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Kıbrıs’ ta; İngiliz Sömürge dönemi (1878-1960) ve bunu takip eden 
Kıbrıs Cumhuriyeti zamanında (1960-1974), uluslararası sözleşmelerin 
ve ilgili yasaların uyulmasını emrettiği İslam hukukunun ve Osmanlı 
tatbikatının bir bölümünü teşkil eden evkâf hükümlerine (ahkâmü’l-evkâf) ve 
evrensel hukuk kurallarına aykırı düzenleme ve uygulamalarla vakıf 
mallarının % 92’si vakıfların mülkiyetinden çıkmış ve ihtilaflı hale 
gelmiştir. 
Aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği üzere, özellikle, 1926 yılında aşarın 
ilgası (5/26) ve 1944’te (Chapter 225) icareteynli yerlerin (İcaretyn:  Sözlük 
anlamı,  çift kira demektir.  İktisadî ve sosyal hayatın zaruretlerinden doğan icareteyn, her iki tarafa borç yükleyen bir 
sözleşmedir.  Bu sözleşme çıplak mülkiyeti vakfın mal varlığında tutmakla birlikte, kiracıya tasarruf hakkı diyebileceğimiz bir 

aynî hak sağlamaktadır) mülke tahvili (bu yerlerin ekip biçen mutasarrıflara/kiracılara devredilmesi), arazi-i 
mefkufe tahsisatın (vakfa tahsis edilmiş arazi/vakıf arazi) mîrîye çevrilmesi (devlet malı haline 

getirilmesi),  vakıflar için büyük kayıplara yol açmıştır. Yine ayrıca aşağıda 
üzerinde durulacağı gibi, 1878 yılında tamamı Lala Mustafa Paşa, 
Abdullah Paşa ve Bilal Ağa’nın vakıfları olan Kapalı Maraş bölgesinin, 
% 99.99’u mülkiyet intikaline uğramıştır. 







Tasfiyeye Giden Yolun İnşa Çabaları  
 
 

Kıbrıs’ın geçici olarak İngiltere Yönetimi’ne bırakıldığı 1878 tarihini 
milat kabul eder ve geriye doğru dönerek Ada’daki vakıf uygulamalarına 
bakarsak, vakıf mallarının mutasarrıfların mülkiyetine geçirilmesi 
noktasına nasıl gelindiğini daha net bir şekilde anlayabiliriz. İngiliz 
Evkâf Delegesi olan Yüzbaşı Seager’in 1879’da hazırladığı vakıflarla 
ilgili rapor karşımıza çıkmaktadır. Seager, Raporu’nda vakıflarla ve vakıf 
mevzuatıyla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapmaktadır. Özellikle, 
“mirî arazi”nin tahsisi suretiyle oluşan vakıf emlaki hakkındaki 
değerlendirmeleri, Seager’in konuyu iyi incelediğini göstermektedir.  

  
 



Seager’ın Raporu’nun, vakıflar konusunda daha sonra yapılacak hukukî 
düzenlemelere rehberlik ettiğini, vakıfların Osmanlı Devleti’ndeki 
hukukî durumuna çok fazla ilişmeden, vakıf emlâkin “bi’l-fiil” 
mutasarrıflara “devri”ne yol açacak bir hukuk politikasının bu Rapordaki 
görüşlerden hareketle şekillendiğini ifade etmek gerekir. Burada felsefe, 
hukukî dayanak ne olursa olsun, esas olanın vakıfların hukukunun 
korunması değil, vakıf malları kullananların bu kullanım hakkını sürekli 
olarak ellerinde bulundurmalarının, daha doğrusu onların mülkiyetine 
sahip olmalarının sağlanmasıdır.	



Bu tutumun nihaî uygulaması, Chapter 225 Taşınmaz Mal (İcareteyli 
Vakıfların Mülke, Arazi-i Mevkufe Taksisatın Mîrî’ye Dönüşümü) 
Kanunu ve bu Kanunun uygulama şeklini gösteren 1944/14 sayılı Tüzük 
hükümleriyle hayata geçirilmiştir. Bu Kanun ve Tüzük icareteynli 
vakıflara ait gayrimenkullerin, mutasarrıfların (kullanım hakkı olan, 
elinde bulunduran) mülkiyetine geçirilmesini sağlamıştır. Yine tahsisat 
kabilinden vakıf statüsünde olan gayrimenkuller bu düzenlemeler ile mîrî 
arazi statüsüne çevrilmiştir. Kanun, yürürlük tarihinden itibaren, başka 
statüdeki vakıfların icareteynli vakfa veya tahsisat kabilinden vakfa 
dönüştürülmesini de yasaklamıştır. Bu yasaklama ile 1928 Kraliyet 
Kanun-i Fermânisi’nin 28. maddesi, yürürlükten kaldırılmıştır. 

 



Kıbrıs’ta icareteyne dönüştürmenin usulüne uygun olarak 
yapılmadığı, vakfın değil mutasarrıfların menfaatleri gözetildiği, 
özellikle 1928 Kanun-i Fermânîsi’ndeki hükümlerin keyfi 
uygulanmasıyla icareteyn statüsünün suistimal edildiği görülmektedir. 
1928 Fermânı ile bu Mal Dönüşüm Kanunu ve Tüzük birlikte 
değerlendirildiğinde, Seager’in Raporunda ileriye sürdüğü tezi 
hatırlamamak mümkün değildir. 

Hiç kuşkusuz 1944 düzenlemelerine bir anda gelinmemiştir. Bu 
tarihe kadar bir kısmı doğrudan bir kısmı da dolaylı olmak üzere 
vakıflarla ilgili bir dizi hukukî düzenleme yapılmış, pek çok idarî 
kararlar alınmıştır. Onlardan bazıları şunlardır.	



1878 – 1914 arası dönemde yapılan hukukî düzenlemeler vakıfları doğrudan değil, 
dolaylı olarak ilgilendiren düzenlemelerdir. 1914’te Ada’nın ilhakı kararıyla beraber, 
vakıflar konusunda doğrudan düzenlemeler yapılmaya başlanmış, 1915 ve 1928 tarihli 
emirnamelerle esaslı değişiklikler yapılmıştır. 1926’da hububattan a’şar (Aşar vergisi, Öşür 
vergisi olarakta bilinen Osmanlı'da tarım ürünleri üzerinden alınan %10 oranında ki vergiye denilmektedir. Arapçada "öşür" sözcüğünün anlamı 

onda birdir.(1/10))  kaldırılmış (1926/5), 1933 yılındaki bir düzenleme (1933/44) ile Celâliye 
Vakıflarının kontrolü Evkâf Murahhaslarına (Vakıf Delegeleri)  verilmiş, 1934 yılında 
(1934/19) 1928 tarihli Emirnamede bazı değişiklikler yapılmış, nihayet 1944 yılındaki 
icareteynli vakıfların “mülke”, tahsisat kabilinden vakıfların “mîrî” araziye 
dönüştürülmesine dair düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

30 Kasım 1915 tarihli Ferman ile Kıbrıs vakıflarının idare şekli yeniden 
düzenlenmiştir. Buna göre, daha önce biri Osmanlı Devleti diğeri İngiltere tarafından 
atanan iki kişiyle yönetilen vakıflar idaresine her iki murahhası da İngiltere atayacaktır. 
Murahhaslardan birinin Müslüman olması şarttır (md.1). Kral, Ferman’da değişiklikler 
yapma hakkını peşinen saklı tutmaktadır (md. 3). Vakıflara dair ayrıca bir hüküm 
getirmeyen bu düzenlemenin ahkamu’l-evkâf’ı değiştirmediğini kabul etmek gerekir. 
Bu Ferman, 1928 tarihli Emvâl-i Diniye-i İslamiyye İdaresi Ferman-ı Kanunisi’nin 32. 
Maddesiyle ilga edilmiştir. 



1928 Emvâl-i Diniye-i İslâmiyye İdaresi Fermân-ı Kanunisi ve 
1929 Evkâf Nizamnamesi 

1928 tarihli Emvâl-i Diniye-i İslâmiyye İdaresi Fermân-ı Kanunisi’ne 
göre Kıbrıs Valisi, İngiliz Hükûmeti'nin onayıyla Kıbrıs'ta bulunan 
camileri, mezarlıkları, İslâm okullarını ve diğer dinî müesseselere ait 
bütün malları, paraları ve araziyi idare etmek ve denetlemekle görevli 
biri Müslüman olmak üzere iki kişiyi Evkâf Murahhası olarak tayin 
edecektir.  

Ayrıca, vakıf mallarını idare ve onlara nezâret etme görevi ile 
mükellef murahhasların işlerini yürütebilmeleri için Kıbrıs'ta Evkâf 
Dairesi adıyla bir daire kurulacak, bu daire bir hükümet dairesi olacak ve 
bütün konularda Vali’nin nezâreti altında bulunacaktır.  



Kanun’un “istibdâl-i emvâl” (Malın trampası/takası) başlıklı 27. ve 
“tahvil-i emvâl” (Malın dönüştürülmesi)  başlıklı 28. Maddesi, vakıflara 
dair kadim hükümlerden ayrılan düzenlemeler getirmiştir. 27. Maddeye 
göre, “ilgili herhangi bir kişinin” talebi üzerine Vali’nin onayı ile 
m u r a h h a s l a r b i r v a k ı f m a l ı n ı n “ i s t i b d a l ’ i n i ( t r a m p a / t a k a s ) 

gerçekleştirebilecektir. Yine 28. Maddeye göre, “ilgili herhangi bir 
kişinin” talebi üzerine, murahhaslar, Vali’nin onayına tabi olmak üzere, 
icare-i vahideli bir vakfın veya başka herhangi bir vakfın icareteynli bir 
vakfa “tahvili”ne (dönüştürme /değiştirme) yetkili kılınmaktadırlar.  



Chapter 225 Taşınmaz Mal (İcareteyli Vakıfların Mülke Arazi-i 
Mevkufe Tahsisatın Mîrî’ye Dönüşümü) Kanunu ve 1944/14 sayılı 
Tüzük  

Kıbrıs Koloni Hükümeti, 1926’da hububattan a’şar vergisinin 
kaldırılması sebebiyle Evkâf İdaresine yıldan yıla ödemeye başladığı 
tazminata karşılık 1935’te toplu bir ödeme yaparak öşürlü vakıf 
malların tasfiyesinden sonra; icareteynli ve arazi-i mevkufe-i tahsisat 
kabilinden vakıf taşınmazların vakıflarla ilişkilerinin kesilmesi 
konusunda yeni bir çalışma başlatmıştır. 



Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge yönetiminin vakıflarla ilgili uygulamalarına bakıldığında,  
icareteyn ile kiralama usûlünün doğru anlaşılmadığı, hem hukukî düzenlemelerde hem 
de uygulamada yanlış bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. İcareteyne dönüştürmek 
için aranan şartlardan şeklî olanlar korunmakla beraber, icareteyn uygulamasının esasını 
teşkil eden zaruret durumları dikkate alınmamıştır. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, 
İngiltere’nin tayin ettiği ilk vakıf murahhası Seager' ın 1879 tarihli Raporunda dile 
getirilen, vakıf emlakin kullanıcılarında tutulması hedefi, icareteyn kullanılarak 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  



Bir başka ifade ile icareteyn, vakıf emlakin kullanıcılarına 
(mutasarrıflarına) devredilmesi için bir basamak, bir araç olarak 
değerlendirilmiştir. Vakfın menfaatinden çok Rum kiracıların menfaatleri 
gözetilmiştir. Yukarıda anlatılan hukukî çerçevenin tam tersine, hukukun 
öngördüğü kararlar alınmaksızın pek çok vakıf taşınmaz mal icareteynli 
sayılarak arsa ve arazi üzerine yapılan bina ve dikilen ağaçlar tıpkı 
mukataalı vakıflarda (Devlete veya bir başka vakfa ait bir arazi veya 
varidatın (gelirin) bir bedel mukabilinde kiraya verilmesi veya geçici 
olarak temlikidir.) olduğu gibi mutasarrıfın mülkiyetine geçirilmiştir. Bu 
tür yerlerde vakıflar sadece zeminin maliki durumuna düşmüş ve 
vakıflarla bu taşınmazın alakası, yıldan yıla ödenen zemin kirasını 
almaktan ibaret kalmıştır. 	



1928	Evkaf	Ferman-ı	Kanunisi	



Mal	Dönüştürme	Yasası,	1944	



YASANIN	DEVAMI	



MAL DÖNÜŞTÜRME YASASI	



•  ”Vakıf İcareteyn” ve “Arazi-i Mevkufe Tahsisat” olarak bilinen 
taşınmaz mal sınıflarının sırasıyla ”Mülk” ve ”Arazi-i Miri”ye 
dönüştürülmesini öngören 29 Nisan ve 1 Mayıs 1944 sayılı, Fasıl 225 
“Taşınmaz Mal Dönüştürme Yasası,” çeşitli yollarla vakıf mallarının 
üçüncü şahıslara intikalini sağlamak üzere hazırlanan planın son 
halkasıdır. 

•  Bu yasanın hukuka uygunluğu tartışmaya açıktır. 

 
Taşınmaz Mal Dönüştürme Yasası	

	



Kapalı Maraş’ta ve/veya KKTC’nin diğer bölgelerinde kâin 
birçok taşınmaz malın mülkiyeti ne zaman ve hangi yöntemle 
vakıflardan alınmıştır?  

 
  İngilizler Ada yönetimini ele geçirdikten sonra ilk işlerden biri olarak 

bir Kavanin Meclisi oluşturmuşlardır. Bu meclis, dört İngiliz ve halk 
arasından seçilmiş üç temsilciden oluşuyordu. Daha sonra, 1882’de, bu 
meclisin yerini, dokuz Rum, üç Türk ve altı İngilizden oluşan Teşrii 
(Yasama) Meclis (Legislative Council) aldı. Bu meclislerin 1878 ile 1908 
yılları arasında 442 adet hukukî düzenleme yaptığı görülmektedir 
(Handbook 1909, s.78) . 

 İngilizlerin Ada’da ilk yaptıkları işlerden birisi de, çok geniş mal 
varlığına sahip olan vakıfların mahiyetini anlamaya çalışmak olmuştur. 
Bunun için kısa süre Vakıf Murahhaslığı görevinde bulunan Yüzbaşı 
Seager, 1879 tarihinde vakıflarla ilgili bir Rapor hazırlamıştır.  



Bu Raporunda, Tahsisat Kabilinden Vakıf’larda, arazi mülkiyetinin 
aslen devlette bulunduğu tartışmasına değinen Seager, konunun bir 
akademik tartışma olarak ilgi çekici olduğunu, ancak uygulamada, her ne 
şekilde olursa olsun vakıf arazilerin kullanımının mutasarrıflar elinde 
bırakılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının gerektiğini ifade 
etmektedir. Bu tezin, vakıflar konusunda yapılacak hukukî 
düzenlemelere rehberlik ettiği, vakıfların Osmanlı Devleti’ndeki hukukî 
durumuna ilişmeden, vakıf emlakin bilfiil mutasarrıflara  devrine yol 
açacak bir hukuk politikasının yürütülmesine temel oluşturduğu açıkça 
görülmektedir.   İngiliz Sömürge Yönetimi, bu politikayı uygulayabilmek 
için aşağıda izah edilecek olan imkân ve yöntemlerden yararlanmıştır.  



1-  Zaman Aşımı (Mürûr-i Zaman) 
Kıbrıs’ta bulunan malların tapulanmasına ilişkin 1885, 1890, 

özellikle 1907/12 (Md. 28) ve 1908/ 9 (Md. 10) 
yıllarında yürürlüğe konulan taşınmaz mal yasaları bütün emlakin 
tapulanmasını öngörmüş ve ancak on yıl süre ile mirî ve evkâf mallarının 
tapu işlemlerinde ödenecek harçları, mülk değerinin % 2,5’u nispetinde 
çok yüksek tutmuştur (Söz konusu harç miktarı mülk ve icareteynli 
vakıflarda mülk değerinin % 1,5’u kadardır). 

 Dolayısıyla Vakıflar bu harçları ödemede zorluk çekmişler ve 
ödeyemedikleri için de vakıf emlakin önemli bir bölümünün tapularını 
alamamışlardır. Bu durum mülkiyet konusunda bir boşluğa sebep olmuş 
ve bu boşluktan yararlanmaya kalkışan mutasarrıflar kullandıkları yerin 
zaman aşımı sebebiyle maliki olduklarını iddia etmişlerdir.  







İngiliz Sömürge Yönetimi  de bunu meşru bir talep kabul ederek işlem 
yapmıştır. Halbuki, ister gayrimenkul, ister nukut vakfı olsun vakıfların 
asl-ı mâl denen esas ana malvarlığında zaman aşımı otuz altı sene; 
akarât-ı mevkûfenin tasarruf hakkı ve para vakıflarının nema 
alacaklarında ise on beş sendir. Tahsisat kabilinden olan arazi-i 
mevkûfenin tasarrufu ile ilgili davalarda zaman aşımı müddeti, arazi-i 
mirîyede olduğu gibi on senedir. Tahsisat kabilinden vakıfların rakabe 
denen çıplak mülkiyetine ait davalarda ise, sahih vakıflar gibi yine 36 
senedir. 	



Bu şartlar altında dahi 1935’lerden itibaren Türk tarafı, sömürge 
yönetiminin vakıflarla ilgili uygulamalarına hep itiraz etmiş; belirli 
aralıklarla yerleşim yerlerinde yapılan içtimalarda bu konuyu dile 
getirmiş, konuşmaları tutanağa bağlamış, meydanlarda toplanarak 
protesto etmiştir. Bu çabaların sonunda Türk İşleri Komisyonu’nun Ara 
Raporu 1949 hazırlanmış, bu raporda da vakıf konusuna geniş yer 
verilmiştir. Kıbrıs Adası yönetiminin İngiltere’ye bırakıldığı 1878 
tarihinden 1974 Barış hareketine kadar vakıf malları ile itirazsız ve 
nizasız hiçbir dönem yaşanmamıştır. Bu sebeple de Kıbrıs vakıflarında 
zaman aşımından bahsetmek mümkün değildir. 



 Ayrıca hem geçmişte hem günümüzde karşılıksız olarak kamu 
hizmetine sunulan vakıf mallarında (müessesât-ı Hayriye) zaman aşımı 
söz konusu değildir.  

 “Menafi-i umuma ait ve meşrut olan müessesât-ı hayriye 
davalarında mürur-i zaman cari olmaz” 

  “Mimarî ve tarihî değeri olan eserler satılamaz” 
 “Vakıfların malları üzerinde zilliyetlik yoluyla kazanma 

hükümleri uygulanmaz” 
 “Vakıfların hayrat taşınmazları haczedilemez, rehnedilemez, bu 

taşınmazlarda mülkiyet ve irtifak hakkı için kazandırıcı zaman aşımı 
işlemez” 



 
2.   A’şarın Kaldırılması: 
İngilizler, Kıbrıs Adası’nı devraldıkları 1878 yılından itibaren vergilere 

ve gayrimenkullere dair düzenlemeler yapmaya başlamışlardır.  
Zaman içinde toplam elli iki kalem ürün üzerinden öşürün kaldırılması 

suretiyle vakıfların önemli bir gelir kaynağının iptal edildiğini belirtmek 
gerekir. Öşürle ilgili kanun düzenlemeleri şunlardır: 1881/5, 1882/14, 
1884/1, 1888/11, 1891/17, 1891/21, 1896/13, 1897/11, 1900/4. Nihayet 
bu konudaki18 şubat 1926 tarihli  To Provide For the Abolition of the 
Taking of Tithes (1926/5) başlıklı son kanunun ikinci maddesiyle, öşre 
tabi yedi kalem üründen de öşür kaldırılmıştır. 

Öşürün kaldırılması ile a’şarlı olan vakıf taşınmazların vakıflarla 
ilişkisi kesilmiş, araziler Hazineye dönmüştür. 



 3.  Vakıfların İcareteyne Dönüştürülmesi ve İstibdali 
1928 yılında, Kıbrıs Evkâfı (Emval-i Diniye-i İslamiyye İdaresi) 

Ferman-ı Kanunisi adıyla bir düzenleme yapılmıştır. 1929 yılında ise, bu 
fermandan hareketle Evkâf Nizamnamesi hazırlanmıştır. Bu 
düzenlemelere göre Kıbrıs valisi, İngiliz Hükûmeti'nin onayıyla zaman 
zaman Kıbrıs'ta bulunan camileri, mezarlıkları, İslâm okullarını ve diğer 
dinî müesseselere ait bütün malları, paraları ve araziyi idare ve onlara 
nezâret etmekle görevli biri Müslüman olmak üzere iki kişiyi evkâf 
murahhası olarak tayin edecektir.  

Gerçi bu düzenlemeye göre, Vakıflar Türk ve İngiliz murahhaslar 
tarafından Ahkâmü’l-Evkâf’a göre yönetilecek, görevlilerin yetkilerine ve 
işlerine karışılmayacak, Evkafa ait kurallar geçerli olacak, İngiliz 
Hükümeti sadece denetim görevini yerine getirecekti. Fakat buna 
uyulmamış, vakıflar baskı altına alınmıştır. Özellikle Kıbrıs’taki İngiliz 
Sömürge Valisi  Sir Ronald Stros, Rumlarla birleşerek vakıfları 
yağmalama ve parçalama hareketine girişmiştir. 

 



4. İcareteynli ve Tahsisat Kabilinden Vakıf Yerlerin Mülkiyete ve 
Hazineye İntikaline İlişkin Düzenleme  

İngilizler, 1 Mayıs 1944 yılında o güne kadar  icareteynli vakıf  ve  
tahsisat kabilinden arazii mevkûfe  olarak bilinen taşınmaz mal 
sınıflarının sırasıyle  mülk  ve arazii emiriye’ye dönüştürülmesini ve arizî 
konuları düzenleyen ve Taşınmaz Mal (İcareteynli Vakıf ve Tahsisat 
Kabilinden Arazi-i Mevkûfe Dönüştürme) Yasası (1944/14; Fasıl 225) 
adıyla bir yasa daha çıkarmışlardır.  

Bu Yasa, çeşitli yollarla vakıf mallarının üçüncü şahıslara intikalini 
sağlamak üzere hazırlanan planın son halkasıdır. Bu yasanın hukuka 
uygunluğu tartışmaya açıktır. Vakıf malları, satış, istibdal, istimlak, 
zamanaşımı, tasarruf vesikalarının mülkiyet koçanı gibi muameleye tabi 
tutulması ve benzri yollarla vakıfların mülkiyetinden    çıkartılmıştır. Bu 
hususlara  ilaveten vakıf ve mirî malların özel mülke dönüştürülmesinde 
söz konusu yasanın çok özel bir yeri vardır.  



 
 
Ahkâmü’l-Evkâf’ın  419-423. Meseleleri ile 1928 Kıbrıs Evkâfı Fermân-ı 

Kânunisi’nin 27 – 28. Maddeleri karşılaştırıldığında vakıfların temel yasasının 
nasıl bozulduğu ve bir statü değişikliğine nasıl yol açtığı açıkça görülmektedir.   

Ahkâmü’l-Evkâf’a göre, icare-i vahideli veya diğer statüde olan bir vakfın 
icareteyne çevrilebilmesi için vakfiyede bu yönde hüküm bulunması veya vakıf 
yöneticisinin (mütevellînin) uygun görüşü, mahkemenin vakfın icareteyne 
çevrilmesi şartlarının oluştuğuna ve bu işlemin vakfın lehine olduğuna dair 
karar vermesi ve bu kararın Devlet Başkanı (Padişah) tarafından tasdik edilmesi 
gerekir. 

1928 Kıbrıs Evkâfı Fermân-ı Kânunisi, valinin tayin ettiği murahhasları, 
vakıfla alâkalı her hangi bir şahsın dilekçesine dayanarak ve valinin tasdiki  ile 
her hangi bir  mevkûf malın istibdalini icraya ve aynı şartlarla icâre-i vâhideli 
vakfın veya başka herhangi bir vakfın icâreteynli bir vakfa tahviline  yetkili 
kılmaktadır.   

Böyle bir uygulamayı başlatan ve yaygınlaştıran Sömürge İdaresi 1944 Mal 
Dönüştürme Yasası (Fasıl 225) ile bu uygulamayı otomatik hâle getirmiştir 



•  Gazi Mağusa Kaza Mahkemesinin tespit kararına göre, Kapalı 
Maraş bölgesinde 1472 parselde kayıtlı 2743 dönüm, 0 evlek, 1018 
a²’nin Abdullah Paşa; 1105 dönüm, 3 evlek, 2661 a²’nin Lala Mustafa 
Paşa Vakıflarına ait olduğu tespit edilmiştir.  Vakıfların mülkiyetinde 
kalan 1 dönüm, 2 evlek, 452 a² yerin 582,59 m2’si Bilal Ağa Vakfı’na 
aittir.  

	

Kapalı Maraş Bölgesi	



•  Lala Mustafa Paşa, satın alarak mülk edindiği 
mallarını vakfetmiştir.  

•  Abdullah Paşa, Temlikname (bir	hakkın	başka	bir	kimseye	geçirildiğini	gösteren	belge)		ile 
mülk edindiği mallarını vakfetmiştir.   

     Bunların üçü de sahih ve lazım vakıftır. 
•  İngilizler, bu yerleri, 1913 sonrasında, kadastral haritalara 

işlemiş ve vakıfları adına tapu kütüklerine kaydetmiştir. 
Mutasarrıfları da bellidir.  

Maraş’taki Vakıfların Statüsü 

















•  Ahkâmü’l-Evkâf’a göre, mücbir sebeplerle istibdal 
dışında vakıf emlake dokunulamaz.  

•  Kapalı Maraş’ta sadece Bilal Ağanın bir parseli 
istibdal ile mülke dönüşmüştür.  

•  Bunun dışında Kapalı Maraş’ta istibdal ile elden 
çıkan yer yoktur. 

 
Vakıfta Süreklilik Esastır 

EK-6 



•  1926/5 sayılı Kanun ile İngiliz Sömürge İdaresi, hububattan a’şarı 
kaldırmıştır. 

•  Buna karşılık vakıflara yıldan yıla tazminat ödenmeye başlanmıştır.  
•  1935’te,  toplu bir ödeme yapılarak öşürlü vakıf malları tasfiye 

edilmiştir. 
•  Kanun kapsamındaki mallar, rakabesi (çıplak mülkiyeti), miriye (devlete), a’şarı/

geliri  vakfa ait olanlardır.  
•  Fakat Kapalı Maraş’taki vakıflar, aşarı yanında çıplak mülkiyeti de 

vakfedilen yerlerdir.  
•  Dolayısıyla 1926/5 ile Kapalı Maraş’taki yerlerin mülke dö-

nüştürülmesi mümkün değildir. 

A’şar Kanunu ve Kapalı Maraş 



•  Mal Dönüşüm Yasası, kayıtlardaki “icareteyn”in  “mülk”, 
“arazi-i mevkufe tahsisat”ın “miri” okunmasını hükme 
bağlamıştır.  

 
•  Kapalı Maraş’ta «icareteynli» ve «arazi-i mevkûfe tahsisat» 

statüsünde vakıf yer bulunmamaktadır. 
  

•  Kapalı Maraş’ta meydana gelen mülkiyet intikalinin 
Osmanlı dönemi vakıf mevzuatında da, İngiliz İdaresi 
dönemi düzenlemelerinde de yasal bir dayanağı yoktur. 

  

Mal Dönüşüm Yasası ve Kapalı Maraş 



•  Kapalı Maraş başta olmak üzere, Mağusa 
çevresindeki vakıf araziler üzerine izinsiz,  
binalar inşa edilmiştir.   

•  1904’e kadar 648 olan kaçak yapı, on yıl içinde 
2253’e ulaşmıştır. 

•  Bu binaların, 2047’si Abdullah Paşa Vakfı ve 
206’sı ise Lala Mustafa Paşa Vakfı taşınmazları 
üzerine yapılmıştır.  

Kapalı Maraş’taki vakıflar özel mülke 
nasıl dönüşmüştür? 



•  Bu binaların «zemini» «arazi-i mevkûfe» olarak, binalar ise 
kanunsuz eylemi yapan kişilerin «mülkiyet»ine kaydedilmiştir. 

•  Maraş toprağında ilk hukuka aykırı uygulama budur.  

•  Bu yerlerin hem zemini hem de üstü vakfın mülkiyetine 
kayıtlıdır.  

Kapalı Maraş’taki vakıflar özel mülke 
nasıl dönüşmüştür? 



İNGİLİZ DÖNEMİNDE 
YAPILAN HAKSIZ 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

























ÖRNEK	ÇALIŞMALAR	













1.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ;MEVKUF,     ZEMİNKATEGORİSİ;MEVKUF 
 
2.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ;MİRİ,             ZEMİNKATEGORİSİ;MİRİ 
 
3.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ:BOŞ                 ZEMİN KATEGORİSİ:BOŞ 

	



  
 Evveliyatı itibariyle de emlak ve zemin kategorileri MEVKUF niteliğinde 

olan Abdullah Paşa Vakfına ait 1938 tarihli 4586 koçan numaralı tarla vasfındaki 
taşınmaz 1944 yılında 12 parçaya ayrılmıştır. Bu parçalar tarla ve bina arazisi olarak 
13.6.1944 tarihinde (aralarında örnekte sunulan 5184 koçan nolu taşınmazında yer 
aldığı) 5176 ila 5187 koçan numarası altında kayıt altına alınırken Abdullah Paşa Vakfı 
ile emlak ve zemin kategorilerindeki mevkuf belirtmeleri hiçbir açıklama yapılmaksızın 
kaldırılarak vakıf adına yer verilmemiş, emlak ve zemin kategorileri ise MİRİ olarak 
kaydedilmiştir. 
   24.11.1949 da yine bu nitelikleriyle işlem gören  taşınmazlardan 5184 koçan 
nolu parsel 13 Ağustos 1963 tarihinde 8850 ve 8851 koçanlara ayrılmıştır. Ancak bu 
koçanlar oluşturulurken emlak ve zemin kategorilerinde yer alan MİRİ ifadesi de 
kullanılmamıştır. Sonuç olarak aktif olan 8850 ve 8851 nolu koçanlarda yalnızca 
mülkiyet bilgilerine yer verilmiştir.  
	









1.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ;MEVKUF,  ZEMİN KATEGORİSİ;MEVKUF 
 
2.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ;MÜLK,  ZEMİN KATEGORİSİ;MEVKUF 
 
3.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ:MÜLK   ZEMİN KATEGORİSİ:MİRİ 
 
4.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ:MÜLK/MİRİ  ZEMİN KATEGORİSİ:MİRİ 
 
5.AŞAMA:  EMLAK KATEGORİSİ:BOŞ   ZEMİN KATEGORİSİ:BOŞ 

	



  
Maraş Tekkelitika da bulunan 15 dönüm 1 evlek büyüklüğünde tarla vasıflı 15 Eylül 1913 tarih 
ve 739 nolu koçan; Lala Mustafa Paşa Vakfına ait olup emlak ve zemin Kategorileri ise 
MEVKUF niteliğindedir. 
 
Taşınmaz 24 Temmuz 1930 tarihine kadar muhtelif işlemlere tabi tutulduktan sonra üzerine 
inşaat yapılmış ve oluşturulan 3201 nolu koçanın emlak kategorisi MÜLK haline getirilmiştir. 
Koçanda Lala Mustafa Paşa Vakfı adı ve zemin kategorisi ise MEVKUF olarak korunmaktadır.  
 
Kaydın gittisi olan 20 Şubat 1946 tarih 5366 nolu koçanda ise bu kez, emlak kategorisi MÜLK 
olarak korunmuş, ancak zemin kategorisi MİRİ olarak kayıt edilmiştir. Lala Mustafa Paşa Vakfı 
belirtmesi ise hiçbir açıklama yapılmaksızın kaldırılmıştır. 
 
Taşınmaz 1946 yılında 5380 ila 5410 nolu koçanlara yani 31 parçaya ayrılmıştır. Koçanların 
emlak kategorilerinin bir kısmı (yapı olanlar) MÜLK bir kısmı ise MİRİ, zemin 
kategorilerinin tamamı ise MİRİ olarak kayıt edilmiştir. Bu koçanlardan 3 Mart 1946 tarihli 
zemin ve emlak kategorisi MİRİ olarak kayıt edilen 5383 nolu koçan, 7 Şubat 1947 tarihine 
gelindiğinde 5783 nolu koçan numarası ile kayıt altına alınmış,  kayıtta emlak ve zemin 
kategorilerinin bulunduğu alan boş bırakılmıştır. Koçan halen aktif nitelikte olup üzerinde 
vakıf, emlak ve zemin kategorilerine ilişkin hiçbir bilgi bulunmamakta, parsele ait diğer bilgilerle 
birlikte kullanıcılarının isimleri yer almaktadır. 
	













TAŞINMAZ	MAL	
KOMİSYONUNA	YAPILAN	
BİR	BAŞVURUNUN	ANALİZİ	



TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNA, 891 VE 893 NUMARALI 
PARSELLER       HAKKINDA YAPILAN BAŞVURUYA İLİŞKİN 

BİLGİ N0TU 
   
 67/2005 sayılı Yasa tahtında oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonuna 
yapılan (EK-1) 5.6.2007 tarihli ve  89/2007 nolu başvuru konusu 
33/20.3.2 paftada bulunan Magosa 891 ve 893 parsel numaralı 
taşınmazlar; 14 Rebiyulevvel 987/ 9 Temmuz 1579 tarihli Lala Mustafa 
Paşa Vakıf tüzelkişiliğine ait taşınmaz mallar arasında bulunmaktadır. 
Vakfiyenin orijinali ve çevrim yazısı  ekte sunulmuştur (VGMA, 746 
Nolu Def. Sayfa 163, sıra 70). 
  Lala Mustafa Paşa vakfettiği malları rayiç değeri üzerinden satın alarak 
vakfetmiştir. Bu hususu teyit eden Mubaya hüccetleri, mülkname ve diğer 
düzenlemelerin suretleri vakfiye içerisine alınmıştır. Bu sebeple Kıbrıs 
tarihinin hiçbir döneminde Lala Mustafa Paşa’nın kurduğu vakfın sıhhati 
konusunda en ufak bir itiraz söz konusu olmamıştır. Lala Mustafa Paşa 
Vakfı, sahih ve lazım bir vakıftır. 
 



Ahkâmu’l-Evkâf ve Ahkâmu’l-Evkâf’a dayanılarak  hazırlanıp yürürlüğe 
konulan 19 Cemaziyelahir 1280/ 1 Aralık 1863 tarihli Evkâf 
Nizamnamesi hükümlerine göre hukuka uygun olarak istibdal işlemi 
yapılmadıkça vakıf bir malın üçüncü şahısların mülkiyetine geçmesi söz 
konusu değildir. Kapalı Maraş bölgesinde birkaç istisna dışında istibdal 
uygulaması yapılmamıştır. 
Ahkâmu’l-Evkâf ‘a ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak İngiliz 
döneminde  yapılan düzenlemelere göre de söz konusu parsellerin 
başvuru sahibinin iddia ettiği gibi şahıs mülkü haline geldiğini 
kanıtlayacak herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir. Malik gibi 
Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapan şahıslar, aslında bu 
taşınmazların sahibi değil mutasarrıfları(kiracıları)dır. 
Ayrıca,  Gazi Mağusa Kaza Mahkemesi’nin 28 .01.2002 tarih ve 
272/2000 Dava numaralı tespit kararı ile anılan parsellerin Lala Mustafa 
Paşa vakfı’na ait olduğu  teyit dilmiştir.    
          
 




















