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Ajurcu Setrak Çörçil, Türkiye’deki Ermeni az›nl›klardan biri…

Türkiye mozai¤inin
s›valar› dökülürken
6-7 Eylül olaylar›ndan sonra ilk kez Türkiye mozai¤i
fena halde çatlad›. Mülkiye ‹stanbul Dink’in Tuzla
“hikayelerinden” Mahçupyan’›n duygu dolu yaz›s›ndan,
Ermeni kökenli vatandafllar›m›z›n “Türkiye’de Ermeni
olmak” konusundaki düflüncelerinden bir demet haz›rlad›.

T

Yaz›: Ayd›n Demirer Foto: Emrah Do¤an
ürkiye’de Ermeni olman›n
çok da kolay olmad›¤›n› biliyorduk. Ermeni arkadafllar›m›z vard›, baz› mahalle, baz›lar› okul
arkadafllar›m›zd›. Asl›nda bir iki askerlik an›s› d›fl›nda pek de bir fleyler
anlatmaktan hofllanmazlard›. Ama öte
yandan baz› fleyler de yavafl yavafl dillendiriliyordu. Örne¤in az›nl›k vak›flar›nda neler olup bitti¤i son y›llarda
yaz›l›p çizilmeye bafllam›flt›. Merak

ediyorduk. Denk gelirsek Hrant’› televizyondan izliyorduk, yaz›lar›n› okuyorduk.
Ama her fley yeni yeni konufluluyordu. Bu arada büyük bas›n da 6-7
Eylül olaylar›n›n y›ldönümünde çok
iyi bir s›nav vermiflti, onu görüyorduk.
Ama kafam›zda pek çok fley bölük pörçüktü. H›ristiyan ve Musevi
az›nl›k konusunda pek fazla düflün-
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memifltik. Güneydo¤u sorunuyla,
Kürt kökenli vatandafllar›m›za, onlar›n
yaflad›klar›na olan ilgimiz daha fazlayd›.
Hrant Dink, H›ristiyan az›nl›klar
konusunda ilk tart›flmalar› bafllatt›.
Ama aram›zdan ayr›ld›ktan sonra
da bize, bizim gibi düflünenlere çok
önemli bir miras b›rakt›.
Hrant’›n ölümünden sonra...
H›ristiyan ve Musevi az›nl›klar konusuna ilgi duymaya, araflt›rmaya
bafllad›k. Herkes ete¤indeki tafl› döktü. En yak›n arkadafllar›m›z›n bile fena halde milliyetçi olduklar›n› gördük. Kimin nerede durdu¤u, kimin
ak, kimin kara oldu¤u çok net bir biçimde ortaya ç›kt›.
‹kincisi, devlet kadrolar›n›n, yöneticiler de dahil olmak üzere nas›l tehlikeli bir milliyetçilik anlay›fl›yla örgüt-

lendi¤ini aç›kça gördük. Ne kadar fütursuzca davranabileceklerine flahit
olduk. Y›llar›n çabas› meyvelerini vermiflti.
Üçüncüsü, demokratlar›n de hat›r›
say›l›r bir gücü oldu¤unu ö¤rendik.
Unutmayal›m, o 150 bin kiflinin yürüdü¤ü cenaze töreni hafta aras›yd›, dolay›s›yla memurlar, özel sektör çal›flanlar›, ö¤renciler, ö¤retmenler kat›lamad›. Üstelik tören sadece ‹stanbul’da
de¤il 50 kentte yap›ld› ve bu kentler
aras›nda Trabzon da vard›.
Dink’in bu miras› hepimiz için
önemli bir birikim, engin bir tecrübe
oluflturdu.
Güneydo¤u’da yaflananlar› bir ya-

Berç Yoluserer; Ermeni az›nl›k.

Türkiye’nin toplumla en kaynaflm›fl ve uyumlu etnik az›nl›¤› say›lan Çerkezler son
zamanlarda Türkiye’den anadillerinde e¤itim görme hakk›n› talep ediyorlar.

“Ekme¤imize engel oluyorlar”

Ermeni Zanaatç› Zavel Benlio¤lu Yahudi esnaf arkadafl›yla.

Kapal›çarfl›’da dökme kal›p ifliyle u¤raflan Ermeni Zanaatç›
Zavel Benlio¤lu (foto¤rafta sa¤da), Kapal›çarfl› hanlar›ndaki esnaf›n›n yüzde 80’inin Ermenilerden olufltu¤unu söylerken, foto¤rafç› arkadafl›m›z Emrah Do¤an’a serzeniflte
bulundu. Benlio¤lu, Eminönü Belediyesi’nin hanlardaki esnaf› tahliye ederek, çarfl›y› lüks bir butik otele dönüfltürme projesinin Kapal›çarfl›’daki Ermeni esnaf› endiflelendirdi¤ini; çarfl›n›n ço¤unlu¤unu oluflturan Ermeni esnaf›n›n bu
karar›n kendilerine yönelik oldu¤unu düflündü¤ünü belirtti. Bilindi¤i gibi ‹stanbul’un hanlar›n›n otele dönüfltürülmesi projesinde ilk ad›m Kapal›çarfl›’da at›ld›. Öyle ki Cebeci
Han’› butik otele dönüfltürecek proje flimdiden haz›r. Zavel Benlio¤lu, ifllerinin zaten az oldu¤undan yak›n›rken;
Belediye’nin kendilerini Beyaz›t’a tafl›mas›n›n Ermeni esnaf› için ticari aç›dan bir yok olufl anlam›na gelece¤ini vurgulad›.
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Bizi yabanc›
gördüler

Onlar hallerinden memnun ama…

Gazeteci-Yazar Hrant Dink

Onlit B›çakç› (solda) ve
Minas ‹lcian (ortada).
Türkiye’de yaflayan Ermeni az›nl›klardan Onlit B›çakç› ve Minas ‹lcian, Heybeliada’da yaflayan iki emekli vatandafl›m›z. Arkadafl› ve ad›n› bilmedi¤imiz Kürt bir
gençle kahvede otururken görüntüledi¤imiz Minas ‹lcian, ailece üç nesildir Heybeliada’da yaflad›klar›n›, flimdiye kadar Ermeni kimli¤iyle Türkiye’de hiçbir problem
yaflamad›klar›n›, Ermenistan’a dönmeyi hiç düflünmediklerini söylese de, sözlerini
düflündürücü bir flekilde tamaml›yor: “Devlet büyük olacak ki, biz de yaflayal›m…”

Lozan Antlaflmas› Türkiye’de resmi az›nl›k olarak Ermeniler,
Yahudiler ve Rumlar› ilifliklendiriyor. Kürtler, Çingeneler,
Lazlar, Gürcüler, Çerkezler vb. ise “az›nl›k milletler”
kapsam›na giriyor.

Yaflad›klar› ülkelere en fazla uyum
sa¤layan topluluk olan çingeneler,
‹skan Kanunu’na göre az›nl›k statüsüde
de¤erlendirilmekten rahats›zlar.

Avrupa Birli¤i Uyum Yasalar› Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adalet Komisyonu’nda görüflülürken
üzerinde en fazla tart›flma yaflanan
husus, “Az›nl›klara Mülk Edinme Hakk›” getiren 4. madde oldu. ‹dam, Kürtçe yay›n, Kürtçe ö¤renim gibi çok daha s›k›nt›l› maddeler önemli say›labilecek oy fark›yla kabul edilirken, 4.
madde sadece bir oy fark›yla kabul
edilebildi. Üstelik hem komisyonlarda, hem Meclis’te hem de medya
önünde bu madde tart›fl›l›rken karfl›
olanlar insaf ölçülerine s›¤mayacak
bir üslupla sadece yasay› de¤il, Az›nl›klar› ve Az›nl›k Vak›flar›’n› da fütursuzca elefltirdiler. Öyle ki bu sald›rgan
üslup karfl›s›nda Az›nl›k mensuplar›
olarak “Böyle vereceklerse hiç vermesinler” duygusall›¤›na dahi düfltük.

Anlafl›lmaz bir karar

na b›rak›rsak, 6-7 Eylül olaylar›ndan
sonra Türkiye mozai¤ini çatlatan ikinci büyük olayd› Hrant Dink cinayeti.
Mülkiye ‹stanbul olarak bu konuyla ilgili bir dosya haz›rlad›k. Hrant
Dink’in o çok çarp›c› Tuzla “hikayelerinden”, Etyen Mahçupyan’›n o duygu
dolu yaz›s›ndan ve Ermeni vatandafllar›m›z›n “Türkiye’de Ermeni Olmak”
konusundaki düflüncelerinden bir demet yapt›k. Arflivinizin bir köfleci¤inde bulunsun...

Oysa biz hakl›yd›k, hem de çok
hakl›…
Otuz y›ldan bu yana vak›flar›m›z
mülk sat›n alamad›klar›, mülk ba¤›fl›
kabul edemedikleri gibi, 1936 y›l›ndan itibaren edinmifl olduklar› mülkler de Devlet taraf›ndan aç›lan davalarla bir bir ellerinden al›n›yor, bedelsiz olarak eski sahiplerine, mirasç›lar›na onlar da yoksa Hazine’ye iade ediliyordu.
Çaresizlik, 1974 y›l› K›br›s olayla-

r›n›n en hareketli ortam›nda Yarg›tay’›n bir Rum vakf› aleyhine vermifl
oldu¤u, az›nl›k vakf›n› “yabanc›” kategorisine sokan anlafl›lmaz karar, emsal haline dönüflmüfl, aç›lan her bir
davan›n sonucunu etkiler olmufltu.
Sorunumuzu otuz y›ldan bu yana
her seferinde Devlet’in tüm kademelerine tafl›yor, hemen her y›l bu konuda yazd›¤›m›z raporu cumhurbaflkanlar›n›n, baflbakanlar›n, bakanlar›n ve
bürokratlar›n sumen alt›na teslim ediyorduk.
Ancak haks›zl›k sürüp gidiyordu.

sorunumuzu dile getirdiler.
Ne var ki dayatmac› zihniyetin
vurdumduymazl›¤› sürüyordu. ‹ktidar›n belli bir bölümü, “Az›nl›¤a hak”
denince hemen hiddetleniyor ve çözüm giriflimlerini engelliyordu.
Sonuçta, sorunumuz hiç de arzu
etmedi¤imiz bir üslup ve yöntemle,
AB yasalar› içerisinde çözüme ulaflt›r›ld›. Ve yine bizim hiç hak etmedi¤imiz bir flekilde “Avrupa Az›nl›klara
hak istedi, Türkiye de çaresiz kald›,
verdi” gibi, garip ve sevimsiz bir sonuç ç›kt› ortaya.

Keflke…

Haks›zl›¤›n sigortas›

Devletten bir çözüm gelmedi¤i
için sorunumuzu bu kez Türkiye kamuoyuna tafl›maya karar verdik. Birkaç y›ldan beri de ülkemizin duyarl›
ve demokrat yazarlar› hemen her f›rsatta bu haks›zl›¤›n giderilmesi için

Oysa ne yeni ne de ayr›cal›kl› bir
hak veriliyordu bizlere. 1970’li y›llara
kadar kulland›¤›m›z, ancak o tarihten
itibaren elimizden al›nm›fl hakk›m›z
tekrar iade ediliyordu. Üstelik bu yap›l›rken de bin dereden su getiriliyor, ya-

Ermeni vatandafllar›m›zdan Kevork Yaner, Hrant Dink’in vurulmas›ndan sonra
kamuoyunda yap›lan bilinçsizce konuflmalar›n az›nl›klar› olumsuz etkiledi¤ini ve
kendilerine zarar verdi¤ini söylüyor.
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sa içine “Bakanlar Kurulu’nun onay›yla” diye koca bir flehir konularak, ne
zaman nas›l ataca¤› önceden kestirilemeyecek bir sigorta konduruluyordu.
Böylece di¤er vak›flarla Az›nl›k
Vak›flar› aras›na yine eflitsizlik yarat›l›yor, di¤erleri sadece Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün onay›yla yetinirken,
Az›nl›k Vak›flar›’n›n mülk edinmesinin onay› Bakanlar Kurulu’nun takdirine yükseltiliyordu.
Kontrol yüce olmal›yd›! Olur a,
Az›nl›k Vak›flar› az›t›r, Türkiye’yi sat›n
almaya kalkabilirlerdi!

Kaybedilmifl mülklerin ak›beti
Yasada, mahkemeler yoluyla eski
sahiplerine iade edilmifl mülklerin
ak›betine iliflkin bir aç›kl›k olmasa da,
Az›nl›k Vak›flar› elbette bu mülk için
her türlü yasal ya da hukuki giriflimde
bulunacaklar. Umal›m ki, bugüne de¤in yap›lan›n yanl›fl oldu¤unu anlayan ve yeni bir yasayla bu haks›z gidiflata son veren zihniyet bu mülklerin geri verilmesi için de olumlu çözümler üretsin. Bu yap›lmad›¤› takdirde, yasan›n sadece bundan sonras›na
uygulanacak olmas› haks›zl›¤› tama-
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men gidermifl olmayacak.
Rum Az›nl›¤›n 150’yi, Ermeni
Az›nl›¤›n ise 30’u aflk›n kaybedilmifl
mülkü var ve bunlar as›l sahiplerini
bekliyorlar.

Tuzla Kamp:
Haks›zl›¤›n simgesi
Bu mülklerden biri de Gedikpafla
Ermeni Protestan Kilisesi Vakf›’na ait
Tuzla Çocuk Kamp›. Bu kamp›n öyküsünü içinde yaflayan biri olarak say›s›z kereler yazd›m ve dile getirdim.
Bir yerde Az›nl›k Vak›flar›’n›n elinden
mülklerinin al›nmas› olay›n›n simgesi
oldu Tuzla Kamp›. ‹nsan Haklar› Derne¤i’nce üzerine sergiler yap›ld›, kitaplar yaz›ld›.
‹nan›n, Tuzla Kamp›’n›n öyküsü
insana b›kk›nl›k verecek gibi de¤il…
Bir kez daha anlatmaya de¤er.

Düz bir araziydi
Ald›lar bir sabah biz 13 çocu¤u…
Gedikpafla’dan yürüyerek
Sirkeci’ye…
Oradan vapurla Haydarpafla’ya… Haydarpafla’dan trenle
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Tuzla ‹stasyonu’na… ‹stasyondan da
bir saat yürüyerek, göl ile denizi kenarlayan genifl, uçsuz bucaks›z düz
bir araziye götürdüler. O zaman›n
Tuzla’s› bugünkü gibi zenginlerin ve
bürokratlar›n villalar›yla dolu bir mekân de¤il… ‹nce kumlu. Bakir bir deniz kenar› ve denizden kopma bir göl
parças›… Uçsuz bucaks›z arazide bir
iki ev, tek tük incir ve zeytin a¤açlar›
ve hendek kenarl› serpilmifl dikenli
bö¤ürtlen çal›lar›…
Bir de bizim kurdu¤umuz K›z›lay
çad›rlar›…

Çocuk eme¤imiz
8 ile 12 yafl aras› biz 13 çelimsiz
için yazlar› Gedikpafla Yetimhanesi’nin beton bahçesine mahkum olma
sona ermiflti…
Ailelerimizi, yak›nlar›m›z› ancak
geceleri uzaklarda, parlay›p sönen
kent ›fl›klar›n› izlerken an›ms›yorduk.
Yere düflmüfl ve üst üste y›¤›lm›fl yafll› y›ld›zlara benzetiyorduk kent ›fl›klar›n›. Üç y›l flafak vakti kalk›p, gece yar›lar›na dek çal›flarak kamp binas›n›
tamamlad›k. En k›sa boylular›m›zdan
biri olan “Kütük” (Zekar’a böyle hitap
ederdik) bir bafl›na çimento torbas›n›
kucaklay›p çat›ya kadar ç›karabiliyordu. Geceleri uykuda yorgunluktan alt›na ifler, her defas›nda da yi¤itli¤imize leke sürmez, “ Ben iflemedim, o
ifledi” diyerek birbirimizin üzerine
atard›k.

Karfl›m›zda devlet vard›
Sekiz yafl›nda gittim Tuzla’ya. Tam

20 y›l oraya emek verdim.
Eflim Rakel’i orada tan›d›m. Birlikte büyüdük.
Orada evlendik. Çocuklar›m›z
orada do¤du…
12 Eylül’den sonra kamp›m›z›n
müdürünü “Ermeni militan yetifltiriyor” suçlamas›yla içeri ald›lar.
Haks›z bir suçlamayd›. Hiçbirimizin Ermeni militanlar olarak yetifltirilememifltik.
Bafls›z kalan kamp›n ve yetimhanenin kapanmamas› için görevi bu
kez ben ve oradan yetiflen arkadafllar›m üstlendik.
Ama bir gün elimize bir mahkeme
ka¤›d› tutuflturdular…
“Siz Az›nl›k kurumlar› yer sat›n alma hakk›na sahip de¤ilmiflsiniz! Biz
zaman›nda size izin erirken yanl›fl
yapm›fl›z. Art›k buras› eski sahibinin
olacak.”
Befl y›l süren direniflimize ra¤men
yenildik…
Ne yapal›m ki karfl›m›zda devlet
vard›.

“Hrant”
Gazeteci-Yazar Etyen Mahçupyan

Önceki gün, 19 Ocak 2007,
yüre¤imi kaybetti¤im gün...
Onunla nas›l tan›flt›¤›m›
hat›rlam›yorum.
‹flin garibi Hrant da
hat›rlam›yordu.
‹lk karfl›laflmam›zda
birbirimiz hakk›nda ne
hissetmifl, ne düflünmüfltük,
bilmiyorum.

Art›k çaresiz de¤iliz
Bizi, yaratt›¤›m›z uygarl›¤›m›zdan
att›lar.
Orada yetiflmifl bin befl yüz çocu¤un al›n terinin üstüne oturdular.
Bizlerin çocuk eme¤ini gasp ettiler.
Ve art›k bizim yaratt›¤›m›z “ Tuzla
Yoksul Çocuk Kamp›”m›z, bizim “ Atlantis uygarl›¤›m›z” flimdi bir harabe…
Çocuk c›v›lt›lar› çekilince suyu da
çekilmifl kuyunun…
Binan›n omuzlar› düflük…
Toprak çorak…
A¤açlar küskün…
Benim isyan›m›n pike uçufllar› ise
bin bir özenle yapt›¤› yuvas› bir darbeyle yok edilmifl k›rlang›c›nki kadar
keskin…
Lakin art›k çaresiz de¤il.
(AGOS; 26 Ocak 2007)

Birlikte epeyce çaba harcay›p, on
y›l kadar öncesinin olaylar›na döndü¤ümüzde de bulamam›flt›k o ilk izlenimlerin izini. Sanki bir anda yo¤unlaflm›fl olan ve o yo¤unluk içinde geçmifli silmifl bir ba¤›m›z vard›. Arkadafll›¤›m›z› kendi irademiz d›fl›nda bize
“verilmifl” bir lütuf gibi yaflad›k ve tad›n› ç›kard›k. Gitti¤imiz yerlerde ve
dost sohbetlerinde aram›zdaki karakter farkl›l›¤›na karfl›n iliflkimizin yo¤unlu¤u gündeme geldi¤inde Hrant
iflin keyfini ç›kararak konuflmay› durdurur ve “o benim akl›m, bense onun
yüre¤iyim” derdi.
Dün ben yüre¤imi kaybettim...
Hrant’› tan›yanlar de¤il sadece, onu
televizyonda bir kez izleyenler bile, o
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yüre¤in çap›n› fark etmifllerdir.
Hrant’›n gidifline bugün yürek dayanm›yorsa, onun yüre¤inin hepimizi kucaklayacak kadar derin olmas›ndand›r. Hrant’›n gücü böyle bir yüre¤i liderlik vasf›yla, cesaret ve ahlakla bütünlefltirmesindeydi. Ama Hrant’› as›l
Hrant yapan flafl›rt›c›, birçoklar› için
yad›rgat›c› samimiyetiydi. Bu toplumun çoktan kaybetti¤i, hat›rlat›ld›¤›nda gocundu¤u, önüne ç›kt›¤›nda ürkütücü samimiyet... Hrant, bu özelli¤iyle hepimize ahlaki bir duruflun ne
oldu¤unu, insan›n “kendisi” olmas›n›n nas›l bir fley oldu¤unu gösterdi ve
gerçekte bize kendi ezikli¤imizi hat›rlatt›. Onu hazmetmek o yüzden kolay de¤ildi. S›rf varl›¤›yla ve apaç›k insani durufluyla Türkiye’yi utand›ran
adamd› o...
Öte yandan Hrant’› izledikçe, yan›nda oldukça gelen sa¤alt›c› etkiyi
fark eden, insanl›¤›n› hat›rlamaktan
mutlu olan milyonlarla birlikte benim
de yüre¤im geniflledi bu y›llar içinde.
Aram›zdaki birkaç yafl ve esas olarak
karakter farkl›l›¤› nedeniyle “büyük
kardefl” olan ben, ailelerdeki ilk çocu¤un hafif içe kapan›k, ketum, asosyal
halinden ç›karak biraz “küçük kardefl”e benzemeye bafllad›m. Onun
kendinden emin, rahat ve en önemlisi haflar› dürüstlü¤ünden biraz nasibimi ald›m. Ancak yüre¤im tam genifl-
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lerken, flimdi kaybettim o yüre¤i...
Do¤rusu kendimden pek emin
de¤ilim art›k. Bu ülkeye, bu topluma,
buradaki insanlara ayn› genifl yürekle
bak›p bakamayaca¤›mdan emin de¤ilim. Hrant’› tafl›yamayan, geçmiflte her
kimlikten isimli isimsiz Hrant’lara lay›k olamayan, bu topraklar›n kültürüne yabanc› olmas›na karfl›n topra¤› isteyen, topra¤› öylesine istedi¤i için insanl›¤›n› unutan bir toplumda m› yafl›yorum sorusu art›k kaç›nabilece¤im
bir soru de¤il. Hrant, ürkek bir güvercin olmay› kabullenirken, bu topraklarda güvercine dokunulmad›¤›na güvendi¤ini söylerdi. Ama bu toplum
güvercinlere hep dokundu... Onlar›
sürdü, kültürlerini ezdi, düpedüz öldürdü... Bunu en iyi bilenlerden biri
de Hrant’t› elbet. Ama ah o yürek...
Ah o yürek...
Bende Hrant’›n yüre¤i yok. Onun
için kendimden pek emin de¤ilim art›k. Onun kan›n›n yerde kalmad›¤›n›,
kalamayaca¤›n› görüyorum... Çünkü
flimdiden s›çrad› herkesin üstüne..
Hükümet, asker, yarg›, emniyet ve
benzerlerinden üniversitelere, medyaya ve ifl dünyas›na temiz kimse yok
art›k. Kendilerini “temiz” tuttuklar›n›
sananlar ve susanlar üzerlerindeki
kanla bafl baflalar. Hrant’ta olan ve bu
toplumda olmayan fleyin, samimiyetin
s›nav› bafll›yor flimdi. Türkiye’nin insanl›k s›nav› bu... Böbürlenme, hamaset ve kavrukluk içinde flekillenen bir
kimlikten s›yr›lman›n, onu yeniden
yaratman›n, iyileflmenin f›rsat› belki
de... Bir ülkede ço¤unluk kimli¤i fliddete meylediyorsa, o topra¤›n emanetçisi kendi bahçesindeki güvercini
bile yaflatmak istemiyorsa, orada hastal›k vard›r. Türkiye de hasta... Yürek
geniflli¤i içinde iyileflme çabalar›na
bakt›m hep. Ama bugün sadece hastal›k görüyorum. Elimde de¤il... Yüre¤imi önceki gün, 19 Ocak 2007’de
kaybettim çünkü...
(Zaman Gazetesi; 21 Ocak 2007)
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Türklü¤e ve
milliyetçili¤e
dair

Prof. Dr. Alaeddin Asna

Kafam›z neden bu kadar
kar›fl›k, bilmiyorum. Bir
gazete yazar› “hepimiz
Ermeniyiz” slogan›n›n
anlam›n› aç›klamaya çal›fl›rken
ayn› sayfadaki komflu köflede
bir baflka yazar “biz nereden
Ermeni oluyor mufluz?”
sorusunu soruyor.
Alin Taflç›yan kardeflim
bu tart›flmaya
“hepimiz insan›z” noktas›n›
koyuyor. ‹yi de bir insan
kendine hiçbir kötülük
etmemifl, hiç tan›mad›¤›
bir baflka insan›n ensesine
tabanca dayar m›?
Gerçekten hepimiz
insan m›y›z, yoksa
insan olmak için baz›
nitelikler mi gerekiyor?
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Emniyet yetkilileri cinayetin “milliyetçi duygularla ifllendi¤ini” söylüyor.
Milliyetçilik katil olmay› m› gerektirir?
Yani “hafifletici” bir sebep midir?
Yoksa bu emniyet yetkilisi milliyetçilik ve ›rkç›l›k kelimelerini birbirine mi
kar›flt›rmaktad›r? Irkç›l›k bir suçtur.
Milliyetçilik ise vatandafl›n›, ülkesini
sevmek, insanlar›n›n daha iyi ve güvenli yaflamas›n›, daha özgür, daha
e¤itimli, daha sa¤l›kl›, daha mutlu olmas›n›, birbirlerine sevgiyle, sayg›yla,
hoflgörüyle sar›lmas›n›, ülkesinin dünyada daha sayg›n bir yer edinmesini
istemek demektir. Hrant Dink mi milliyetçiydi, yoksa bizi yedi düvele karfl› boynu bükük b›rakan katil mi, katiller mi? Agos’la dünyaya Türkiye’den
düflünce ve ifade özgürlü¤ü örnekleri
verme¤e çal›flan Hrant Dink mi, “hepimiz Ermeniyiz” sembolizmi ile meydanlar› dolduran yüz binler mi
Türk’tü, yoksa orta ça¤da kalm›fl milliyetçilik ölçüsü ile bu sembolizme
karfl› ç›kan ›rkç›lar m›?
Hrant Dink’in ölümü ezberimizi
bozdu. Do¤ruyu düflünmeye, tart›flmaya, yazmaya bafllad›k. Kardefllerimize, sevgililerimize, vatandafllar›m›za, komflular›m›za, ifl arkadafllar›m›za,
okul arkadafllar›m›za eski sevecenli¤imizle bakmaya bafllad›k. Türk, Ermeni, Boflnak, Rum, Laz, Kürt, Tatar, Yahudi, Çerkez mozai¤inin en önemli
zenginli¤imiz oldu¤unu yeniden hissettik.

Keflke Hrant da bunlar›
görüp sevinseydi
Keflke Hrant gibi ayd›nlar›m›z ço¤alsa da bizi, sevgi dolu yüreklerimizi
dünyaya anlatsalar. Los Angeles’e,
Marsilya’ya, Erivan’a, Brüksel’e bizim
asl›nda iyi Türkler oldu¤umuzu anlatsalar. “Türk” kelimesinin kültürel anlam›ndaki zenginli¤in ülkemizdeki
kardefl kültürlerle beslenerek güçlendi¤ini görenler, tabancayla de¤il bununla gurur duyanlar sar›p sarmalasa
insanl›¤›...

Lausanne’da
az›nl›klar›n
korunmas› ve
günümüzde
durum
Prof. Dr. Bask›n Oran

Lausanne’da az›nl›k,
“gayrimüslimler” olarak
tan›mland›. Asl›nda,
Kesim III’ün veya Lausanne
ba¤›tlar›n›n hiçbir yerinde
böyle bir tan›ma
rastlanm›yordu.
Tan›m›n böyle olmas›
iki sa¤lam nedenden
kaynaklan›yordu…

neresinde “soy, dil, din az›nl›klar›” terimi geçmiflse, bu terim Lausanne’da
“gayrimüslimler”le de¤ifltirilmifl bulunuyordu; Türk heyeti bu zor ifli baflarm›flt›. ‹kincisi, yukar›da da belirtildi¤i
gibi, yaln›zca gayrimüslimlerin haklar› uluslararas› örgüt güvencesi alt›na
konulmufltu ki, savafl sonras› dönemin özelli¤i buydu: MC dönemi,
“uluslararas› örgüt güvencesi alt›nda
az›nl›k haklar›” döneminin bafllat›c›s›
ve en komple örne¤iydi.
Bununla birlikte, Türkiye’de Lausanne ve az›nl›klar konusunda yanl›fl
bilinen ve/veya uygulanan hususlar
vard›r.
1) Lausanne’da “soy” ve “dil” ölçütleri bertaraf edilerek yaln›zca “din”
ölçütü kabul edilmifl de¤ildir. Din de
reddedilmifltir. Edilmeseydi, Aleviler
de az›nl›k olacak ve uluslararas› güvence kapsam›na gireceklerdi.1
2) Lausanne’da yaln›zca gayrimüslimlerin az›nl›k say›ld›¤› do¤rudur
ama, kimi görüfller buradan yaln›zca
gayrimüslimlere hak getirildi¤i sonucuna varmaktad›rlar ki, bu sonuç iki
bak›mdan yanl›flt›r. Birincisi, gayrimüslimlere getirilen haklardan tüm
gayrimüslimler yararland›r›lmamaktad›r; yaln›zca üç cemaat yani Rum, Ermeni ve Museviler yararlanmaktad›r.
Örne¤in Süryaniler, Keldaniler vb.
madde 40’a göre okul aç›p orada kendi dillerini okutamamaktad›rlar. Oysa
bu üç cemaatin ad› Lausanne’da hiç

Birincisi, Müttefiklerin savafl sonunda kimi ülkelere dayatt›¤› uluslararas› az›nl›k koruma antlaflmalar›n›n
ilki ve dolay›s›yla flablonu olan Polonya Az›nl›klar Antlaflmas›’n›n (28 Haziran 1919) ve dolay›s›yla di¤erlerinin
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geçmemektedir; tek kullan›lan terim
“gayrimüslimler”dir. Süryanilerin niye
yararland›r›lmad›¤› sorusuna, resmi
makamlar, bu cemaatin cumhuriyetin
kurulufluyla birlikte bu haklardan feragat etmifl olduklar› yan›t›n› vermektedir. Oysa, böyle bir feragat olay›
mevcutsa bile hukuken tamamen geçersizdir; çünkü az›nl›k haklar›, Hobbes’dan (1588-1679) bu yana bireysel
hakt›r. Yani, kolektif olarak kullan›ld›¤› halde gruba de¤il, bireye verilmifltir. Grup, hak sahibi de¤ildir. Dolay›s›yla, her bireyin hakk›ndan o bireyin
mensubu oldu¤u grubun lideri/temsilcisi feragat edemez.
Özellikle de bu hak uluslararas›
bir antlaflmayla getirilmiflse ve hiçbir
biçimde kald›r›lamayaca¤› aç›kça belirtilmiflse. (madde 37) Bu aç›dan, yukar›da sözü edilen, madde 42/1’den
feragat da hukuken geçersizdir. ‹kincisi, Lausanne’da yaln›zca gayrimüslimlere hak getirilmifl de¤ildir. Onlardan baflka 3 hak grubuna daha, çeflitli haklar getirilmifltir.
1) Dr. R›za Nur, Hayat›m ve
Hat›rat›m, cilt III, ‹stanbul, Alt›nda¤
Yay›nevi, 1967, s.1044.

Lausanne’da dört hak grubu
ve sonuçlar›
“Az›nl›klar›n Korunmas›” bafll›kl›
Kesim III okundu¤u zaman ortaya ç›-
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kan hak gruplar› ve onlara hak getiren maddeler flunlard›r:
A) Gayrimüslim Türk Uyruklar›
(Md. 38/3, 39/1, 40, 41/1 ve 2, 42/1,
43). Bu grubun haklar›, do¤al olarak,
ayr›ca B,C ve D gruplar›n›nkini de
içermektedir;
B) Türkçe’den Baflka Dil Konuflan
Türk Uyruklar›: 39/5. Bu grubun haklar›, do¤al olarak, C ve D gruplar›n›nkini de içermektedir.
C) Tüm Türk Uyruklar› (39/3,
39/4). Bu grubun haklar›, do¤al olarak, ayr›ca D gruplar›n›nkini de içermektedir;
D) Türkiye’de Oturan Herkes:
38/1, 38/2, 39/2.
Bu dört grubun ve haklar›n›n incelenmesinden flu sonuçlar ç›kmaktad›r:
Bir kere, Antlaflma bu dört gruba
farkl› farkl›, ama 37. madde gere¤i hiç
biri hiçbir biçimde geri al›namayacak
haklar getirmifltir.
‹kincisi, gayrimüslimler bu dört
gruptan yaln›zca bir tanesidir; sadece,
en fazla hakka onlar sahip k›l›nm›flt›r
ve Madde 44/1 gere¤ince yaln›zca onlar›n haklar› uluslararas› güvenceye
al›nm›flt›r. Üstelik, Madde 39/5 (mahkemelerde kendi dilini sözlü olarak
kullanabilme hakk›) düflünüldü¤ünde,
pozitif haklar›n (yani, az›nl›klara verilen art› haklar›n) yaln›zca gayrimüslimlere verildi¤i de do¤ru de¤ildir.
Üçüncüsü, günümüzdeki kimi tart›flmalar aç›s›ndan Madde 39/4 (Herhangi bir Türk uyru¤unun, gerek özel
gerekse ticaret iliflkilerinde, din, bas›n
ya da her çeflit yay›n konular›yla aç›k
toplant›lar›nda, diledi¤i bir dili kullanmas›na karfl› hiçbir k›s›tlama konulmayacakt›r) çok önemlidir. Türkiye’nin bugüne kadar hiç uygulamad›¤› bu madde, yoruma gerek duyurmayacak kadar aç›k bir anlat›mla; Türkiye’de herhangi bir Türk uyru¤unun
herhangi bir dili, herhangi bir yerde
serbestçe kullanmas› olana¤›n› getirmektedir. F›kra incelendi¤inde, resmî
daireler hariç, akla gelebilecek her
yerin say›lm›fl oldu¤u görülür ve bunlar›n aras›nda “her çeflit yay›n ko-
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nu”lar› da bulunmaktad›r. Dolay›s›yla
bugün Türkiye’de radyo-TV’de Türkçe’den baflka bir dilin kullan›l›p kullan›lamayaca¤› hususunun tart›fl›lmas›,
bu f›kran›n aç›k hükmü karfl›s›nda anlams›z kalmaktad›r.
Dördüncüsü, Lausanne, az›nl›k
kavram›n› “gayrimüslim” olarak kabul
eden bir belgedir. Böyle bir belgede,
az›nl›kla ilgili olmayan gruplara ve
hatta yurttafl olmayanlara (“Türkiye’de
oturanlar”) bile hak getirildi¤i göz
önüne al›n›rsa, Kesim III yaln›zca bir
az›nl›k haklar› metni de¤il, ayn› zamanda bir insan haklar› metni olarak
ortaya ç›kmaktad›r. Kesimin yaln›zca
bafll›¤›na bakarak, sadece az›nl›k haklar›ndan söz etti¤ini söylemek yanl›flt›r. Çünkü Birinci Dünya Savafl› ertesinde imzalanan bütün az›nl›k koruma belgelerinde bu bafll›k vard›r; Savafl sonras› dünyas› az›nl›k sorunlar›na kilitlenmifltir ve literatürde yaln›zca
“az›nl›k haklar›” terimi vard›r. “‹nsan
haklar›” terimi uluslararas› belgelerde
ilk kez ‹kinci Dünya Savafl› ertesinde,
BM Antlaflmas›n›n 1/3 maddesiyle ortaya ç›kacakt›r.
(B. Oran, “Lausanne’da Az›nl›klar›n
Korunmas›”, B. Oran (ed.), Türk D›fl
Politikas›, Kurtulufl Savafl›ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I
1919-1980, 12. bask›, ‹stanbul, ‹letiflim
Yay›nlar›, 2006, s.226-231’den yazar›n
kendisi taraf›ndan derlenmifltir.)
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Osmanl›
‹mparatorlu¤undan cumhuriyet
devrine vak›flar
ve cemaat
vak›flar›
Avukat Diren Bakar

Osmanl› ‹mparatorlu¤u
devrinde vak›flar
Bu devirde genel olarak vak›f:
(vak›f) olarak isimlendirilen bir kiflinin mal›n› sürekli olarak vakfetmek
için irade beyan›nda bulunmas›, bir
vak›f senedi tanzim ederek vakfetme
iradesinden geri dönmeyece¤ini beyan ederek iradesinin fler’i mahkemece tescil ettirmesi ile vücuda gelen bir
müessesedir. Osmanl› devletinde dini
hizmetler, (mescit, cami, türbe vs.)
e¤itim hizmetleri, sa¤l›k hizmetleri,
flehircilik ve bay›nd›rl›k hizmetleri,
(su, su yollar›, köprü, yol, kervansaray, çeflme, kemer, kanal vs. ) sosyal
hizmetler, askeri hizmetler, (kale, istihkam, gemi, donanma vs.) gibi hizmetler vak›flar eli yürütülmüfltür.
(Bkz. Yeni Vak›flar K. Genel gerekçe-

si) Osmanl› devletinde hayri gayeler
güden vak›flar›n d›fl›nda bir nev’i aile
vakf› niteli¤inde olan kurulufllar da
vard›r. Bunlar mütevellili¤i vakfedenlerin fer’ilerine flart edilmifl yani vakfedenlerin soyundan gelen kiflilerce
yönetilen vak›flard›r. Osmanl› devletinde vakfedilen mallar›n özellikle tafl›nmazlar›n sat›fl, hibe vs. suretle el
de¤ifltirmesi mümkün de¤ildi .Vakfedilen mallar kutsald› baflka gaye ile
kullan›lamazd›.
Bu özelli¤i nedeni
ile vak›f müessesesi baflka gaye ile de
kullan›lm›flt›r. Bir kiflinin fler’i veya siyasi nedenleri ile katl’i halinde mal›
devlete kalaca¤›ndan mallar›n› kurtarmak için vak›f kurup tevliyetini fer’ilerine b›rakma yolu da kullan›lm›flt›r.
Zamanla eskimifl, harap olmufl, kullan›lamaz hale gelmifl olan vak›f tafl›nmazlar›ndan faydalanabilmek için
mukataal› ve icareteynli vak›flar yöntemi uygulanm›flt›r.
Mukataal› vak›flar vak›f tafl›nmaz
üzerine bir kiflinin bina yapmas› ve
a¤aç dikmesidir. Yap›lan bina veya
dikilen a¤aç bina yapan›n veya a¤ac›
dikenin mülkiyetine geçerdi .Vak›fça
yerin bedeline yak›n bir para muaccele ad› ile peflin olarak al›n›r, ayr›ca
her y›l müeccele ad› ile bir kira al›n›rd›. ‹careteynli vak›flarda ise vakf›n geliri inflaat›n yap›lmas›na elveriflli olmad›¤› takdirde de¤erine yak›n peflin
muaccele ad› ile bir para al›n›rd›. Tamir olunan akar için de senelik cüzi
bir “müeccele” adl› bir kira al›n›rd›
.Böylece vak›f tafl›nmazlar el de¤ifltirme¤e devam ederdi. Tafl›nmaz› devralan kifli her sene “müeccele” sini ödeme¤e devam ederdi.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u
devrinde dini cemaatlere
ait kurulufllar
Bu devirde Müslüman olmayan
dini cemaatler “millet” ad› ile adland›r›lm›fllard›r. Bu cemaatler, kiliseler,
okullar, mezarl›klar, hastaneler, yetimhaneler gibi kurulufllara sahiptiler
ancak bunlar “vak›f” statüsüne tabii

Bir
de¤illerdi.
“vak›f” olmad›¤›
gibi vak›f senetleri de yoktu.
Tüm bu kurulufllar ayr› ayr› padiflah fermanlar› ile
kurulmufllard›.
Y›k›lan kiliselerin tamiri dahi
ancak padiflah
ferman› ile yap›labilirdi. Zamanla gayrimüslim
cemaatlere ait kilise, yetimhane,
okul, hastane gibi bu kurulufllar
hayrat binalar›
yan›nda gelir getiren “akarat” tafl›nmazlara sahip
oldular. Ancak
bu tafl›nmazlara
“fiilen” tasarruf
etmekle beraber
“kayden” tasarruf
edemiyorlard›.
Vak›f olmad›klar›
için tüzel kiflilikleri yoktu. Edindikleri tafl›nmazlar› ya
nam-› mevhum (hayali isim) ad›na
kaydettiriyorlard› (Azizler, Hz. ‹sa,
Hz. Meryem gibi) ya da nam-› müstear (örtülü isim) ad›na (cemaatin güvenilir kiflileri, an›lan kurumlarda görevli kifliler ad›na) kaydettiriyorlard›.
1328 tarihinde Eflhas-› Hükmiyenin Emval-i Gayrimenkuleye Tasarrufuna dair kanun-u muvakkat yay›nland›. Bu kanun millet bafllar›na (patrikler veya hahambafllar›) hangi tafl›nmaz›n hangi cemaat kurulufluna ait
oldu¤una dair bir “cedvel” tanzim
edip “Defter-i Hakani Emanetine” vermeleri için alt› ayl›k bir süre veriyordu. (Bu süre sonra üç kere daha uzat›ld›.) Böylece cemaat kurulufllar› tüzel kiflilik sahibi olarak fiilen tasarruf
ettikleri tafl›nmazlara kayden de tasarruf etme olana¤›na kavufluyorlard›.
Bu kanun gayrimüslim cemaatlerine
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ait kurulufllar› “Osmanl› Müessesat-›
Hayriyesi “ olarak adland›rm›flt›.

Cumhuriyet’ den sonra
durum ve Türk Kanun-u
Medenisi
1926 y›l›nda ‹sviçre’den iktibas
edilen Türk Kanun-u Medenisi yay›nland›. Bu kanunda ticari flirketler d›fl›nda iki tür tüzel kiflilik söz konusu
idi. Cemiyetler ve tesisler. Medeni Kanun’un yay›nlanmas›ndan evvel mevcut olan vak›flar hakk›nda Tatbikat
Kanunu’nun 8. maddesinin 1. f›kras›
“Kanun-u Medeninin mer’iyete vaz’›ndan mukaddem vücuda getirilen evkaf hakk›nda ayr›ca bir tatbikat kanunu neflrolunur” hükmünü vaz etmifltir.
Tatbikat Kanunu’nun bu hükmü, 1935
y›l›nda 2762 say›l› Vak›flar Kanunu
yay›nlanarak yerine getirildi. Bu ka-

mercek

nun 1935 y›l›nda yay›nlanm›fl ve yay›nlanmas›ndan 6 ay sonra 1936 y›l›nda mer’iyete girmifltir. Kanun haz›rlan›rken ciddi bir u¤rafl verilmifl, haz›rlanmas›na yard›mc› olmak üzere uluslar aras› üne sahip bir hukuk alimi
olan Prof. Lehman Türkiye’ye davet
edilmifl, TBMM uzun müzakerelerinden sonra kanun kabul edilmifltir .
2762 say›l› Vak›flar kanunu esas
itibar› ile bir devrim kanunudur. Kanunun 1. maddesi afla¤›da tarif edilen
mülhak vak›flar d›fl›nda kalan bütün
dini, hayri vak›flar› “mazbut vak›f”
olarak adland›r›yordu. Bu mazbut vak›flar›n tümü VGM taraf›ndan idare
ediliyor ve dini vak›flar›n müstakil tüzel kiflilikleri ortadan kald›r›l›yordu.
Mütevellili¤i vakfedenlerin ferilerine
flart edilmifl vak›flar, cemaatlerce idare olunan vak›flar (burada “cemaat”
kelimesi “Müslüman olmayan dini cemaat” anlam›ndad›r) ve baz› san’at sahiplerine mahsus vak›flar “Mülhak
Vak›f” olarak adland›r›l›yor ve bunlar›n mütevellileri veya seçilmifl heyet
taraf›ndan idare edilmesine olanak
sa¤lan›yordu .
Böylece Müslüman olmayan az›nl›klara ait Lozan antlaflmas›nda da sözü
edilen hay›r gayesi güden kurulufllar
bu kanunla “Vak›f” olarak kategorize
ediliyordu. Oysa ki 1328 tarihli kanunda bu kurulufllar›n ad› (Osmanl› mües-
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sesat-› hayriyesi ) idi. Gayrimüslim cemaate ait kurulufllar Cumhuriyetin
devri bafllang›c›ndan 1936 y›l›na kadar
eski sistemle idare edilmifllerdir. Örne¤in Ermeni cemaatinin 1863 tarihli Nizamname-i Millet-i Ermeniyan hükümlerine göre seçilmifl “‹dare Heyetleri”
vard›. Bu heyetler cemaat müesseselerini 1936 y›l›na kadar idare etme¤e devam etmifllerdir. Ancak 2762 say›l› kanuna göre cemaat vak›flar› yeni yöneticilerini seçmelerine f›rsat bulmadan
28 Haziran 1938 tarihinde Vak›flar Kanunu’nun 1. maddesi 3513 say›l› kanunla de¤ifltirildi. Cemaatlerce idare
olunan vak›flar›n mütevellileri “seçilmifl heyetler” olmaktan ç›kar›ld› ve kanuna “birinci maddede zikredilen mülhak vak›flar›n tevliyetleri bu kanun hükümleri dairesince Umum Müdürlükçe
tevcih olunur” maddesi eklenerek “atama” yöntemi getirildi. 1949 y›l›na kadar sürecek bu devreye “Tek mütevelli” devri denir. Bu devirde cemaat vak›flar› her vak›f için VGM taraf›ndan
atanan bir tek mütevelli taraf›ndan idare ediliyordu.

2762 say›l› Vak›flar
Kanunu’nda icareteynli ve
mukataal› vak›flar›n tasfiyesi
Kanunun 27. maddesi y›ll›k kira
bedelinin 20 kat›n› ödedikleri takdir-
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de icareteyn ve mukataa sahiplerinin
sahip olduklar› tafl›nmazlar›n vak›f ile
ilgisinin kesilmesini öngörüyordu.
Ancak 10 y›l uzat›lmas›na ra¤men hak
sahibi flah›slar›n tümü taviz bedellerini ödeyip vak›fla iliflkiyi kesmediklerinden kanunun 27-31. maddeleri
1983 y›l›nda ve son olarak 2001 y›l›nda de¤ifltirildi. Bu son de¤iflikli¤e göre taviz bedeli, kanunda aç›k ad› geçen komisyonca takdir edilecek bedelin yüzde 20’si olarak belirlendi. Yayg›nlaflm›fl Yarg›tay ‹çtihatlar›na göre
VGM’nün taviz bedelini tahsil edebilmesi için kay›tta ad› geçen vakf›n “sahih vak›f” niteli¤inde olmas› gerekir.
Yukar›da bahsetti¤imiz kanun hükmü
birçok ihtilaflara neden olmufltur, sahih vakf›n ne oldu¤u, Yarg›tay’›n bu
konudaki içtihatlar›n›n niteli¤i vs. konular› çok uzun oldu¤u için bunlara
girmiyoruz.

Türk Kanun-u Medenisinin
1967 y›l›nda de¤iflmesinden
sonraki durum
1967 y›l›nda 903 say›l› yasa ile
Türk Kanun-u Medenisinin “Tesis”le
ilgili hükümleri de¤ifltirildi. “Tesis”
kelimesi kald›r›larak yerine “Vak›f”
kelimesi eklendi. Tesisleri denetleme
makamlar› gayelerine göre devlet, vilayet, belediye veya köy tüzel kifliliklerinden biri iken de¤ifltirilen kanunla
bu yetki VGM’ne verildi. Böylece
VGM’nün yetkileri yeniden ço¤al›yordu. Yine bu kanun Türkiye’de bulunan bütün vak›flar›n VGM’ne gayr› safi has›latlar› üzerinden yüzde 5 teftifl
ve denetleme faaliyetlerine ifltirak pay› ödemesini öngörüyordu. Cemaat
vak›flar›n›n yüzde 5 teftifl ve denetleme paylar›na ifltirak bedeli ödeyip
ödememesi konusunda ihtilaf has›l
oldu. Bir süre yüzde 5 ödendi, sonra
kald›r›ld›, sonra yine ödendi, halen
cemaat vak›flar›ndan yüzde 5 tahsil
edilmiyor. Bu kanun de¤iflikli¤i ile
beraber birçok yeni vak›f kuruldu.
Bunlar aras›nda özellikle 1980’den
sonra dini hizmetler ile ilgili vak›flar

da vard›. 28 fiubat 1997 sürecinden
sonra bu tür vak›flar›n yak›n takibe
al›nmas›na çal›fl›ld›.
Bugün VGM verilerine göre 1926
y›l›ndan önce kurulmufl 41 bin 550
adet mazbut vak›f, 300 adet mülhak
vak›f ve 161 adet cemaat vakf› vard›r.
1926 tarihinden sonra ise 4 bin 499
adet yeni vak›f kurulmufltur.

1949 tarihinden sonra
cemaat vak›flar›
1949 tarihinde 5404 say›l› kanun,
2762 say›l› Vak›flar Kanunu’nun 1.
maddesini tekrar de¤ifltirdi ve cemaat
vak›flar›n› mülhak vak›f kategorisinden ç›kararak bunlar› kendileri taraf›ndan seçilen kifli veya heyetlerce
idare edilmeleri ilkesi getirildi. Bu sistem halen devam etmekte ve cemaat
vak›flar›, özellikle bildi¤im Ermeni
Cemaatine ait vak›flar her dört y›lda
bir seçimle ifl bafl›na gelen kurullar taraf›ndan yönetilmektedir.

Cemaat vak›flar›n›n tafl›nmaz
mal edinme durumu
Yukar›da da anlatt›¤›m›z gibi 2762
say›l› kanunla “vak›f” ad›n› alan gayrimüslim cemaatlere ait kurulufllar hukuki anlamda “vak›f” olarak kurulmam›fllard›r. Vakfeden bir kifli olmad›¤›
gibi bu kurulufllar›n vak›f senedi de
yoktur.
Beri yandan 2762 say›l› Vak›flar
Kanunu’nun muvakkat (A) maddesi
tüm mütevelliler ve mütevelli heyetlerinin kanunun yürürlü¤e girifl tarihinden itibaren üç ay içerisinde, idare ettikleri vak›flar›n varidat membalar›n›
ve bunlar›n sarf ve tahsis mahallerini
bir beyanname tanzim edip VGM’ne
vermekle yükümlü k›lm›flt›r. Yarg›tay
2. HD 1970-71 y›llar›nda bir içtihat
üretti ve 1974 y›l›nda bu içtihat HGK
karar› haline geldi.
‹çtihad›n özü fludur: Cemaat vak›flar›n›n vakfiyeleri olmad›¤›na göre
1936 y›l›nda 2762 say›l› kanunun muvakkat (A) maddesine göre verdikleri

beyanname vakfiye yerine geçer. Bu
nedenle cemaat vak›flar› bu beyannamede gösterilmifl olanlar d›fl›nda tafl›nmaz mal edinemezler. fiayet böyle
bir tafl›nmaz edinmifllerse bu yolsuz
bir tescildir çekiflme konusu tafl›nmaz
mal›n tapuda cemaat vakf› ad›na olan
kayd›n iptal edilerek eski sahibi ad›na
tescil edilmelidir.
Oysa ki cemaat vak›flar› 1936 y›l›ndan 70’li y›llara kadar, hiçbir yasaklama olmad›¤› için gerek hibe, vasiyet, gerekse sat›n alma vs. gibi yollarla tafl›nmaz mal edinmifllerdi. fiimdi
bu mallar geri al›n›yordu.
Bu uygulama Uyum Kanunlar›
olarak adland›r›lan 4771 ve 4778 say›l› kanunlar›n yay›nlanmas›na kadar
sürdü. (Kanunlar›n yay›nlanma tarihi
2002’dir.) An›lan kanunlar cemaat vak›flar›na VGM’nün izni ile yeni tafl›nmaz mal edinme ve tasarruflar› alt›nda olup tapuda adlar›na kay›tl› bulunmayan tafl›nmazlar› adlar›na kaydettirme olanaklar›n› sa¤l›yordu. Ancak bu
vak›flar›n mahkeme karar› ile ellerinden al›nan tafl›nmazlar›n iadesi konusunda bu kanunlarda her hangi bir
hüküm yoktu.

Yeni Vak›flar Kanunu Tasar›s›
Yeni Vak›flar Kanun tasar›s› haz›rlan›rken cemaat vak›flar ile yeni va-
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k›flar aras›ndaki farklar›n mümkün oldu¤u kadar kald›r›lmas›na da çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu iki tür vak›f aras›nda,
Meclis müzakereleri esnas›nda yine
baz› farklar getirildi.
Ancak Cumhurbaflkan› cemaat vak›flar›n›n di¤er vak›flardan farkl› olduklar›n› ve bunlar›n s›k› s›k›ya denetlenmesi gerekti¤i gerekçesi ile kanunun baz› maddelerini tekrar görüflülmek üzere TBMM’ne iade etti.
Tasar› mahkeme karar› ile Hazine
ve VGM ad›na tapuda kaydedilmifl
olan tafl›nmazlar›n eski maliklerine iadesini öngören geçici bir maddeyi de
ihtiva ediyordu. (Bu madde Cumhurbaflkan› taraf›ndan tekrar meclise görüflülmek üzere iade edilmedi.) Ancak
tasar›da cemaat vak›flar›n›n mahkeme
karar› ile tapuda 3. kifliler ad›na kaydedilmifl olan tafl›nmazlardan dolay›
u¤rad›klar› zararlar›n tazminine dair
bir madde yoktur.
Son olarak A‹HM cemaat vak›flar›n›n tafl›nmazlar›n›n ellerinden al›nmas› ile ilgili uygulaman›n Avrupa ‹nsan
haklar› Sözleflmesinin Ek l No’lu Protokolünün “kiflilerin mallar›n›n masuniyeti ile ilgili” 1. maddesini ihlal etti¤ine karar verdi. Yeni Vak›flar yasas›n›n cemaat vak›flar› ile di¤er vak›flar
aras›ndaki farkl›l›klar kald›r›larak tekrar TBMM’de kabul edilerek yasalaflaca¤›n› ümit ediyoruz. n

