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YOK HÜKMÜNDE
Müslüman Olmayan Cemaatlerin 
Tüzel Kişilik ve Temsil Sorunu





Kişilik, hukukta “var olmak” demektir. Gerçek ya 
da tüzel kişiliğiniz yoksa, hukuk âleminde yoksu-
nuzdur. Karar alamazsınız, sizin adınıza başkaları 
karar alır. Aldığı kararları da size bildirmek zorun-
da değildir. Hukuken tanınan hiçbir hakkınız yok-
tur. Hakkınızı arayamaz, dava açamazsınız. Para 
alamaz, harcayamaz; taşınmaz satın alamaz, kirala-
yamaz, kira ödeyemez, kimseyle sözleşme yapamaz-
sınız. Personel istihdam edemez, yardım alamaz-
sınız. Yaptığınız hiçbir şey, hiç kimseyi bağlamaz. 
Patrikhanelerin binaları, kendilerine ait değildir. 
Yardım toplama, dini ve idari personelin maaşını 
verme hakları yoktur. Hiçbir resmi program, kon-
ferans, seminer düzenleyemezler. Dini ve sosyal 
organizasyonlar yapamazlar. Milyonların gönlünde 
vardırlar, ama ülke dışında hak ettikleri itibarı gör-
dükleri halde, Türkiye’de yokturlar. Bu büyük dini 
kurumlar, tüm faaliyetlerini başkaları üzerinden, 
muvazaalı olarak yapmak zorundadırlar. Muvazaalı 
yapılan işlem, hukuk âleminde yok hükmün-
dedir. Patrikhanelerin, Hahambaşılığın ve cema-
atlerin tüzel kişiliklerinin tanınmaması, onları tam 
anlamıyla yok saymaktır. 
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“Yok Hükmünde” Olmamak Adına

LAKİ VİNGAS 

2008 tarihli 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun verdiği imkânla 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez “Cemaat Vakıfları Temsilcisi” olarak 
seçildiğim Vakıflar Meclisi’nde 2008-2014 yılları arasında görev sü-
rem boyunca, 166 vakfı temsil ederek çok önemli ve değerli dene-
yimlere şahit oldum. Benim için ulvi olan bu göreve, ilk kez 28 Ara-
lık 2008’de, ikinci kez Aralık 2011’de, cemaat vakıflarımızın oyu ve 
cemaatlerimizin teveccühü ile getirildim. Türkiye Cumhuriyeti’nde 
ilk kez yaratılan, çok onurlu ve mesuliyetli bu görev, yalnızca Vakıf-
lar Meclisi’ne katılmaktan ibaret değildi, bundan çok daha fazlasıydı. 
Bu sebeple, bizler de bu mesuliyet bilinci ile cemaat vakıflarımızı ve 
cemaatlerimizi meşgul eden konuların gündeme getirilmesi için ça-
baladık. Toplumlar ve kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, 
yıllardan beri kemikleşmiş olup cemaatlerin gelişimini engelleyen 
reflekslerin giderilebilmesi için tartışma platformları oluşturmaya 
gayret gösterdik. Müzakere etme ve empati kurma yolu ile sonuç ya-
ratmaya çalıştık.

Görev sürem zarfında, gayrimüslim toplumlar (Rum, Ermeni, 
Musevi, Süryani, Katolik, Protestan, Bulgar, Keldani, Gürcü) ve 
bu toplumların vakıfları olan cemaat vakıflarını doğrudan etkileyen 
kimi süreçlerin ne kadar sıkıntılı ve meşakkatli olduğu konusunda 
ister istemez derin tecrübeler edindim. Cemaat vakıflarının taşın-
mazlarının iade edildiği süreçlerde yaşanan çıkmazların, cemaatle-
rin karşı karşıya kaldığı haksızlıkların, kendi iradeleri dışında alınan 
kararların tek bir nedeni vardır. Bu neden de hukuki statüye sahip 
olmamalarıdır. Cemaatlerimizin ve dini kurumlarımızın tüzel kişiliği, 
vakıflarımızın hukuki yapısı, tartışılmaya son derece açıktır ve bu tar-
tışma ortamına da acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, 150 yıldan 
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beri faaliyet gösteren Latin Katolik cemaatine ait hastaneler, huzu-
revleri ve ibadethanelerin tüzel kişilikleri tanınmadığı için vermiş ol-
dukları hizmetlerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Kaldı ki, faaliyet 
gösterdikleri alanlar, tamamen insana ve maneviyata dönüktür. 

Uluslararası hukuk açısından ele alındığında da, tüzel kişiliğin 
örgütlenme özgürlüğü 21. yüzyılda bir zorunluluktur. Mülkiyet 
hakkı, örgütlenme, din ve ifade özgürlüğü, temel insan hakkıdır. 
Cemaatlerimiz, uzun yıllar boyunca geçmişin sorunlarıyla boğuşarak 
günümüze geldiler. Varlıklarını ve ana değerlerini kaybetmemek için 
mücadele verdiler, anadillerini kısmen muhafaza edebildiler, zorunlu 
göçler yaşadılar ve demografik yapıları değişti. Cemaat hayatının en 
önemli halkası olan vakıflarımızda, onlarca yıldır salt varlığın sürdü-
rülebilmesi adına büyük uğraşlar verildi. 

Bilindiği üzere, Cumhuriyet’in kuruluşu öncesinde ve sonrasında 
daha da geliştirilmiş olan, “‘azınlık’ veya ‘gayrimüslim’, eşittir ‘yaban-
cı’” imajı, hâlâ zihinlerde ve de vicdanlarda düzeltilmiş değildir. Ge-
çen 100 yıla rağmen, hâlâ daha muhtelif menfi siyasi gelişmelerden, 
çok az nüfusa sahip olan bizler mesulmüşüz gibi gösterilerek, zan al-
tında bırakılmaktayız. Asıl üzücü ve daha acı olan, bu gibi ithamlara 
muhatap bırakıldığımızda, devlet kurumlarının sessiz kalmayı tercih 
etmesidir.

“Tüzel kişilik” denince, gündeme yalnızca tarihsel olarak hafızala-
ra yerleşmiş Rum ve Ermeni patrikhaneleri ve hahambaşılığın kişilik 
ihtiyaçları gelmektedir. Halbuki, Süryani patrikhaneleri, Latin Kato-
lik kiliseleri ve kurumları, mazbut vakıflar, Protestan kiliseleri gibi 
asırlardan beri bu ülkede var olan toplumlar ve kurumlar da tüzel 
kişiliklerinin tanınmasından mahrumdur. Geleceklerini kurma, kül-
türel miraslarını koruma, taşınmazlarını kullanma ve koruma husus-
larında ciddi tehlikeler ile başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Hukukun 
korumasından mahrum olan toplumların kalkınmaları, maddeten 
zengin olsalar bile mümkün değildir. 

Tüzel kişilik eksikliğinden kaynaklanan ve bugün bir çözüm bul-
mak için en çok çaba sarf ettiğimiz sorunlardan biri, seçime, seçme 
ve seçilme hakkının kullanımına ilişkindir. Demokratik toplumlar-
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da örgütlenme hakkının en temel teminatlarının 
başında yöneticilerinin seçimi gelir. Bu konu 
vakıflarımızda daima bir sorun haline gelmiş ve 
siyasi konjonktürlerin niyetine kalarak bir türlü 
sisteme oturtulamamıştır. İlk kez 2004 yılında 
bir yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelik 
ile vakıflarda seçimlerin dört yılda bir yapılması 
öngörülmüştür. Daha sonra, 2008 yılında bu yö-
netmelik iptal edilmiş, ardından cüzi değişiklik-
lerle tekrar gündeme getirilmiştir. En son olarak, 
Ocak 2012 tarihinde Vakıflar Meclisimiz daha 
mütemmim bir yönetmeliğin hazırlanması cihetine gitmiş, ancak du-
rum günümüze kadar askıda kalmıştır.

Cemaat vakıflarımızın, seçim konusunda bu kadar yıpranıyor 
olmasının temel sebebi, müstakil-bağımsız birer tüzel kişilik olarak 
görülmüyor olmalarıdır. Öyle görülmüş olsalardı, seçim şartlarını be-
lirleyen bir tüzük veya vakfiyeleri olurdu. Devlet, derneklere ve yeni 
vakıflara yaptığı gibi, yalnızca seçimlerin demokratik ve kurallara uy-
gun olup olmadığını takip ve tasdik ederdi. 

Oysa tarih boyunca böyle olmamıştır. Cemaat vakıflarımız, 
1940’lı yıllarda da “tek mütevelli” anlayışı ile sisteme yakın kişile-
rin tayini ile yönetilmişlerdir. Daha sonraki yıllarda siyasi tercih ve 
anlayışlara göre, 15 ile 20 yıl aralıklarla seçim yapmalarına müsaade 
edilmiştir. Bu durum, seçim disiplinsizliği anlayışının yerleşmesine 
neden olmuş, cemaatlerin konjonktüre ve şartlara uyum sağlamala-
rını zorlaştırmıştır. 

Ayrıca, uygulanmakta olan eski yönetmeliklerdeki konular yo-
ruma açık olduğundan, bazı seçimlerde kaos yaşanmakta ve cemaat 
mensupları arasında husumetlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
durum da sosyal dokuya gerçekten ciddi zararlar vermektedir.

Yine aynı anlayışla, bazı temel haklar ancak mahkeme kararları 
ile edinilmekte ve demokratik sürecin yerleşmesi gecikmektedir. Bu 
gecikme, vakıflarımızın amaçları doğrultusundaki hizmetlerini aksat-
makta, hatta inkıtaa uğratmaktadır. 

Cemaat vakıflarımızın 
bu kadar yıpranıyor 
olmasının temel 
sebebi, müstakil-
bağımsız birer 
tüzel kişilik olarak 
görülmüyor olmalarıdır. 
Öyle görülmüş 
olsalardı, seçim 
şartlarını belirleyen bir 
tüzük veya vakfiyeleri 
olurdu. 
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Medeni Kanun’un dernekler için zorunlu organ olarak gördüğü 
genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulları ve bunlarla oluşan 
sistemin cemaat vakıflarında mevcut olmaması, tüzel kişilik irade-
sinde belirsizlik oluşturmaktadır. Bu belirsizliği gidermek, bütün bu 
ihtiyaçların somutlaştırılacağı bir ana statünün (belge-vakfiye veya 
tüzüğün) yapılması için çalışmak zorundayız. 

Çalışırken mevcut kuralları ve hukuk ilkelerini örgütlenme hakkı 
ile birlikte değerlendirmeliyiz. Tüzel kişiler hukuku alanında sınırlı 
sayı (numerus clausus) ilkesi geçerlidir. Sınırlı sayı ilkesi, tüzel kişilik 

alanında tipe bağlılık ilkesini de beraberinde getirir. 
Bu sebeple, kanunun öngördüğü tiplerdeki tüzel 
kişilerin yapısını değiştirmek mümkün değildir. 
Ancak, gayrimüslim cemaatlerimizin demografik 
yapısı çok ciddi şekilde ve maalesef menfi yönde de-
ğişmiştir. Ayrıca bu toplumların fertleri geleneksel 
mahalle ve semt kültüründen çıkmış; şehrin farklı 
yerleşim yerlerinde yaşamaya başlamıştır. Dolayısıy-
la, 100 yıl önceki bir örgütlenme sisteminin bugün 
de aynen korunmak istenmesi aslında mümkün ve 
mantıklı değildir. 

Bu gelişmeler karşısında bazı reformların yapıl-
ması elzemdir; çünkü örneğin Rum cemaati, 70’e 
yakın müstakil vakfı sağlıklı yönetme kapasitesine 
sahip değildir. Nüfus sayısı ve yaşı buna elverme-
mektedir. Bunun için vakıflarının birleştirilerek ve 
böylelikle sayısı azaltılarak daha merkezi ve profes-

yonel yönetilmesi sağlanmalıdır. Bu ihtiyaç, Vakıflar Genel Müdür-
lüğü’ne iletilmiştir. 

Buna mukabil, Ermeni Katolik cemaati, eskiden ayrı ayrı tanım-
lanan, seçim yaptırılan, mazbata verilen yedi vakfının, Apel Oğlu 
Andon Vakfı altında birleştirilmiş olmasına itiraz etmiş ve aslına 
dönmek istemiştir, istemektedir. Bu talep de Vakıflar Genel Müdür-
lüğü’ne iletilmiştir. 

Süryani Kadim cemaatimizin bireylerinin Mardin, Midyat gibi 

Teori ile uygulama, 
birbiri ile 

örtüşmemektedir. 
Mardin’deki 

Süryani Katolik 
Patrikhanesi’nin tüzel 
kişiliği olmadığından, 

Patrikhane’nin 
sahip olduğu bina 

korunamamıştır 
ya da örneğin, 

Ermeni Patrikhanesi 
kendi adına araba 

alamazken, St. Antuan 
Latin Katolik Kilisesi 

araba satın alıp, bunu 
kilise adına kayıt 

edebilmektedir.
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şehirlerden İstanbul’a yerleşmiş olmaları da yeni ihtiyaçlar doğur-
muştur. İstanbul’da ikinci bir ibadethane kurmak üzere yıllar süren 
yoğun çalışma ve gayretlerine rağmen halen bir netice alınamamıştır. 
Cismani Meclis diye adlandırılan eski uygulamalar, devlet tarafından 
tek taraflı olarak kaldırılmış; ancak bu meclislerin misyonlarının ye-
rine ikame edilecek bir sistem geliştirilememiştir.

Geleneksel yapıyı bozmadan, günümüzün şartlarına göre bütün 
bu ihtiyaçları karşılayacak bir reform yapılması cemaatlerimizin gele-
ceğini daha emniyetli bir hale getirecektir. Cemaatlerimizin geleceği, 
dini müesseseler ve kurumların tüzel kişiliğe sahip olup olmaması 
durumu ile de yakından ilişkilidir. 

Asırlardan beri ülkemiz topraklarında var olan ve faaliyet göste-
ren dini kurumlar, kısmen “tebaa” statüsünde, kısmen ise “yabancı” 
olarak kabul edilmektedirler. Tebaa veya yabancı olarak yorumlanan 
bütün bu kurumlar, Osmanlı döneminde nizamnameler, ferman ve/
veya vakfiyelerin tasarrufu ile yönetilmekteydiler. Cumhuriyet döne-
minde ise dengeler değişmiş ve bu tarihi kurumların hukuk düzenin-
deki yerleri tartışılır olmuştur.

On yıllar boyunca değişik uygulamalarla karşı karşıya kalan pat-
rikhaneler, Hahambaşılık ve kiliseler, dönemin siyasi ve dolayısıyla 
hukuki tercihlerine maruz kalmışlardır. Cemaatlerimizin varoluşla-
rındaki değerleri tartışılmaz olup, tarihi yapılarının en temel kurumu 
olarak kabul edilen Ekümenik Rum Patrikhanesi, Ermeni Patrikha-
nesi, Hahambaşılık ve Süryani patrikhanelerinin tüzel kişilikleri hep 
sorgulanır olmuştur. Patrikler ve hahambaşılar, eskiden “milletbaşı”, 
günümüzde ise “cemaat lideri” olarak muhatap alınıyor olmalarına 
rağmen, ait oldukları kurumların kişilikleri resmen tanımlanmış ve 
tanınmış değildir. Hükümetlerimiz tarafından patrik seçiminin ta-
nınması, ruhban kıyafetinin serbestçe giyilmesi kabul edilmiş olması-
na rağmen, kurumlar konusunda bir çözüm geliştirilememiştir. 

Osmanlı’dan günümüze, ferman ve vakfiyeleri esas alarak vakıfla-
rımızın tüzel kişiliğini tanımlayan 1328 (1912) Eşhas-ı Hükmiye Ka-
nunu, 1926 Medeni Kanunu, 1936 yılında yürürlüğe giren 2762 sa-
yılı Vakıflar Kanunu mevcutken, Protestan ve Katolik kiliseleri için 
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