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Vakıflar Kanunu 20 Şubat 2008 günü AKP’li ve DTP’li milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel
Kurulunda kabul edildi. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Türkiye’nin bütünlüğüne vurulmuş bir
darbedir.
Vakıflar Kanunu’nun hikâyesi 3 yılı bulmaktadır. AKP, bir Vakıflar Kanunu Tasarısı hazırladı
ve 13 Haziran 2005 tarihinde TBMM’ye sundu. Bu tasarı 2006 yılı Kasım ayında kabul edildi.
5555 sayılı Vakıflar Kanunu, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından, bir daha
görüşülmesi talebiyle, 29 Kasım 2006 günü TBMM Başkanlığı’na geri gönderildi. AKP, aynı
metin üzerinde ısrar etti ve tasarı, 20 Şubat 2008 günü kabul edildikten sonra,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından hızla onaylandı ve 27 Şubat 2008 günlü Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İlk olarak sorulması gereken soru, Vakıflar Kanunu’nun kimin isteği olduğudur.
Vakıflar Kanunu’nun çıkarılmasını isteyen güç, Türkiye’yi parçalamaya çalıştığı konusunda
artık kimsenin kuşkusunun olmadığı Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği’nin hükümeti
durumundaki Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye verdiği raporlarda (talepler listesinde) 2002
yılından itibaren bu konu iyice öne çıkmıştır. Avrupa Birliği, Türkiye’de gayrimüslim cemaat
vakıflarına ayrıcalıklı bir konum getirecek olan tekliflerini yıllardır ısrarla ve inatla
tekrarlamaktadır. İşin komik yanı, AB’nin Türkiye’den istediği düzenlemelerin, Avrupa Birliği
mevzuatında (müktesebatta) yer almamasıdır.
Bu yeni kanun ile, cemaat vakıflarına, hiçbir merciden izin almaksızın, sınırsız mal edinme
hakkı getirilmektedir. Sendikaların, derneklerin, siyasi partilerin yurt dışından kaynak almaları
ya yasaklanmıştır, ya da çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Yeni kanunla, gayrimüslim cemaat
vakıflarının hiçbir izne tabi olmaksızın yurt dışından bağış alabilmelerinin ve yurt dışında
örgütlenebilmelerinin önü açılmaktadır.
Böylece, Türkiye’ye yönelik düşmanca tavırları bilinen yurtdışı Ermeni ve Rum yapılanmaları,
çalışmalarını kolayca ülkemize aktarabilecektir. Ayrıca, bu kanunla, “cemaat mensupları
yararına kurulmuş vakıf” kavramının yerine “cemaate ait vakıf” kavramına geçilmektedir. Bu
anlayış ve uygulama değişikliği, ciddi sonuçlar doğuracak kadar önemlidir.
Bu yasayla, başka ülke vatandaşlarının ülkemizde kurduğu ve kuracağı vakıfların çalışmaları
önündeki engeller de kaldırılmaktadır. Yabancılar ülkemizde kolayca vakıf kuracaklar, bu
vakıfların şubelerini açacaklar ve sınırsız mal edinebileceklerdir. Ukrayna ve Gürcistan gibi
ülkelerde yaşanan girişimler düşünüldüğünde, Türkiye’nin bütünlüğünün tehdit altında olduğu
açığa çıkacaktır. Yabancılar, vakıf örgütlenmesi aracılığıyla her türlü oyunlarını kolayca
gündeme getirebilecektir. Soros’un parası ve çeşitli kiliselerin misyonerlik fonları, bu tür
vakıflar aracılığıyla vatanımızın ve milletimizin bütünlüğüne saldırının araçları olarak
kullanılacaktır.
Milletimizin bütünlüğünün dayanaklarından biri, eğitimin merkezi devlet eliyle verilmesidir.
Eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesi ve özelleştirilmesi, millet bütünlüğüne yönelik saldırıdır.
Yabancıların doğrudan kurduğu veya denetimleri altına aldığı vakıfların eğitim alanındaki
çalışmaları, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki yabancı okul istilasını yeniden
yaratacaktır. Özellikle yurtdışına öğrenci gönderme ve onlara oralarda iş bulma vaadiyle
girişilen vakıf eğitim kurumları, milletimizin bütünlüğüne darbeler indirecektir.
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Milletimizin bütünlüğünün dayanaklarından biri, merkezi devletimiz tarafından sağlanan
sağlık hizmetleridir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde emperyalist güçlerin ülkemizin
çeşitli bölgelerinde kurdukları özel hastanelerin bölücü etkisi hatırlardadır. Devletimizin sağlık
sisteminin çökertildiği, sağlık hizmetlerinin yerelleştirildiği ve özelleştirildiği şartlarda,
yabancıların vakıflar aracılığıyla ülkemizde kuracakları hastanelerin, milletimizin bütünlüğü
üzerindeki etkileri de yıkıcı olacaktır.
AKP iktidarının emperyalist güçlerin dayatması sonucunda kabul ettiği sosyal güvenlik
düzenlemeleri, sosyal güvenlik sistemimizi çökertmektedir. İnsanlarımız bir süre sonra emekli
olma hakkını kaybedecektir. İşsizliğin ve yoksulluğun hızla yaygınlaştığı şartlarda, sosyal
güvenlik sisteminin çökertilmesi, çaresiz kalan insanlarımızı emperyalist güçlerin kurduğu ve
kurdurttuğu vakıfların ağına sürükleyecektir. Kiliselerin yardım teşkilatlarının yüzlerce yıllık
geçmişi ve çok büyük fonları vardır. Kurulacak ve kurdurulacak vakıflar aracılığıyla
sağlanacak sadakalar, insanlarımızın milli duygularını zayıflatacak, emperyalist güçlere daha
sıcak bakmalarına yol açacaktır.
Emperyalist güçlerin çabalarıyla sosyal boyutu zayıflatılan Devletimizin bıraktığı boşluk,
vakıflar aracılığıyla doldurulacak, milli birlik ve bütünlüğümüz büyük darbe yiyecektir.
Osmanlı Devleti’nin zayıflatılmasında ve parçalanmasında yabancı okulların, yabancılara ve
azınlıklara ait sağlık ve sosyal yardım kurumlarının rolü hatırlandığında, AKP – DTP ittifakıyla
kabul edilen bu kanunun vereceği zararlar kolayca anlaşılabilir.
Bu kanun, Türkiye’nin bütünlüğüne indirilmiş bir darbedir.

