere yemin etmemeye (Çýkýþ, 20/7;
Tesniye, 5/11) yönelik emirlerin Tanrý’nýn
ismini gereksiz yere söylememe þeklinde
yorumlanmasýna (a.g.e., “On the Life of
Moses II”, 203-204) veya -muhtemelen Helenistik kültürün etkisiyle ortaya çýkan- ilâhî ismin kutsallýðýndan ve saygýdan dolayý telaffuz edilmemesi ve gizlenmesi þeklindeki anlayýþa dayandýrýlmýþtýr (Kiddushin, 71a; Çýkýþ, 3/15’teki, “Adým sonsuza
kadar [le‘olam] bu olacak” ifadesi, “Adým
gizli [le‘allem] olacak” þeklinde okunmuþtur). Bu yasaðýn Tanrý’nýn isminin bazýlarý tarafýndan büyü amacýyla kullanýlmasý
yüzünden ortaya çýktýðý da ileri sürülmüþtür (Jacobs, s. 545). Zamanla kelimenin

doðru telaffuzu dar bir bilim çevresi ve
mistik alan dýþýnda unutulmuþtur. Talmud’da ayrýca YHVH ile birlikte toplam
yedi ilâhî ismin (Eloah, Elohim, Adonay,
Ehyeh, Þadday, Tsebaot) kutsal metinler
hariç yazýmýna yönelik bir yasak yer almaktadýr (Shebuoth, 35a). Bu yasak da
Tanrý’nýn ismini silmeyi / bozmayý meneden Tevrat hükmüne dayandýrýlmýþtýr (Tesniye, 12/3-4), zira Tevrat dýþýndaki metinler yýrtýlýp imha edilebilir metinlerdir.
Bu hükümlerden hareketle Rabbânî Yahudilik’te YHVH kelimesi telaffuz edilmediði gibi Tevrat dýþýnda herhangi bir yere
de yazýlmamýþtýr. Talmud’da YHVH yerine,
Tevrat’ta çoðu zaman YHVH ile birlikte geçen (Tekvîn, 15/2, 8; Tesniye, 3/24; 9/26)
ve “efendi(leri)m” mânasýna gelen Adonay veya “(özel) isim” anlamýndaki HaÞem (Ha-Meforaþ / Ha-Meyuhad) kelimeleri
kullanýlmýþ, bazan da bu isim YH kýsaltmasýyla gösterilmiþtir. Ahd-i Atîk’in milâttan
önce III. yüzyýlda Grekçe’ye yapýlan tercümesinde de (Septuagint) YHVH kelimesi -muhtemelen YHVH yerine kullanýlan
Adonay’ýn tercümesi olarak- “efendi” mânasýndaki Kurios’la karþýlanmýþ (kelimenin Ahd-i Cedîd’deki kullanýmý için bk.
Matta, 3/3; Luka, 4/18-19), Septuagint’in
bazý nüshalarýnda ise YHVH Ýbrânîce imlâsýyla yer almýþtýr. Ahd-i Atîk’in milâttan
sonra IV. yüzyýlda Latince’ye yapýlan tercümesinde de (Vulgate) bu kelime “efendi” anlamýna gelen Dominus þeklinde çevrilmiþtir. Tevrat’ýn Ârâmîce tercümesi olan
Targum Onkelos’ta (m.s. III-IV. yüzyýllar)
“Yah” kýsaltmasý tercih edilmiþtir (kýsaltmanýn Tevrat’taki kullanýmý için bk. Çýkýþ,
15/2; 17/16; Mezmûrlar, 68/18; 77/11; Ýþaya, 26/4). Mevcut Ýbrânîce Tevrat’ýn dayandýðý yazma metinde (masoretik metin, m.s.
X. yüzyýl) kelimenin Adonay’la birlikte geçtiði yerlerde Elohim, diðer yerlerde Adonay þeklinde okunmasýný belirtmek üzere
müstensihler tarafýndan iþaret konulmuþtur. Hýristiyan teologlarca benimsenen Yehova þeklindeki telaffuz da Adonay kelimesindeki seslendirme iþaretlerinin (a-o-a) YeHoVaH kelimesine uyarlanmasýndan kaynaklanmýþtýr (Adonay’daki ilk
a e’ye dönüþmektedir). Buna karþýlýk yahudi ilmî çevrelerinde Yehova telaffuzunun yanlýþ olduðu ve Grekçe kaynaklardaki kullanýmýndan hareketle (Iao/Iaoue/Iabe) kelimenin doðru telaffuzunun Yahve
(Yahweh) olmasý gerektiði ileri sürülmüþtür. YHVH isminin telaffuzuyla ilgili yasak
günümüzde bilhassa Rabbânî Yahudiliðin
devamý olan Ortodoks yahudiler tarafýndan
devam ettirilmekte, dua sýrasýnda Ado-

nay, günlük konuþmada ise Ha-Þem kýsaltmasý kullanýlmaktadýr. Ayrýca bazý dindar
yahudiler saygý gereði Tanrý kelimesini diðer dillerde de eksik harflerle yazmaktadýr. Benzer þekilde Sâmirîler, Ha-Þem’in
Ârâmîce karþýlýðý olan Þema ismini kullanmaktadýr. Karâîler’de bazý gruplar (bilhassa Ýsrail’de yaþayan Karâîler) YHVH ismi yerine Adonay’ý kullanýrken bazý gruplar da bu
ismi telaffuz etmekte sakýnca görmemektedir. Yehova kelimesi Kitâb-ý Mukaddes’in
Türkçe tercümesinde Rab, Ýngilizce Bible’de Lord olarak çevrilmiþtir.
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XIX. yüzyýlda Amerika’da
Protestan Adventist
mezhebi içinde meydana gelen
mesîhî dinî akým.

™

1870’lerin sonlarýnda Pennsylvania eyaletinin Allegheny þehrinde Charles Taze
Russell’ýn liderliðinde ortaya çýkan bu akým
-Adventist ve Yedinci Gün Adventist grup-
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larý gibi- köken olarak Baptist Papaz William Miller’in (ö. 1849) kurduðu Millerite
grubunun dünyanýn sonuyla ilgili (millennial) öðretilerine dayanmaktadýr. Grup, Russell döneminde önce Zion’s Watch Tower
Track Society adý altýnda 1881’de bir araya
gelmiþ 1886 yýlýnda Watch Tower Bible and
Track Society adýyla devam etmiþtir. Diðer
hýristiyan gruplarýyla aralarýndaki inanç
farklýlýðýna, Tanrý’nýn en özel ismine ve bu
akýmýn üyelerinin gerçek inananlar (Tanrý’nýn kavmi) olduðuna vurgu yapan günümüzde Yehova Þahitleri (Jehovah’s Witnesses) þeklindeki adýný ise 1931’de Russell’ýn
halefi J. F. Rutherford döneminde almýþtýr.
Presbiteryan kilisesine baðlý olan Russell
on beþ yaþýnda iken (1867) Kalvinizm’in aslî günah, kader ve ebedî ceza gibi inançlarýnýn Tanrý’nýn ilâhî sevgisiyle baðdaþmadýðý kanaatine vardý. 1869’da Kitâb-ý Mukaddes’e olan inancýný yitirdi. Ayný yýl Adventist hatip Jonas Wendell’in vaazlarýndan etkilendi ve George Stetson liderliðindeki Adventist Kitâb-ý Mukaddes çalýþma
grubunun toplantýlarýna katýldý. 1876’da
Herald of the Morning adlý Adventist
derginin editörlüðünü yapan Nelson H.
Barbour ve John H. Paton ile tanýþtý; bunlar, Îsâ’nýn ikinci dönüþünün 1874’te gizlice vuku bulduðunu ve samimi hýristiyanlarýn kýrk yýllýk hasadýnýn baþladýðýný, onun
dönüþünün ruhanî olduðunu, bunun da insanlarý yok etmeyi deðil kutsamayý amaçladýðýný iddia ediyorlardý. Russell bu Adventist inançlarý The Object and Manner of Our Lord’s Return (1877) baþlýklý risâlesinde savundu. Adventist inanç ve
pratikler, sonraki dönemde Yehova Þahitleri öðretisinin þekillenmesinde önemli rol
oynadý. Fakat daha akýmýn ilk dönemlerinde Russell, Adventistler’in pazar günü tatiline riayeti ve Yedinci Gün Adventistleri’nin gerekli gördüðü standart perhiz uygulamasý gibi ritüelleri reddetti. Barbour’la
da Îsâ Mesîh’in kefâreti konusunda görüþ
ayrýlýðýna düþtü ve 1879’da kendi aylýk dergisi Zion’s Watch Tower and Herald of
Christ’s Presence’i (sonraki ismiyle The
Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom) yayýmlamaya baþladý. Ayný yýl öðren-

cilerinden Maria Frances Ackley ile evlendi.
1879-1880 yýllarýnda Amerika’nýn yedi
eyaletinde, Russell’ýn destekçileri ve takipçilerinden Kitâb-ý Mukaddes’i konularýna
göre inceleyecek otuz müstakil cemaat teþekkül etti. Russell, Kitâb-ý Mukaddes öðrencileri diye adlandýrdýðý ve “Îsâ’nýn gerçek cemiyeti” olarak tanýmladýðý bu cemaatleri ziyaret etti, onlara seminerler verip
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örgütlenmelerini saðladý. 1881’de daðýnýk
haldeki cemaatleri birleþtirmek için Zion’s
Watch Tower Track Society’yi kurdu ve grubun sekreterliðini üstlendi. Bu giriþim Yehova Þahitleri’nin baþlangýcý kabul edilmektedir. Bu sýrada akýmýn öðretilerinde (dünyanýn sonu ve kurtuluþa ereceklerin sayýsý gibi
konularda) önemli yer tutacak çeþitli rakam-

sal yorumlar ortaya çýkmaya baþladý. Russell, Tanrý’nýn krallýðýný yönetmede Îsâ’ya
yardým etmek üzere kendi takipçilerinden
oluþacak -sayýlarý 144.000’le sýnýrlý- “küçük
sürü / kutsanmýþlar” ile “büyük topluluk /
diðer koyunlar” (dünyevî cennete mirasçý olacak inananlar) þeklinde bir ayýrým yaptý. Ertesi yýl bunlarýn Tanrý’nýn kutsal ruhu tarafýndan takdis edildiðini ileri sürdü. 1884’te resmî hüviyete kavuþan bu grubun baþkaný oldu. 1886’da grubun ismini Watch
Tower Bible and Track Society þeklinde deðiþtirdi. 1891’de Allegheny’de akýmýn ilk
millî kongresini topladý. 1900’lerin baþlarýnda yarým ve tam zamanlý binlerce kitap ve dergi daðýtýcýsý görevlendirdi, yabancý misyonerlik þubeleri kurdu (Ýngiltere, Almanya, Ýsviçre ve Avustralya). Dünya genelinde kendisinin International Bible Students diye adlandýrdýðý yaklaþýk 900 cemaat Russell’ý papaz olarak seçti.
Bu ilk kurumsallaþma giriþiminin ardýndan Russell, 31 Ekim 1916’da ölümüne kadar hayatýnýn büyük bölümünü grubun öðretilerini -Kitâb-ý Mukaddes’in hakikatiniyaymak için yazmaya, ayný zamanda Amerika içinde ve dýþýndaki cemaatlerini ve takipçilerini örgütlemek ve seminer vermek
için seyahat etmeye hasretti. 1886’da Millennial Dawn (daha sonraki ismiyle Studies in the Scriptures) baþlýðý altýnda yedi
cilt halinde planladýðý, fakat altý cildini tamamlayabildiði (1886-1904) kitap serisini
yayýmlamaya baþladý. Ancak bu geliþmeler, akým içinde ve yönetim hiyerarþisinde
kadýnýn yeri ve rolü gibi iç problemlerle gölgelendi. Grupta kadýnlarýn da erkek üyeler
gibi aktif yayýmcýlýk ve misyonerlik yapmalarýna raðmen grupta yönetici konumuna
gelmelerine ve yerel cemaatlerde kýdemli
üye olarak hizmet etmelerine izin verilmemekteydi. Organizasyon içinde Russell’a
denk konumda bulunma iddiasýnda olan
eþi 1897’de grupla ve eþiyle yollarýný ayýrdý; 1908’de de þartlý boþanmalarý gerçekleþti.
1909’da Russell, grubun basýn yayýn merkezini New York’un Brooklyn semtine taþýyýp oluþturduðu bu yeni komplekse Bethel (Tanrý’nýn evi) adýný verdi. 1913’te kitap
serisinin ilk cildini The Divine Plan of the
Ages adýyla yeniden yayýmladý. Burada

Kitâb-ý Mukaddes’in peygamberler kýsmýný inceledikten sonra Tanrý’nýn insanlýðýn
kurtuluþu için olan planýný deþifre ettiðini, Tanrý’nýn krallýðýnýn 1914’te kurulacaðýný ileri sürdü. I. Dünya Savaþý baþlayýnca Russell’ýn müridleri cennete gideceklerine emindi. Fakat 1915 yýlýnýn sonlarýna
doðru Russel, dünyanýn sonuna iliþkin kehaneti gerçekleþmeyince, Osmanlý Devleti’nin yenilgisini sonun baþlangýcý olarak
yorumladý. Kitâb-ý Mukaddes’in tek otorite kaynaðý olduðunu ileri sürdü ve “Millennial Dawn” baþlýklý yazýlarýnýn kutsal metinleri anlamada rehber kabul edilmesinde ýsrar etti. Ancak günümüzde Russell’ýn
çalýþmalarý yeniden basýlmamakta, akýmýn
yönetici heyeti tarafýndan yapýlan çalýþmalarda Russell yanýlabilen bir kiþi diye
nitelenmekte, grubun ilk dönemlerine ait
öðreti ve pratiklerin daha sonra terkedildiði belirtilmektedir.
Arkasýnda kurumsallaþmýþ zengin ve dinamik bir grup býrakan Russell, kendisinden sonra halef tayin etmemesine raðmen Joseph Franklin Rutherford Ocak
1917’de grubun baþkaný oldu. Rutherford’un liderliði grup içinde muhalefete ve
bölünmelere yol açtý; üyelerden bir kýsmý
Russell’ýn görüþlerine baðlý kalarak gruptan ayrýldý. 1906’da gruba katýlan Rutherford hukukçu kimliðinden dolayý kýsa sürede grupta popüler hale gelmiþti. Rutherford, Russell’ýn Studies in the Scriptures’ine hâþiye olarak yazdýðý The Finished Mystery’de (1917), Amerika Birleþik
Devletleri’nin I. Dünya Savaþý’na katýlmasýný þiddetle eleþtirdiði ve grubun askerlik hizmetinde bulunmayý reddetmesini
teþvik ettiði için kendisi ve grubun yedi
yöneticisi casusluk ve isyan suçundan
mahkûm edildi. Dokuz ay hapis cezasýndan sonra temyizle serbest býrakýlan Rutherford grubun kurumsal yönetimini sýký
kontrol altýna alýp merkezîleþtirdi ve kendisini destekleyenleri önemli mevkilere
getirdi. 1919’da ve daha sonraki yýllarda
grubun yönetiminde, üyelerin sorumluluk, vazife ve faaliyetlerinde yeni düzenlemeler yapýldý. Bunlar, üyelerin haftalýk
vaazlarýnýn rapor edilmesi, aylýk misyonerlik çalýþmalarýnýn ayrýntýlý biçimde kaydedilmesi, grubun ibadet mekâný olan “kingdom hall” (krallýk binasý) adý verilen mâbedlerinin, The Golden Age (daha sonra
Awake adýyla) ve The Watchtower adlý dergilerin yayýmlanmasý, bu dergilerin
grubun inanç ve davranýþlarýna kaynak olmasý, dergilerin hem cemaat halinde hem
ferden okunmasý, pazar günleri “kingdom
hall”lerde Kitâb-ý Mukaddes mütalaalarýn-
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da da kaynak olarak kullanýlmasý, kapý kapý dolaþarak vaaz ve öðretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gibi düzenlemelerdir.
Rutherford’un bu reformlarý grubun öðretilerine ve yayýnlarýna da yansýdý. 1921’de yazdýðý Harp of God’da farklý yorum ve
görüþler ileri sürdü. Russell’ýn siyonist görüþünü terketti ve grubun Tanrý’nýn krallýðýyla ilgili önceki tahminlerinden (1874,
1914) uzaklaþýp Ýbrânî atalarýnýn 1925’te
döneceðini ve Kudüs’ün yeniden inþasýna
yardým edeceðini, Tanrý’nýn krallýðýnýn da
bu yýlda ve daha sonra (1940) gerçekleþeceðini ileri sürdü. Temmuz 1931’de Ohio’nun Columbus þehrinde düzenlenen yýllýk
toplantýda Ýþaya kitabýndaki bir pasaja (43/
10) gönderme yaparak grubun ismini Jehovah’s Witnesses olarak deðiþtirdi. 1932’de kýdemlilerin yerel seçimine dayanan sistemi kaldýrdý ve 1938’de teokratik kurumsal sistemi getirdi. Ardýndan dünya genelinde cemaatlerdeki tayinler Brooklyn’deki
merkezden yapýlmaya baþlandý. II. Dünya
Savaþý yýllarýnda Rutherford ifade ve basýn hürriyeti, toplanma ve kitap daðýtma
hakký, bayraðý selâmlamaktan ve askerlik
hizmetinden muaf tutulma talepleri gibi
mücadelelerinde Yehova Þahitleri’ne rehberlik etti. Teþkilâtçý karakteri sayesinde onun liderliðinde grubun yayýnlarý artýp çeþitlendi, üyeleri ve tam gün çalýþanlarý Amerika içinde ve dýþýnda çoðaldý. Rutherford’un dönemi Yehova Þahitleri’nin karizmatik yapýdan kurumsal otoriteye dönüþüne damgasýný vurdu.
Grubun üçüncü baþkaný Nathan Homer
Knorr gençliðinde Hollanda kilisesine devam etmiþ, on sekiz yaþýnda gruba üye
olmuþ ve Brooklyn’deki yayýn merkezinde gösterdiði çaba ile kýsa sürede grubun yönetim kurulu üyeliðine yükselmiþti. Knorr’un uzun süren baþkanlýðý döneminde (1942-1977) Yehova Þahitleri’nin kurumsal büyümesi yeni bir ivme kazandý,
daha geliþmiþ teknik ve reklam yöntemleriyle popülerliði arttý. Ayrýca grubun inanç,
ritüel, eðitim, yayýn ve uygulamalarýnda
standartlaþma saðlandý. The Truth Shall
Make You Free (1943), Let God Be
True (1946), Aid to Bible Understanding
(1971) gibi kaynak kitaplarla doktrinlerinde, New World Translation of the Holy
Scriptures (1961) adlý kutsal kitap tercümesi ve The Truth That Leads to Eternal Life (1968) baþlýklý kutsal metin çalýþmasýna yönelik el kitabý ile grubun bütün
ibadetlerinde, mütalaa kurslarýnda, dinî
yapýlanma ve yönetim hiyerarþisinde çalýþacaklar için oluþturulan eðitim programýnda da standartlaþma gerçekleþtirildi.

Seleflerine göre daha mütevazi olan Knorr,
grup içi birlik ve bütünlüðü saðladýktan
sonra yeni þubeler açmak üzere seyahatlere çýktý. Avrupa, Asya, Latin Amerika, Ortadoðu gibi bölgelerde misyonerlik faaliyetlerini arttýrýp grubun uluslar arasý boyutunu daha da geliþtirdi. Onun döneminde þube sayýsý yirmi beþten doksan yediye yükseldi. 1960’lý yýllarýn sosyokültürel
kargaþalarý üzerine grup içi ahlâký ve dinî
hayatý tesis etmek için sýký düzenlemeler
getirdi. 1971’de Îsâ’nýn havârileri modelinden ilham alýnarak gerçekleþtirilen yeni yapýlanma doðrultusunda yönetim liderliði
baþkan yerine yeni oluþturulan yönetici heyete verildi. Yeni heyet “kutsanmýþlar” arasýndan bir baþkanla on bir kýdemli üyeden
meydana geliyordu. Heyet baðlayýcý emirler verme, grubun mal varlýklarý üzerinde
yasal otoriteyi elinde bulundurma, yayýnlarý onaylama, inanç, görüþ ve davranýþlarla ilgili meselelerde son kararý verme
gibi yetkilere sahipti. Yehova Þahitleri,
1966’dan itibaren heyecanlý bir þekilde
dünyanýn sonuyla ilgili kehanetleri yaymaya baþladýlar ve 6000 yýllýk insanlýk tarihinin 1975’te sona ereceðini ileri sürdüler.
Bu kehanet gerçekleþmeyince üyelerin bir
kýsmý gruptan ayrýldý. Yehova Þahitleri, yurt
dýþýnda sýký misyonerlik programýyla üye
sayýsý arttýrýlsa da Amerika Birleþik Devletleri’nde kaybettiði prestiji ve popülariteyi
tekrar kazanamadý.
Knorr’un ardýndan liderliði üstlenen yönetici heyet üyesi Frederick William Franz
döneminde (1977-1992) azalan üye sayýsýný arttýrmak için hummalý bir yayým programýna baþlandý; New World Translation of the Holy Scriptures’ýn yeni versiyonu (1984), Vahiy kitabý üzerine yeni yorumlar (1988) ve iki ciltlik Kitâb-ý Mukaddes ansiklopedisi (1991) neþredildi. Selefi
Knorr gibi Franz da dinî eðitim programlarýna ve yerel cemaatlerin iyileþtirilmesine aðýrlýk verdi. Knorr’un sekreterliðini yapan yönetim üyesi Milton George
Henschel 1992’nin sonuna doðru Yehova
Þahitleri’nin beþinci baþkaný oldu. Henschel
döneminde bireysel otoriteden birleþik bürokrasiye geçiþ tamamlandý. Henschel selefleri gibi Yehova Þahitleri’nin yaþlý neslindendi; bunlar, Îsâ’nýn geri dönüp yeryüzünde kurulacak cenneti yönetmek için
kendilerini gökyüzüne götüreceðine inanýyordu. Fakat Henschel döneminde grup
bu inancý terketti. 1995’te Îsâ’nýn sözlerini yorumlama yetkisi yaþlý yönetici heyetin (kutsal otoritenin) elinden alýnarak dünyevî otoriteye verildi. Bu deðiþiklik grubun yönetim mekanizmasýnda, kutsal oto-

rite ve yetkilerde büyük deðiþimlere yol
açtý. Ekim 2000’de yaklaþýk 100 kadar cemaat, kendi baþkanlarýnýn ve yönetim kurulu üyelerinin yönetici heyetten tamamen ayrýlacaðýný bildirdi. Bunun üzerine
yaþlý yönetici heyetin bütün üyeleri istifa
etti. Baþkanlýða Don Alden Adams getirildi. 25 Aðustos 2005’te idarî mevkiler çok
yaþlý ve kýdemli üyelerden alýnýp 1935’ten
sonra doðan daha genç nesle verildi. Eski
üyelerin hukukî otoriteleri ve yetkileri kaldýrýldý, yalnýz mânevî rehberliðe devam etmelerine müsaade edildi.
Ýnanç. Yehova Þahitleri’nin dinî inançlarý Kitâb-ý Mukaddes’e dayanmakta olup
kendine has Amerikan Protestan, özellikle de Adventist karaktere sahiptir. Fakat
yine de inanç ve pratikle ilgili önemli konularda diðer Protestan mezheplerinden
ayrýlýr ve bu mezhepler tarafýndan sapkýn
kabul edilir.
Tanrý. Sadece bir Tanrý vardýr; O da kendini Mûsâ’ya YHVH (Jehovah / Yehova) ismiyle izhar eden (Çýkýþ, 3/14) tanrýlarýn Tanrý’sýdýr. Genellikle Protestan Kitâb-ý Mukaddes mütercimleri Ýngilizce tercümelerde
telaffuzu yasak olan YHVH ismi yerine
Lord (Rab) kelimesini kullanýrken Yehova
Þahitleri bu ismi kullanmakta ýsrar ederler. Yehova Þahitleri için Tanrý’ya hitap
ederken kullanýlacak en uygun isim Yehova’dýr; bu da her þeyin yaratýcýsý olan
en yüce ve evrensel Tanrý’yý ifade etmektedir. Tanrý Yehova bütün evreni her biri
7000 yýl süren altý günde (Tekvîn, 1/2) ve
Tanrý’nýn kelimesi (logos / hikmet) olan Îsâ’nýn aracýlýðýyla yaratmýþtýr.
Teslîs. Yehova Þahitleri diðer hýristiyanlarýn inandýðý teslîse inanmaz, Îsâ’yý Tanrý’nýn oðlu fakat yaratýlmýþ kabul eder. Îsâ,
Tanrý Yehova’ya eþit deðildir, yalnýz baþlangýçta O’nunla beraberdi. Bu sebeple
ona -küçük harfle- tanrý (god) diye hitap
edilir. Îsâ ebedî deðildir, sadece Tanrý’nýn
ilk yarattýðýdýr ve tamamen beþerdir; ancak diðer insanlardan farklý olarak günahsýzdýr. Baþmelek Mîkâil ile özdeþleþtirilen
Îsâ þefaatçi, insanlýkla Tanrý arasýnda baþpapaz, kendi krallýðýnýn hâkimi ve kralý olarak Tanrý tarafýndan görevlendirilmiþ, insan þeklinde dünyaya gönderilmiþtir. Îsâ’nýn ara bulucu rolü kutsanmýþ hýristiyanlarla sýnýrlýdýr. Haçta deðil bir iþkence kazýðýnda ölen Îsâ ölümden ölümsüz ruh olarak yükselmiþtir ve hâlâ dünyada bir ruh
olarak bulunmaktadýr. Kutsal ruh teslîs
içinde ayrý bir kiþi / unsur deðil Yehova’nýn
dünyadaki aktif gücüdür; Tanrý onunla yeryüzüne müdahale etmektedir.
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Þeytan ve Kefâret. Tanrý Yehova, Aden
bahçesinde ilk mükemmel çifti yaratmýþ,
fakat O’na hizmet eden meleklerden biri
iken (Lucifer) Tanrý’ya karþý gelip ilâhî iradenin düþmaný haline gelen þeytan, Âdem
ile Havvâ’yý kandýrarak onlarýn Tanrý’nýn
otoritesine karþý gelmelerine yol açmýþtýr.
Âdem ile Havvâ’nýn bu itaatsizliði kendilerini ve onlarýn neslinden gelenleri günaha, hastalýða ve ölüme mâruz býrakmýþtýr.
Tanrý Yehova insanlarý günahtan ve ölümden kurtarmak adýna, en kýymetli ruhanî
oðlu olan Îsâ’yý mükemmel bir insan þeklinde (ikinci Âdem) yeryüzüne inmesi için
Meryem’in rahmine yerleþtirmiþtir. Tanrý’nýn kutsal ruhunun aracýlýðýyla Meryem’den doðan Îsâ vaftiz edilirken kutsal ruh
tarafýndan mesîh olarak kutsanmýþtýr. Günahsýz doðan ve bütün hayatý boyunca günahsýz kalan Îsâ, Yehova’nýn yeryüzündeki otoritesinin ispatýdýr. Hayatýný Tanrý’nýn
hükmüne tam sadakat göstermek için feda etmiþ, Âdem’in isyanýný itaate çevirmiþtir. Þeytanýn en etkili esareti olan ölüm
korkusu dahi Îsâ’yý itaat yolundan saptýrmaya yetmemiþ, böylece Îsâ, Âdem’in gücendirdiði Yehova’ya onurunu geri vermiþtir.
Cennet ve Cehennem. “Ateþli iþkence
yeri” mânasýnda bir cehennem yoktur. Cehennem ölen insanlarýn gittiði, ortak mezar denilen bir yerden veya durumdan,
bilinçsiz bir yok olma halinden ibarettir.
Cennete ya da yeryüzünde kurulacak Tanrý’nýn krallýðýna girmeyi hak etmeyenler
hiç var olmamýþ gibi yok olacaklardýr. Ýnananlar yeniden dirilme zamanýna kadar
ölü olarak kalacaktýr. Sadece “gerçek hýristiyanlar”, Îsâ’nýn ilk göðe çýkýþýndan sonra seçilen 144.000 kutsanmýþ mümin semavî cennete girmeye hak kazanacak, Tanrý ve Îsâ ile birlikte oradan yeryüzündeki
krallýðý yöneteceklerdir. “Diðer koyunlar”
denilen inanan çoðunluk için ölümden sonraki hayat, Armagedon savaþýndan sonra
temizlenmiþ bir dünyada Tanrý tarafýndan
diriltilmekle mümkün olacaktýr.
Tanrý’nýn Krallýðý ve Kurtuluþ. Tanrý’nýn
krallýðý Tanrý’nýn aslî amacý olan dünyayý
kötülüðün, hastalýðýn ve ölümün bulunmadýðý cennete dönüþtürmek için bir vasýtadýr. Tanrý iþkence kazýðýnda ölen Îsâ’yý
ölümden ruhanî bir vücut olarak yükseltmiþ ve mesîhî krallýðýn baþý yapmýþtýr. Îsâ’ya krallýðýnda Vahiy kitabýnda anlatýldýðý
gibi (14/1) 144.000 kutsanmýþ mümin yardým edecektir. Bunlar yeniden dirilmeyecek, ruhanî varlýklar olarak semada ikamet edeceklerdir. Îsâ’nýn krallýðýnýn baþlangýcý, þeytaný ve onun kötü meleklerini
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cennetten kovup ruhanî olarak dünyada
iskân etmeye baþladýðý 1914 yýlý kabul edilse de onun dünyadaki egemenliði, yakýn
zamanda kötülüðün kozmik güçlerine karþý vuku bulacak olan Armagedon savaþýnýn ardýndan kurulacaktýr. Bundan sonra
Îsâ yeryüzündeki bütün insanlarý “sadýk
koyunlar” ve “âsi ahmaklar” þeklinde iki
gruba ayýracak (Matta, 25/31-34), birinci
grup, 1000 yýllýk barýþýn ve âhengin tesis
edildiði bir dünyada cennete girerken ikinci grup Kitâb-ý Mukaddes’in “ikinci ölüm”
diye tasvir ettiði þekilde yok olacaktýr (Vahiy, 20/14-15). Hayatlarýnda kutsal kitabý
duyma þansý bulunmayan ölüler ise yeniden diriltilip büyük topluluða katýlacaktýr.
Yehova’ya sadýk olduklarýný ispat edenler
ebedî hayatla mükâfatlandýrýlacak, þeytanýn aldatmalarýna kananlar ise ikinci ölüme katlanacaklardýr. Yehova Þahitleri’nin
öðretisinde kurtuluþun amellere deðil Tanrý’nýn inâyetine baðlý olduðu kabul edilmekle birlikte kurtuluþun gerçekleþmesi
için yönetici heyet tarafýndan yorumlandýðý þekliyle Kitâb-ý Mukaddes’e inanmak,
Yehova þahidi olarak vaftiz olmak ve yine
yönetici heyet tarafýndan düzenlenen programa uymak gerekir. Yehova Þahitleri’nin
en tartýþmalý yönlerinden biri olan, ayný
zamanda grubu sýkýntýya ve ikileme sokan konu ise dünyanýn sonuna yönelik baþarýsýz kehanetleridir. Grup tarafýndan Armagedon’un tarihiyle ilgili birçok tahminde bulunulmuþ (1874, 1914, 1918, 1925,
1941, 1975) ve bütün bu tahminlerin isabetsizliði ortaya çýkmýþtýr. Fakat grup üyeleri halen, Îsâ’nýn 1914 yýlýnda görünmeden dünyaya geri dönüp Tanrý’nýn krallýðýný baþlattýðýna ve yakýn bir zamanda krallýðýnýn aktif hale geleceðine inanmaktadýr. Geçmiþteki baþarýsýz kehanetleri ise
Kitâb-ý Mukaddes’te verilen kronolojiye yönelik yorumlardaki deðiþime baðlamaktadýr.
Ritüel ve Pratik. Yehova Þahitleri’nin en
önemli dinî uygulamalarý grubun resmî
doktrinlerini öðrenme, aktif misyonerlikte bulunma (evanjelizm), cemaat toplantýlarýna katýlma ve vaftiz olmadýr. Toplantý ve ibadet mekânlarý olan, dinî sembol
içermeyen basit ve gösteriþsiz binalarda
ikisi hafta içinde, biri pazar günü olmak
üzere haftada üç defa toplanýlýr. Ýbadetlerde haç kullanýlmaz; haç pagan-putperest kökenli bâtýl dinlerin bir sembolüdür.
Toplantýlarýn þekli grubun genel merkezi
tarafýndan belirlenir, toplantýnýn konusu
umumiyetle her yerde aynýdýr. Hafta içi
toplantýlarý þahitlik / misyonerlik yapma
tekniklerine ve misyonerlikle ilgili pratik

tâlimatlara yöneliktir. Pazar günü toplantýlarýnda Kitâb-ý Mukaddes’e dayalý bir vaaz verilir, Watchtower dergisinde yayýmlanmýþ son makalelerden biri üzerine tartýþma yapýlýr. Toplantýlarý genellikle kýdemli üyeler veya bu konuda eðitim almýþ görevliler yönetir. Toplantýnýn açýlýþý ve kapanýþýnda müzik eþliðinde ilâhiler okunur,
kýsa dualar yapýlýr. Ýbadette fizikî açýdan
sadelik ve mânevî açýdan samimiyet önemlidir. Her cemaat genellikle 200 kiþiden
oluþur. Her yýl yirmi civarýnda cemaat iki
günlük toplantý için halka teþkil eder. Yine yýlda bir defa ayný bölgede yer alan 200
cemaat üç dört günlük toplantý için bir
araya gelir. Her beþ yýlda bir bütün üyelerin katýlýmýyla uluslar arasý toplantý düzenlenir. Aktif üyeler içinde tam zamanlý
olarak çalýþanlar, her ay zamanlarýnýn büyük kýsmýný kapý kapý dolaþarak misyonerlik yapmaya hasrederler. Öncü pâyesine
sahip olanlar ayda 100 saat misyonerlik
faaliyetinde bulunur. Tam zamanlý ve maaþlý olarak görevlendirilen diðer grup ise
ayda 150 saatini misyonerliðe ayýrýr ve grubun 260 dile tercüme edilen dergilerini
(The Watchtower ve Awake) daðýtýr. Her
ay gerçekleþtirilen misyonerlik faaliyetlerinin istatistiði kayda geçirilir (grubun resmî
internet siteleri için bk. www.watchtower.
org ve www.jw.media.org). Bütün Protestan gruplar tarafýndan uygulanan iki âyini (vaftiz ve komünyon) Yehova Þahitleri
de uygular. Uzun hazýrlýk aþamasýný baþarýlý þekilde tamamlayanlar vaftiz edilir. Suya daldýrarak yapýlan vaftiz, Tanrý’ya ve Yehova Þahitleri’ne hayat boyu hizmet etmenin baþlangýcýna iþaret kabul edilir. Vaftiz yalnýz baþýna kurtuluþ için yeterli deðildir; sadece Yehova’nýn kutsal ruhunu
ve gücünü tanýmanýn bir vasýtasýdýr. Bu da
kurumsal baðlýlýðý takdis etmede önemli rol oynar. Komünyon (ekmek-þarap) âyini
yýlda bir defa, yahudilerin Pesah (hamursuz) bayramý arefesinde (yahudi takvimine göre 14 Nisan) yapýlýr; ritüele yalnýzca kutsanmýþ sýnýfa ait üyeler katýlýr. Noel,
Paskalya, Þükran günü ve doðum günü
gibi kutlamalar birer putperest âdet kabul edildiðinden kutlanmaz. Yehova Þahitleri, Îsâ’nýn bâkire Meryem’den doðduðuna inanmakla birlikte Kitâb-ý Mukaddes’te onun doðumuyla ilgili bir bilgiye rastlanmadýðýný söyler ve Îsâ’nýn gerçekte milâttan önce 2 yýlýnda doðduðunu kabul
ederler. Ýlk hýristiyanlarýn uygulamadýðý bu
kutlamalarý kendilerinin de uygulamamasý gerektiðini ileri sürerler.
Ahlâkî Deðerler ve Yasaklar. Yehova Þahitleri’nin ahlâka iliþkin görüþleri muha-
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fazakâr hýristiyan deðerlerini yansýtýr. Evlilik dýþý cinsel iliþki ve homoseksüellik büyük günah kabul edilir. Geçerli evlilik biçimi tek eþliliktir ve evliliðin yasal kaydý istenir. Boþanma teþvik edilmez, boþanmadan önce tekrar evlenmek yasaktýr. Aile
yapýsý ataerkil olup koca aile iþlerinde son
kararý verir; bununla birlikte eþin -ve hatta çocuklarýn- görüþünün alýnmasý tavsiye edilir. Kürtaj ve doðum kontrolü de
yasaktýr. Ayrýca üyelerin tütün, kumar ve
uyuþturucudan uzak durmalarý istenir. Kötü alýþkanlýklarla ilgili yaptýrým uygulanýr.
Alkolde ise Kitâb-ý Mukaddes’in müsaade
ettiði sýnýr gözetilip aþýrý alkol kullanýmýna
izin verilmez. Gruptan olmayan kiþilerle
sosyal iliþki kurmak ve onlarla evlenmek,
ayný þekilde baþka dinî gruplara ait yazýlarý okumak yasaktýr. Terbiyeli davranýþ
ve sade giyim gerekli görülür. Tarih boyunca þeytan kiþilerin kendi bencil arzularýna
uyarak onlarý baþtan çýkarmýþ, ayný zamanda insanlýðý yanlýþ dinlerle, âdil olmayan ekonomik sistemlerle ve putperest
milliyetçilikle kandýrarak Tanrý’nýn nizamýna karþý gelmeye teþvik etmiþtir. Bundan
dolayý Yehova Þahitleri ulusal yönetimlere
baðlýlýðý kabul etmez; oy verme dahil bütün siyasî faaliyetlerden, orduda veya devlet mekanizmasýnda görev almaktan, popüler kültürün etkilerinden ve diðer dinî
teþkilâtlarla münasebet kurmaktan uzak
durur. Bütün dünyevî hükümetlerin þeytanýn gücü altýnda bulunduðuna inandýklarý için vatanperverlik adýna yapýlan gösterileri ve askerlik hizmetini reddeden Yehova Þahitleri herhangi bir ülkenin bayraðýna karþý selâm durmaz, baðlýlýk vaadinde bulunmaz, ulusal marþlarý söylemezler.
Bu tavýrlarý yüzünden grup üyelerinden
bazýlarý I. ve II. Dünya savaþlarý sýrasýnda
Amerika Birleþik Devletleri’nde hapse atýlmýþtýr. Nazi Almanyasý’nda ise toplama
kamplarýna gönderilen yahudi dýþý gruplar arasýnda yer almýþlardýr. Ayrýca kan
naklini onaylamazlar. Ýlk defa 1945’te alýnan bu kararý havârilere ait bir emir ve uygulama diye yorumlarlar (Resullerin Ýþleri, 15/20). Onlara göre herhangi bir þekilde vücuda kan alýnmasý hayatýn (ruhun)
kanda bulunduðu, buna baðlý olarak kan
yemenin haram olduðu þeklindeki prensibi ihlâl etmek anlamýna gelir (Tekvîn, 9/
4; Levililer, 17/11-12). 1961’den itibaren
kan nakli yapan kiþilerle iliþiði kesme müeyyidesi uygulanmaktadýr. Diyalize ise kanýn süzülmesi þartýyla izin verilmektedir.
Yine önceleri aþý ve organ nakline de müsaade edilmezken daha sonraki bir düzenlemeyle bu yasaklardan vazgeçilmiþ-

tir. 1978’den bu yana hemofili hastalarý
için kan nakline de izin verilmektedir. Fakat kan nakliyle ilgili umumi yasak birçok
grup üyesinin ölümüne yol açmýþtýr. Bu
sebeple kansýz ameliyat tekniklerinin geliþtirilmesine destek verirler. Grup üyelerinin kural ihlâllerine karþý birbirlerini uyarmalarý ve kural ihlâllerini kýdemlilere bildirmeleri esastýr. Bir kurala uymadýðý tesbit edilen kimse kýdemli üç kiþiden oluþan bir mahkemenin huzuruna çýkartýlýr.
Kýdemliler kiþinin tövbekâr olup olmadýðý
noktasýnda nihaî karar yetkisine sahiptir;
tövbekâr olmadýðýna kanaat getirilen kiþi
gruptan çýkarýlýr. Bu kiþinin tekrar gruba
alýnmasý mümkünse de bu uzun bir sürece tâbidir. Grup üyeliðinden çýkan kiþiyle münasebet de yasaktýr. Gruptan olmayan bir kiþiyle görüþmek gibi küçük kural
ihlâlleri yapanlar damgalanýr. Diðer grup
üyelerinin bu kiþilerle “kingdom hall” dýþýnda konuþmalarý yasaktýr. Günümüzde
dünya genelinde Watch Tower Society’ye
baðlý 112 þube ve 7 milyon aktif ya da resmî Yehova þahidi bulunduðu tahmin edilmektedir. Düzenli biçimde kapý kapý dolaþarak misyonerlik yapan bu üyeler 235
ülkede faaliyetlerini sürdürmekte, ayrýca
grup adýna hemen hemen 500 dilde yayýn yapýlmaktadýr. Amerika Birleþik Devletleri’ndeki üyelerin sayýsý 1 milyon olup
bunun önemli bir kýsmýný etnik azýnlýklar
meydana getirmektedir.
Yehova Þahitleri’nin Türkiye’deki Faaliyetleri. Yehova Þahitleri, Ýslâm dünyasýna

yönelik misyonerlik faaliyetlerinden genelde verimli bir sonuç alamamýþtýr. Türkiye’deki faaliyetlerinin neticesi ise uzun yýllar
sonra gerçekleþmiþtir. Türkiye’ye yönelik
hýristiyan kökenli misyonerlik faaliyetleri ilk dönemlerde ülkedeki dinî azýnlýklarý, özellikle hýristiyan gruplarý hedef almýþ
ve bunlar vasýtasýyla yayýlmaya baþlamýþtýr. 1909 yýlý gibi erken bir tarihte Ýzmir’de The Watchtower dergisi okuma grubunun varlýðýndan bahsetmek mümkünse de Yehova Þahitleri’nin Türkiye’deki düzenli oluþumu 1931 yýlýna kadar gider. Bu
tarihte Yunan asýllý Yehova þahidi Emmanuel Pasavantis ve eþi Zmini öncülük (kolportörlük) misyonu doðrultusunda Ýstanbul’a geldiler. Hýristiyan azýnlýklar ve özellikle Rum Ortodoks cemaati arasýnda grubun inançlarýný anlatmaya ve yayýnlarýný
daðýtmaya baþladýlar. Bu giriþimler sonucunda 1933 yýlýnýn ilkbaharýnda Yehova Þahitleri’nin “Rabbin akþam yemeði” denilen ve Îsâ’nýn vefatýný anma gecesi olarak
düzenlenen âyine yirmi iki kiþi katýldý ve
ayný yýl beþ kiþi vaftiz oldu. Bu küçük grup

da akýmýn misyonerlik faaliyetlerine katýldý, ev ziyaretleri yaptý ve yayýnlarýný daðýttý. Türkiye’de meþruiyet kazanmak ve
mevcut üyeleri desteklemek için 1934’te
akýmýn baþkaný Rutherford tarafýndan Emmanuel Pasavantis’e, Yehova Þahitleri’nin Amerikan hükümeti tarafýndan resmen tanýndýðýna iliþkin belgeyi içeren bir
mektup gönderildiði söylenir. Söz konusu
belgelerin Türkiye’deki resmî makamlara
ulaþtýrýlmasýyla ilk temaslarýn saðlandýðý,
hatta bunlarýn Mustafa Kemal Atatürk’e
kadar gittiðinden bahsedilir. Fakat bu iddialarý doðrulayacak herhangi bir veri mevcut deðildir. Akým 1935’te Türk azýnlýklarýndan iki kiþiyi (Pavli Zahariadis ve Atanas Kifidis) aktif üye yapmayý baþardý.
Daha sonra bu ilk üyeler Ýstanbul ve çevresindeki diðer azýnlýk cemaatlerine, bu
arada Polonezköy’deki Polonya asýllý Katolikler’e misyonerlik faaliyetlerini götürmeye baþladýlar.
1938’de gruba katýlanlarýn sayýsýnýn 100’e
ulaþmasý üzerine akýmýn New York’taki
merkezi, grubun prestijli seminer okulu
Gilead mezunlarýndan on yedi kiþiyi ve belli sayýda öncüyü özel misyonla Türkiye’ye
yolladý. II. Dünya Savaþý yýllarýndaki duraklama döneminin ardýndan 1947’den itibaren misyonerlik faaliyetlerine yeniden
hýz verildi ve altý müjdeci gönderildi. Grubun resmî görevlileri, dönemin yönetim
kurulunun iki üyesi, daha sonra akýmýn
baþkanlýðýný üstlenen Knorr ile Franz da
1956’da Türkiye’yi ziyaret ettiler. Bunlarýn onuruna düzenlenen yemekli toplantýya 200 kiþi katýldý. Bu ziyaret Yehova Þahitleri’nin Türkiye’deki faaliyetlerinde bir
dönüm noktasý oldu, akýmýn Türkiye’de
daha ileri seviyede teþkilâtlanmasýna ve
büyümesine katký saðladý ve akým azýnlýklar yanýnda müslümanlar arasýnda da yayýlmaya baþladý. Bu dönemde akýma katýlanlarýn baþýnda, asker kökenli bir babanýn oðlu ve akýmýn Türkiye’deki en yüksek mercii olan, Temsil Heyeti baþkanlýðýný da icra eden Mete Süer gelir.

Yargý organlarýnýn ve basýnýn dikkatini
çeken akýmýn üç üyesi, Mayýs 1957’de 677
sayýlý kanun uyarýnca kendi inançlarýný baþkalarýna empoze etme suçundan tutuklandý; fakat 22 Mayýs 1958’de mahkeme
kararýyla beraat etti. Bunu, 1960’lý yýllarda deðiþik illerde grup üyeleriyle ilgili olarak dinî inançlarýný yayma ve baþkalarýna
benimsetmeye çalýþma, dinî yayýn daðýtma gibi suçlamalarla tutuklamalar, davalar ve beraatler takip etti. Yehova Þahitleri, Amerika Birleþik Devletleri’nde ve Batý Avrupa ülkelerinde saðlýk ve güvenlik
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sebepleriyle, ayrýca askerî sakýncalardan
dolayý yasal soruþturma ve tutuklamalara muhatap olurken Türkiye’deki tutuklamalar ve davalar, akýmýn kurumsal statüsünün (mezhep, tarikat veya din) belirlenmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 163.
maddesine binaen dinî propaganda kapsamýnda devlete / laik rejime tehdit oluþturmasý baðlamýnda gerçekleþmiþtir. Bu
tutuklamalar ve davalardan kurtulmak
için 1970’li yýllarýn baþýnda Yehova Þahitleri Temsil Heyeti resmî makamlar nezdinde bir çözüm bulmaya çalýþtý ve müstakil bir din olma iddiasýyla baþvuruda bulunuldu. Mahkeme Türkiye’deki resmî din
temsilcilerine, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na, Ýstanbul Ermeni Patrikliði’ne, Rum Ortodoks Patrikliði’ne ve hahambaþýlýða birer yazý göndererek Yehova Þahitliði’nin
dinî statüsünü sordu. Gelen cevaplar menfi olsa da mahkeme böyle bir dinî grubun
varlýðýna, fakat mevcut dinî geleneklerle
hiçbir iliþkisinin bulunmadýðýna karar verdi. Mahkeme daha sonra, kendi tayin ettiði üç hukukçudan meydana gelen bilirkiþi raporuna dayanarak nüfus kayýtlarýnýn
mezhep hânesine Yehova Þahitliði ibaresinin kaydedilebileceðine karar verdi. 1961
anayasasý mezhep ve din arasýnda bir ayýrým gözetmediðinden Yehova Þahitleri bu
kararý yeterli gördüler ve kendilerini nüfus kayýtlarýnda Yehova þahidi olarak kaydettirdiler.
Bu yasal geliþmelerin sonucunda Yehova Þahitleri resmen tescil edilme yollarýný
aramayý sürdürdü. 10 Temmuz 1974 tarihinde Beyoðlu Kaymakamlýðý’na Mukaddes Kitap Kurslarý Derneði kurmak için
baþvuruda bulundular. Ýlk toplantýlarýný
baþvuru henüz onaylanmadan 17 Kasým
1974’te Ýstanbul Osmanbey’de yaptýlar.
Tüzüðünün 21 Mayýs 1975’te onaylanmasýnýn ardýndan dernek faaliyetlerine hýz
vererek Bakýrköy, Kadýköy, Beyoðlu semtlerinde ve Ankara, Ýzmir, Antakya gibi þehirlerde þubeler açýp toplantýlar düzenledi. Bu geliþmeler Yehova Þahitleri’nin kurumsallaþmasýna ve hiyerarþik yapýlanmasýna katký saðladý. Grubun Temsil Heyeti
28 Mayýs 1980’de Mete Süer, Vartan Mumcu ve Yýlmaz Ertuncalý’nýn öncülüðünde
Beyoðlu’nda ilk bürosunu açtý. Resmen
tanýnmasýna raðmen grubun dinî toplantýlarý ve faaliyetleri yine dava konusu oldu; fakat bütün bu davalar beraatle sonuçlandý. 1984-1985’te Ankara’da grup
üyeleri tutuklanarak Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sevkedildi ve Yargýtay nihaî kararý verinceye kadar bir yýl tutuklu kaldý.
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nel Kurulu’na geldi. Verilen kararda yeni
anayasanýn din ve vicdan hürriyetine yönelik 24. maddesi çerçevesinde Yehova Þahitleri’nin dinî faaliyet yapma ve dinî görüþlerini yayma haklarýný koruyucu ifadelere yer verildi (E. 1985/9-596 ve 1986/293).
Bu kararla Yehova Þahitleri’ne yönelik soruþturma ve tutuklamalar sona erdi, grubun anayasal haklarý garanti altýna alýndý.
Yehova Þahitleri, muhtemel tepkilere ve
olumsuz durumlara karþý yayýnlarýnda kendileri hakkýndaki beraat kararlarýna yer
vermekte, kendi resmî teþkilâtlarý tarafýndan düzenlenen kimlik kartlarýyla rahatça dinî inanç ve pratiklerini uygulamakta,
program ve faaliyetlerini icra etmektedirler. Saðlýk problemleri dolayýsýyla kan alýp
vermeme, askere gitmeme ve gittiklerinde silâh tutmama gibi bazý imtiyazlar da
istemektedirler.
Türkiye’deki mevcut üye sayýsý ve faaliyetleri bakýmýndan günümüzde Ege bölgesi Yehova Þahitleri’nin en yoðun ve aktif olduðu bölgedir. Bunu sýrasýyla Marmara, Akdeniz ve Ýç Anadolu bölgeleri izlemektedir. Ankara Ticaret Odasý’nýn 2004’te yayýmladýðý misyonerlik raporuna göre
Yehova Þahitleri’nin yoðunlukla bulunduðu iller Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Eskiþehir,
Aydýn, Antalya, Mersin ve Hatay’dýr. Bizzat kendi yayýnlarýna dayanan bilgilere göre Ýzmir sekiz cemaati ve yaklaþýk 450 üyesiyle Yehova Þahitleri’nin en önemli merkezidir. Grubun masraflarý büyük ölçüde
New York’taki merkezden, kýsmen de üyelerin yaptýðý baðýþlar yoluyla karþýlanmaktadýr. Misyonerlik taktikleri doðrultusunda insanlarýn kalabalýk olduðu yerlere, otobüs terminallerine ve istasyonlara yayýnlarýný býrakmakta, sahil beldelerine, plajlara, çarþýlara, gençlerin gittiði mekânlara
aðýrlýk vermektedirler. Günümüzde Yehova Þahitleri’nin Türkiye’nin otuz il veya
ilçesinde otuz iki cemaati mevcuttur. Grubun 1990 yýlýndan bu yana yayýmlanan yýllýk faaliyet raporlarýnda cemaatlerin sayýlarýnýn devamlý arttýðý belirtilmektedir. Nisan 1990’da çýkan 1989 hizmet yýlý faaliyet raporunda on bir cemaatin bulunduðu, üye sayýsýnýn 860 olduðu, yýl boyunca
kýrk beþ kiþinin vaftiz edildiði yazýlmakta,
Kutsal Kitap çalýþmasýna devam edenlerin sayýsýnýn 621, yýllýk anma yemeðine katýlanlarýn sayýsýnýn ise 1603 olduðu kaydedilmektedir. 2004 hizmet yýlý faaliyet
raporunda ise otuz iki cemaatten oluþan
grup üyelerinin toplam sayýsýnýn 1740’a
çýktýðý, 2004 yýlý boyunca vaftiz edilenlerin sayýsýnýn yetmiþ dokuz, Kutsal Kitap
incelemesine katýlanlarýn sayýsýnýn 934 ve

yýllýk anma yemeðine katýlanlarýn sayýsýnýn 3298’e ulaþtýðý belirtilmektedir. Bu sayýsal göstergeler, Yehova Þahitleri’nin son
on beþ yýlda Türkiye’deki üye ve sempatizanlarýný ikiye katladýðýný göstermektedir.
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