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YARDIMLARIMIZ
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Yaren Bahriyeli

İyilik yaptığım zaman kendimi mutlu, huzurlu

ve bir işe yaramış hissederim.

Çevresini ve tüm canlıları seven herkes ben-

ce iyilik yapar. Herşey sevgi ile başlar, sevgi-

den doğar. Arkadaşlarıma tüm insanları

sevmelerini ve hep iyilik yapmalarını öneri-

rim. Böylece yaşamları boyunca hep huzur-

lu ve mutlu olacaklardır.

Çağkan Kırmızı

İyilik yapınca kendimi iyi ve mutlu hissede-

rim.  Okulda herkese yardımcı olurum bu beni

mutlu eder. Mesela yeğenim Melek küçük

olduğu için kantin sırasına giremezdi. 

Ben ona sorarım ne istediğini ve ben kantin

sırasına girip ona istediğini alırım. 

Şimdi Melek alıştı kendi girer kantin sırasına

ama ben onu hep takip ederim. Hep yardımcı

olurum. Evde amcama yardımcı olurum

hayvanları yedirmek sularını koymak için.Bu

beni hem mutlu eder hem de huzur verir. 

Arkadaşlarım bu konuda önerim. Hem bü-

yüklere hem de küçüklere yardımcı olma-

larıdır. 

Çünkü küçüçük iyilikler büyük iyiliklere dö-

nüşür.

Azra NAKIşcI

Kendimin, başkalarının ve çevrenin iyiliği için

elimden geleni yapmak benim için mutluluk

ve gurur verici. İnsanlar yaşadıkları dünya-

yı daha iyi bir yer yapmak için iyilik yapma-

yı seçmelidirler. Herkes etrafındakileri önem-

seyip, etrafındakilerle empati kurarak, iyi bir

geleceğe sahip olabilmek için çalışmalıdır.

Ela İsMEtoğLu

Yaptığım iyiliğin bir insanlık görevi olarak gö-

rüyor, görevimi yerine getirdiğim için huzurlu

oluyorum. İnsan bu dünyaya bir amaç uğru-

na gelmeli.  Bencilliğin yerini paylaşım dol-

durmalıdır. İyilik yapmayı rutin hale getiril-

meliyiz. 

Dünyada ve ülkemizde yardıma muhtaç bir-

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ

Gençlerden “mesaj” var
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çok insan bulunuyor ve onlara yardım etme

görevini hepimizin üstlenmesi gerekiyor.

Kaleriia PANKRAtoVA 

(Rus İyilik Gönüllüsü)

İyilik yaptığım zaman, bu beni çok mutlu edi-

yor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kalbim

huzurla doluyor. İyilik iyi olanı yapmaktır.Ken-

din, başkaları veya doğa için yapılandır.Onun

için diğerlerini mutlu etmek veya yardım et-

mek önemli ve faydalıdır. Önerilerim; Çöp gör-

düğünüz an onu hemen alıp çöpe atmalısı-

nız.Yardıma muhtaç kişilerin yardımına koş-

malısınız .

Hep iyi olun. Hep iyilik yapın. Hep iyilik aşı-

layın.

Roman MAIoRoV 

(Rus İYİLİK GÖNÜLLÜMÜZ)

Ben iyiliği koşarak ve isteyerek yapıyorum. İyi-

likte yarışıyorum ve ben hep birinci geliyorum.

Çünkü herkese çok iyilik yapıyorum.  Sını-

fımdaki, okulumdaki ve sitedeki arkadaşları-

ma da iyilik yapmaları için konuşuyorum. Bir

çok arkadaşım da benim gibi iyilik gönüllüsü

oldu ve bir çok kişi de olmak istiyor. Anneler,

babalar, abiler, ablalar ve kardeşler gelin hep

birlikte iyiliği dünyaya yayalım. 

Alp ARIKBuKA

İyilik yapalım çünkü  İyilik hem bizi iyileştirir

hem de karşımızdaki insanları iyi eder... İyi-

lik yap ;hem sen iyi ol, hem de karşındaki...

Emine ÖREN

Ne kadar küçük olursa olsun hiç bir iyilik

boşa gitmez bize küçük gelip karşımızda-

kine çok büyük bir iyilik olabilir. Bir baş-

kasının yaşamasına yardım etmeyen ya-

şadığını iddia edemez.

Emin ERKAL

Bir insan yeryüzündeki akıl ve irade sahi-

bi tek canlıdır ve bununla olabildiğince övü-

nür. Dünyayı ayakta tutmak hayata geliş

amacını kavramak, özgüvenini arttırmak,

mutlu olmak ve mutlu etmek için aklını ve

kalbini kullanarak iyilik yapmalı insan. 

İradesini kullanarak da iyilik yapmayı alış-

kanlık haline getirmelidir, çünkü bilirim ki

bu zamana kadar her hangi bir insana bir

iyilik yaptıysam ve o iyiliği karşılıksız ve bek-

lentisiz yaptıysam her zaman o iyiliğin bana

geri dönüşü olmuştur.  Bir ata sözü vardır

‘ne ekersen onu biçersin’ diye işte buda

aynı bunun gibi, ‘iyilik görmek istiyorsan

iyilik yapmalısın’.

sevim şAMİL

İyilik çalışmaları yaparken hissettiğim duy-

gunun tarifi olduğunu sanmıyorum. Bütün

güzel duyguların karışımını aynı anda his-

Yaren BAhRİYELİ

Azra NAKIşcI

Çağkan KIRMIZI

Ela İsMEtoğLu

Kaleriia PANKRAtoVA RoMAN MAIoRoV

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ



settiğim bir duygu bu. 

Bazı yapılan iyilikler ufak olsa da, bir insa-

nı ne kadar mutlu ettiğini görebilmek çok

mükemmel bir şey. Bu yaptığımız çalış-

malarda, insanların gözlerinin parladığı ya

da gerçekten onlara bir umut olduğumuzu,

insanlığın ve iyiliğin hala ölmediğini onlara

hissettirebilmek çok güzel bir duygu.

Çünkü iyilik paylaşıldıkça güzeldir, payla-

şıldıkça bir anlamı olur. Her insanın içinde

yatan bir duygudur iyilik ve biz bu çalış-

maları yaparken başka insanların da içle-

rindeki bu duygunun tekrardan harekete

geçtiğini düşünüyorum. Bu yüzden iyilik

paylaştıkça anlam, paylaştıkça güç kaza-

nır.

Alara BİLEN

Karşılık beklemeden, hiçbir çıkarımız ol-

madan iyilik yaptığımızda hak ettiğimiz iyi-

lik bizi hiç beklemediğimiz ve en ihtiyacı-

mız olan yerde bulur. İyilik yaptıkça daha

çok iyilik buluruz. Çünkü iyilik bereketlidir.

Bize ne zaman geri dönmesi gerektiğini biz-

den iyi bilir. 

Kötülüğün en nihayetinde bizi kötü his-

settirdiği gibi iyilik de en nihayetinde bizi

iyi hissettirir. Mutluluk hormonu salgılatır.

Haydi bugün hep beraber bir iyilik yapıp

serotonin seviyemizi arttıralım :)

Ziya Anıl ER

İyilik Gönüllüleri ekibine katılma hikayem

bunda tam 3 sene önce pandemi zama-

nında oldu. Şu anki nişanlım aynı zaman da

iyilik gönüllüsü olan Zeynep Köse böyle bir

kurumun varlığından bahsetti. İlk başlar-

da kendisine karşı çıktım tabi ki bu benim

beceremem üşenirim tarzında ki düşün-

celerimden kaynaklanıyordu. Daha sonra

neden yardım etmeyeyim ki diye düşün-

düm ve İyilik Gönüllüleri ekibine katıl-

dım.  İlk başlar da pandemi dolasıyla her

akşam Mehmet Güneş ile birlikte ihtiyaç

sahipleri ailelere çorba dağıtımında yar-

dımcı oldum. İnsanların kalbine dokunmak

beni çok etkilemişti. Daha sonraları ihtiyaç

sahipleri ailelere erzak ulaşımında görev al-

dım. Hiçbir zaman yaptığım iyiliğin göz

önünde bulunmasını istemedim. Çünkü en

hayırlı iyilik gizli yapılan iyiliktir.

Zeynep KÖsE 

6 yıllık bu serüven bana insanı karşılık bek-

lemeden mutlu etmeyi umutsuz olmamayı

insan her istediğini başarabileceğini öğ-

retti. İyilik gönül eri olmak ise bir ayrıcalıktır.

İnsan yeter ki istesin bu gibi etkinlikler sa-

yesinde birlikte el ele dünyayı daha güzel

hale getirebilmek için mücadele etmesi ge-

rekir.  Bizler iyilik gönülleri olarak şu an ve

ileriye doğru adım adım kat kat daha faz-
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Emine ÖREN

sevim şAMİL

Ziya Anıl ER Zeynep KÖsE

Alp ARIKBuKA

Alara BİLEN
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la iyiye doğru ve daha fazla umutlara

doğru ilerlemekteyiz. Bu ekipte olduğum

için kendimi çok şanslı ve mutlu hissedi-

yorum.

İsmail usLu

Bu ekibe aynı okulda olan arkadaşımın öne-

risi ile katıldım bu ekipte olmaktan çok

mutluyum çünkü yapılan etkinlikler ve pro-

jeler çok mutluluk verici Bu ekibin yaptı-

ğı  etkinlikler, çocuk şenlikleri ,yardım

kampanyaları sayesinde daha sosyal bir bi-

rey olmaya başladım insanlar ile olan ar-

kadaşlık ilişkilerim daha iyi ve kuvvetli ol-

maya başladı bu yüzden bu ekipte ol-

maktan gurur duymaktayım. 

Ayşenur ÖZDENAK

İhtiyaç sahibi insanlar yaptığımız yardım-

lara sevinip, mutlu olunca sanki ben on-

lardan daha çok mutlu oluyorum. İyi ki yo-

lum iyili gönüllüleri ile kesişmiş. İyi ki bu gü-

zel insanlar ile çalışma imkanım oldu. İyi ki

varsınız.

Mehmet AVcI 

2020 yılında düzenlenen bir pazar etkin-

liği ile İyilik Gönüllülüğüne zamanımdan fe-

dakarlık yapıp katıldım. İyilik adına insan-

lara, hayvanlara ve diğer canlılara faydalı

olmak adına hep kendim ile bir yarış içe-

risinde oldum. Bir sürü etkinlikler yaptık. 

Ben bu vakıfta bugüne kadar gerek kas

gücü açısından gerek ise bilgi ve işlem adı-

na desteklerimle grubuma dahi faydalı ve

yararlı olmaya çalıştım. Benim için insan-

ların yüzündeki tebessümlerle karşılaşmak

çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek,

güldüklerini duymak büyük bir kıymet, bü-

yük bir ödüldür. Yaşadığım deneyimler ve

tecrübeler benim hayatımı düzenler ni-

telikte etki etti. Herkesi iyilikte yarışmaya

davet ediyorum. Üretip paylaşalım payla-

şalım paylaşılanları uygulayalım...

Pembe sADRAZAM

2018'den beri Güzelyurt iyilik gönüllüle-

rinde medya yöneticisi aynı zamanda

makyaj sanatçısıyım. Çocukların çeşitli,

renkli modellerde yüz boyamalarını yapı-

yorum. Her çocuk özeldir, her çocuğun gü-

lüşü beni daha çok mutlu ediyor. 

işimi severek yapıyorum. Çünkü biliyorum

ki " Hayat sevince güzel. Kuşu, kelebeği, bir

taşı sevin yeter. Sevince kalbimizde ümit-

ler çiçeklenir. kötülükler kaybolur , karanlığa

gizlenir." size yapılan her kötülüğe iyilik-

le karşılık verin.  Yardımlaşmaktan, iyilik

yapmaktan vazgeçmeyin. unutmayın ki "

İYİLİK PAYLAŞTIKÇA ÇOGALIR " ;)

hüseyin can DİKYAR

Lefkoşa Surlariçi’nde arkadaşlarımla birlikte

çevremize daha çok iyilik yapabilmek için

EVKAF İyilik Gönüllüleri’nde görev alıyorum.

Daha güzel bir dünya, yaşanabilir bir çev-

reyi iyi insan olarak elde edebiliriz. 

sesil DEREBoYLuLAR

Kişiler toplum içerisinde gördükleri dav-

ranışları tekrar ederek toplumu taklit

ederler. 

İşte bizde bu nedenle iyilik ve paylaşma ar-

zusunu hız kaybetmeden taklit etmeye ça-

balıyoruz. Taklit ederek genç nesiller ile bir-

likte daha da iyisini gelecek nesillere ulaş-

tırmayı hedefliyoruz. Toplum taklit, iyilik ise

bulaşıcıdır. Toplumumuzu iyiliklerimiz ile

karıştıralım.
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Mehmet AVcIhüseyin can DİKYAR

Pembe sADRAZAMİsmail usLusesil DEREBoYLuLAR

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ



6 | İyilik Yıllığı | 2021

YILLAR İÇERİsİNDE EVKAf'IN YARDIM BÜtÇEsİ
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EVKAF İyilik Liderleri ve İyilik 
Gönüllüleri Gece gündüz şikayet etmek
yerine problem gördüğü anda çözüm

için uğraşan gençlerimizdir. Uğraş 
verince birlikte hareket edince 

başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.
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2021 yılı kimi için güzel kimi için kötü ge-

çerken pandemi sürecinde bu durumu ele

alırsak zorluk ve sıkıntı içinde geçmiştir. Bu

süreçte destek almak isteyen birçok bi-

reyin fark edilmesi yapılan iyiliklerin sayı-

sını arttırmış ve olumlu yönde ilerlemiştir.

İyilik yapmak önce kişinin kalbinde bu his-

si yaşamakla başlar. Yapılan iyilikler istekli

ve doğrudan yapılmadığı müddetçe ha-

vada kalacağı gibi yapılan kişiye karşı da

olumsuz düşünceler yansıtacaktır. O yüz-

den iyilik önce kalpte sonra işlevde ger-

çekleşir. Geçmiş yıllara göre her ne kadar

insanların birbirine destekleri ve yardım-

ları azalmış olsa dahi iyilik her zaman ye-

rini korumaktadır. 

İskele Bölgesi genel kapsam itibari ile

değerlendirilecek olursa yapılan çalışma-

lar ve gelişmeler doğrultusunda olumlu ve

ileriye dönük güzel projeler sağlamıştır. Bu

çalışma ve projeler gelişiminde önemli bir

etki oluşturmuş ve daha iyi çalışmalara ör-

nek teşkil etmiştir.

Yapılan çalışmalar başta tüm halk olmak

üzere gençlere yönelik güzel içerikler ba-

rındırmaktadır ve bu sayede halkta olum-

lu etkiler yaratmaktadır. Yapılan çalış-

malar ve yürütülen projeler ilgi çeken içe-

rikleri sayesinde birçok insana ulaşmış ve

olumlu dönütler almıştır. 

İlgi çekici çalışmalar ve projeler doğrul-

tusunda iyilik kavramı gençleri etkilemiş

ve bu kavramın akıllara getirdiği İyilik

Gönüllülerine yaklaşım ve talep oranı

artmıştır. Sevilen bu tür çalışmalar genç-

lere daha çok hitap etmiş ve yaklaşımı

olumlu yönde etkilemiştir.

İsrafın ön planda tutulduğu çalışmalar en

çok etkilendiğim noktayı oluşturmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalar da iyilik yapma

amacının yanı sıra israfın önemli konum-

da arttığı ve bunun önlenmesi gerektiği

mesajları halka yöneltilmiştir. 

Bu konuya çok üzgün ve hassas bir çer-

çevede yaklaşmaktayım. Kimileri yokluk-

la mücadele ederken kimilerinin gereksiz

israfları insanları büyük yaşam farklılıkla-

rına itmektedir. Bazı insanların elde etmek

için çok emek ve çaba harcadığı hususlarda

bazılarının ise yapılan israfı umursamadı-

ğı hatta farkında bile olmadığı karşımıza

çıkmaktadır. Önemli boyutta olan bu ar-

tış sosyal olarak insanları etkileyen ve kri-

tik noktalara taşıyan bir durum haline gel-

miştir.      

İsKELE & MAğusA

GAZİMAĞUSA VE İSKELE İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ 2021 YILI FAALİYETLERİ
İYİLİK MAsAsI 

İskele’deki minik İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ ih-

tiyaçlı arkadaşları için İYİLİK MASASI kur-

dular. Bu masaya her gün ihtiyaçlı öğren-

ciler için kantinden aldıkları veya evlerin-

den getirdikleri yiyecek ve içecek konulu-

yor. 

İYİLİK PAYLAşIMI YAPILDI

KKTC’de yaşayan birçok duyarlı aile kendi

eşyalarını ihtiyaçlı ailelerimize bağışlayıp on-

ların da rahat bir şekilde yaşamalarına

vesile oldular.  Görev alan gençlere ve ço-

cuklara İskele Kültür Evi’nde ‘İyilik Semineri’

verildi. Yapmak istedikleri iyilikler görüşüldü.

İskele Kantara’da piknik düzenlendi.  İske-

le ve Gazimağusa’daki sahiller, İskele pik-

nik alanlanı ve Hendek temizlendi. 

Ayşenur Öğdü
İskele İyilik Lideri

“İyilik önce kalpte sonra
işlevde gerçekleşir”
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GİRNE

1.  2021 Yılını ve İyilik Yapmayı nasıl de-

ğerlendirirsiniz? (Geçmiş yıllara göre

fark ettikleriniz?)

Pandemiden dolayı kapanma yaşadığımız

bu dönem zor bir süreçti. İş yerleri ka-

panmıştı ve insanlar evlerinde mahsur kal-

mışlardı. Bu zor dönem hayırsever in-

sanların ve gönüllülerin mükemmel iş-

birliği sayesinde rahatlıkla aşıldı. Bu dö-

nemde insanların maddi desteği takdire

şayandı. İnsanlığa olan inancımız yeniden

yeşermişti. 2021'e geldiğimizde ise iş

yerleri açılmış ama bu kez de pahalılık kar-

şımıza çıkmıştı. Dolayısıyla iyilik gönüllü-

leri için yardım ulaştırma mücadelesi

aynı şekilde devam etti, ediyor ve devam

edecekmiş gibi de görünüyor.

2. Girne Bölgesini nasıl değerlendirirsi-

niz? Yapılan çalışmalar açısından. Ge-

lişmeler var mı? Ne yönde?

Girne bölgesi gurur duyulacak bir bölge.

Halkı, kurumları ve hayırseverleriyle mü-

kemmel bir bölgedir. Her gün bölge hal-

kının desteğiyle onlarca aileye ulaşıyoruz.

Biz, iyilik gönüllüleri olarak, hayır işlerinin

yanı sıra, çevre, çevre kirliliği ve farkındalığı

üzerinde çok yoğun çalışıyoruz. Bu bağ-

lamda başlattığımız graffiti yarışmaları, ye-

şil alan düzenleme çalışmalarımız da de-

vam ediyor. Temizlik konusunda ne yazık

ki arzu edilen noktada değiliz. Yaptığımız

çok etkili grass root etkinliklerine rağmen

çok fazla bir bilinçten söz edemiyoruz. Biz

yine de farkındalık çalışmalarımıza devam

edeceğiz. Bizim için tek bir kişiyi bile et-

kileyebilmek ve davranışını dönüştüre-

bilmek çok değerlidir. 

3. Yapılan çalışmalar 

gençlerde veya genel olarak 

halkta etki oluşturuyor mu?

Biz yaptığımız etkinliklerin ilgi çekici ve eğ-

lenceli olmasına özen gösteriyoruz. Bu ne-

denle bölge halkının dikkatini çekiyoruz.

Üniversiteli gençler, lise öğrencileri bizimle

çalışmak için sürekli başvuruyorlar. Aile-

ler de çocuklarının bizimle çalışmasını çok

istiyorlar. Bu da güven duygusu oluştur-

duğumuzun bir göstergesidir.

4. Kültür ve sanat çalışmalarınız da

var, bu çalışmaları da kısaca değerlen-

direbilir misiniz? Neler yapıldı? Nasıl et-

kileri oldu? hedefine ulaştı mı? 

Oya Kutsal
Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“Her gün bölge 
halkının desteğiyle 
onlarca aileye 
ulaşıyoruz”
Girne bölgesi gurur duyulacak bir bölge. Halkı, kurumları ve hayırseverle-
riyle mükemmel bir bölgedir. Her gün bölge halkının desteğiyle onlarca
aileye ulaşıyoruz. Biz iyilik gönüllüleri olarak hayır işlerinin yanı sıra,
çevre, çevre kirliliği ve farkındalığı üzerinde çok yoğun çalışıyoruz.
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GİRNE

Sanatsız bir hayat çok eksik bir

hayattır. Karni doyan tok bir in-

sanın ruhu da tok olmalıdır. Ru-

hunu ifade etmeli; yansıtmalı.

Güzellik kavramını hayatında

hissetmeli. Bunun yolu da sa-

nattan geçer. Bu bağlamda mü-

zik ve resim bizim ana hedefle-

rimiz. Bu bağlamda yarışmalar

düzenliyoruz. Jingle söz yazma

yarismasi, t-shirt tasarim yaris-

masi, graffiti çalışmaları bun-

lardan bazılarıdır.

5. 2021 de yapılan çalışmalar-

da en çok etkilendiğiniz olay ne

oldu? 

Yurtdışında yaşayan, yolu bir

zamanlar Kıbrıs'tan geçmiş ya-

bancı uyruklu insanların hiç bek-

lemediğimiz anda yaptıkları bü-

yük destekler, bizi en çok etki-

leyen güzelliklerin başında gelir.

6. İsRAf hakkında söylemek is-

tedikleriniz? 

İnsanoğlu hayattan alması ge-

reken dersi zamanında almazsa

hayat bunun hesabını sorar. İyi-

lik gönüllüleri bunun farkındalı-

ğını yaratmak için 2021 yılını is-

raf yılı olarak tayin etti ve bu

amaç için çalıştı. Şimdi hayat o

kadar pahalandı ki israfın bede-

li çok ağırlaştı. 

Dileriz yaptığımız çalışmalar et-

kisini gösterir ve insanlar bu sü-

reci huzurlu bir şekilde geçirir.
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Çevreyi düşünmek ve korumak ama-

cı ile Girne’de Garfitti yarışması dü-

zenlendi. Grafitilerde kültürü ve tari-

hi de öne çıkarıyoruz. 

Grafiti yarışmalarının farkı budur. Çev-

reyi güzelleştirirken Kıbrıs kültürü ve ta-

rihi hakkında da bilinmesi gereken

çok özel belgeleri de yansıtıyoruz. 

Yeşil alanda amaç her bireyin önce ken-

di mahallesinden başlamasını öneri-

yoruz. Önce kendi mahallemizi te-

mizleyip güzelleştireceğiz ki örnek

olalım. Her mahalle kendi sokağının so-

rumluluğunu almayı öğrenirse çok

güzel sokaklar oluşturabiliriz. 

Kutsal: Önce kendi 
mahallemizi temizleyip 
güzelleştireceğiz ki örnek olalım
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Mehmet Güneş
“İyilik Derneği Başkanı”

Ülkemizde büyüklerimiz yıllardan beridir

iyilik yapmanın kesintisiz halini ve pay-

laşma bilincini vakıflar kurarak geliştirdi-

ler ve kurumsallaştırdılar. Böylece birçok

konuda ihtiyaç duyulan hizmetler, tarih

boyunca vakıflar eliyle gerçekleştirilmiş-

tir. İyiliği yeryüzüne hâkim kılma ideali ile

inşa edilen vakıf medeniyeti aslında bir iyi-

lik medeniyetidir.

Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın bel-

ki de iyiliğe en çok ihtiyaç duyduğu dö-

nemdeyiz. Bu bilinçle 2021 yılında ülke-

mizin çeşitli bölgelerinde İyilik Gönüllü-

lerimizle birlikte eğitimden sağlığa, çev-

reden sokak hayvanlarına kadar bir çok

konuda  sosyal sorumluluk projeleri or-

ganize ederek farkındalık oluşturmaya ça-

lıştık.

“Amacımız iyilik bilinci ve 

gayretiyle hayatı ve yeryüzünü 

güzelleştirmektir.”

Her birimiz iyiliği güçlendirmek, iyilikleri

birleştirmek, iyilik halkalarını birbirine

kenetlemek, iyilik medeniyetini yeryü-

zünün her yerine ulaştırmak ve kötülüğe

yer bırakmamak için çalışmak zorundayız.

İnsanlığın buna gerçekten ihtiyacı vardır.

Dünyamızda hep beraber yaşayacağımız

daha güzel ve huzurlu bir geleceğin inşası

için yapacağımız en büyük iyiliğin birbiri-

mize karşı sevgi, saygı, muhabbet ve gü-

ven duygusunu diri tutmak olduğunu

özellikle ifade etmek istiyorum.

"İyilik başkasının derdiyle dertlenip,

bu derdi sorumluluğumuz yapıp çözme

süreciyle başlıyor."

Bence iyilik dünyanın, üzerinde yaşayan

herkes için, daha adil, daha eşitlikçi bir yer

olmasını amaçlayan davranışlar bütünü-

dür. İyilik, kendi dışında, başka bir ama-

ca hizmet etmez, bu nedenle her zaman

karşılıksız iyilik yapmanın önemini vur-

guluyoruz.

İyilik sadece maddi imkânlarla sınırlı de-

ğildir. İçten bir tebessüm, dua, hüzünle-

rin ve heyecanların paylaşılması da en bü-

yük iyiliktir.

Tüm samimiyetimiz ve gayretimizle iyili-

ği gündem yapmak adına zihinlerde ve gö-

nüllerde farkındalıklar oluşturmak için

2021 yılı içerisinde geliştirdiğimiz sosyal

sorumluluk projelerimizle din dil irk ayrımı

yapmadan; genç, yaşlı bir çok gönüle do-

kunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

“İyiliğe en çok 
ihtiyaç duyduğumuz
dönemdeyiz”
Her birimiz iyiliği güçlendirmek, iyilikleri birleştirmek, iyilik halkalarını
birbirine kenetlemek, iyilik medeniyetini yeryüzünün her yerine ulaştır-
mak ve kötülüğe yer bırakmamak için çalışmak zorundayız. İnsanlığın
buna gerçekten ihtiyacı vardır. Dünyamızda hep beraber yaşayacağımız
daha güzel ve huzurlu bir geleceğin inşası için yapacağımız en büyük iyi-
liğin birbirimize karşı sevgi, saygı, muhabbet ve güven duygusunu diri
tutmak olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
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Özlem Kadirağa
Gazimağusa İyilik Gönüllüleri Bölge Sorumlusu

2021 Yılını ve İyilik Yapmayı nasıl de-

ğerlendirirsiniz? (Geçmiş yıllara göre

fark ettikleriniz nelerdir?)

Takdir edersiniz ki tüm dünyada olduğu

gibi bizim ülkemizde de 2021 yılı pan-

deminin gölgesinde geçti.

Çoğunluğumuz daha çok zamanı evde ge-

çirdik. İnsanların alım gücü düştü. İn-

sanların ihtiyaçları çoğaldı

Vakıfların en önemli amaçlarından biri ço-

cukları ve gençleri iyilik yapmaya alıştır-

maktır. Biz İyilik Gönüllülerinin iyilik yap-

mak her zaman içimizde var. Gençlerimizi

iyilik faaliyetlerine alıştırmayı amaçlıyo-

ruz. Yaptığımız etkinliklerle çocukları-

mıza, geçlerimize ve tüm halkımıza iyilikle

yarışmayı öğretiyoruz.

Artık KKTC halkı da her konuda bizlere gü-

veniyor ve İyilik Yapmak için bizlerle iş-

birliği yapıyorlar. Artık İyilik Yapmak İs-

teyen bireyler kendileri bizi arayıp yardım

talebinde bulunuyorlar. Güven çok

önemli ve biz herkesin güven ve takdi-

rini kazandık.

KKTC’deki çocuklarımız ve gençlerimiz İyi-

lik Yapmak için adeta birbirleri ile yarışı-

yorlar. Bu da bizler için çok önemli. Ço-

cuk ve gençlerimizin yaptığı İyilik Faali-

yetleri de bunun en güzel örneğidir.

Artık diyebiliriz ki İyiliği Dünyaya yayma

çalışmalarımız sonuç veriyor. UNESCO CI-

OFF’ta İyilik Günlüklerimiz çok büyük

kabul görerek dünya çocuklarının ve

gençlerinin odak noktası durumunda.

Gazimağusa ve İskele  Bölgesini nasıl

değerlendirirsiniz? Yapılan çalışmalar

açısından. Gelişmeler var mı? Ne yön-

de?

Gazimağusa ve İskele Bölgesi her konu-

da yardıma muhtaç bireylerle dolu. 

İskele ve Karpaz Bölgesinde yardıma

muhtaç çok insan var. Bunun yanında da

yardım etmek isteyen ve her konuda bi-

zim yanımızda olan aileler de var.

Gazimağusa bölgesinde özellikle Maraş

ve civar köylerde ihtiyaçlı insanlar oldukça

KKTC’deki çocuklarımız ve gençlerimiz İyilik Yapmak için adeta bir-

birleri ile yarışıyorlar. Bu da bizler için çok önemli. Çocuk ve gençle-

rimizin yaptığı İyilik Faaliyetleri de bunun en güzel örneğidir. Artık

diyebiliriz ki İyiliği Dünyaya yayma çalışmalarımız sonuç veriyor.

UNESCO CIOFF’ta İyilik Günlüklerimiz çok büyük kabul görerek

dünya çocuklarının ve gençlerinin odak noktası durumunda.

“İyilikte Yarışmaya
ve İyilik Yaymaya 
devam edeceğiz”
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çok. Bu bölgede de yardıma koşan birçok

kurum, kuruluş ve insan var.

Dediğim gibi insanların güvenini kazan-

dık. Bu da çalışmalarımıza ayrı bir tat ve

heyecan katıyor.

Yapılan çalışmalar açısından son derece

uyumlu ve istekli İyilik Gönüllüleri ile ça-

lışıyoruz. Her yönde yardım ve paylaşım

konusunda, güven konusunda büyük

gelişmeler var.

Bu nedenledir ki gelen çoğu yardım is-

teğini biz kendi içimizde halletmeye ça-

lışıyoruz. 

Tabi ki bu da büyük bir gelişme. Çünkü

önceleri her isteğimizi Vakıfların Karşı-

lamasını isterdik. 

Fakat şimdi bu böyle değil. 

Biz de ciddi katkılar eklemeye çalışıyoruz.

Yapılan çalışmalar gençlerde veya ge-

nel olarak halkta etki oluşturuyor mu?

Yukarıda da belirttiğim gibi İyilikle yapı-

lan çalışmalarda çocuklarımızda, genç-

lerimizde ve genel olarak halkımızda

çok büyük etkiler oluşturmaktadır. Her-

kes İyilikte Yarışıyor diyebilirim. Gelen yar-

dımlar ve yapılan çalışmalar bunun en iyi

örneği.

Yurtdışında da çalışmalarınız var? Bize

onlardan bahseder misiniz?

a) UNESCO’ya bağlı CIOFF Uluslararası

Halk Dansları ve El Sanatları Derneği ile

ortaklaşa yürüttüğümüz  İyilik Günlükle-

rimizin çalışmaları devam ediyor ve çok

olumlu dönüşler alıyoruz.

b) UNESCO&CIOFF&VAKIFLAR İDARE-

Sİ&İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ işbirliğinde “İYİ-

LİK TÜM DÜNYA’YA YAYILIYOR”  Ulus-

lararası Dünya İyilik Festivalini yapmaya

hazırlanıyoruz.

c) UNESCO&CIOFF&VAKIFLAR İDARE-

Sİ&İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ işbirliğinde Dün-

ya Gençleri ile Çocuk oyunları öğretimi-

ni etkinliğini yapmaya hazırlanıyoruz.

d) Akif Dostu Şehirler 

İstiklal Marşi’nın kabulünün 100. Yılında

“AKİF DOSTU ŞEHİRLER” MÜZİK,SERGİ VE

HALK DANSLARI FESTİVALİ’nin KKTC

programını Vakıflar İdaresinin Katkıları ile

26 Mart,2022 de yaptık.

e) Dünyaya iyilik yayıyoruz konulu se-

miner ve çalıştaylar düzenlemek için ça-

lışmalar yapıyoruz.

i- UNESCO CIOFF TEMSİLCİSİ SLOVEN-

YA’DAN MRS. MAGDALENA TOVORNIK

ii- CIOFF GENEL SEKRETERİ İNGİLTE-

RE’DEN MRS. OLGA MALONEY 

iii- CIOFF KÜLTÜR KOMİSYONU BAŞKA-

NI LÜKSEMBURG’DAN MRS. SUSANNE

KRAMER  

iv- CIOFF CHILDREN KOMİTE BAŞKANI

MACARİSTAN’DAN MR. JOZSEF SZIGET-

VARI’NİN KATILIMLARI İLE.

f) Kültür Elçileri Projemizin 1. Ayağı 2021

yılı Eylül ayında gerçekleşti. 2. Ayağı ise

yine Eylül,2022 de yapılacaktır. 

Amaç; KKTC Kültür Elçileri Projesinin

amacı ; özellikle İskele’de ve Gazimağu-

sa’da yaşayan yabancı öğrencilerin ve

KKTC gençleri ile çocukların Ülkemizin Ta-

rihi Kültürel Değerleri ve Sanatını bilen ,

yiyeceklerini tanıyan , anlayan ve bunu

çevrelerinde ve ülkelerinde en iyi anla-

tan, yorumlayan ve tanıtan gençler ye-

tiştirmektir.

hedef: Kültürümüzü öncelikle yaşamak,

yaşatmaya katkıda bulunmak ve  gelecek

nesillere aktarmaktır.

g) İskele İyilik Gönüllüleri Genç ve Ço-

cuklarımızın Uluslararası büyük başarısı:

Bulgaristan Borova Belediyesi nin her yıl

geleneksel olarak düzenlediği festivalin

XIV. Uluslararası Otantik Yemek yarışması

bölümü bu yıl online olarak gerçeklesti-

rildi.  

Vakıflar İdaresi İskele İyilik Gönüllülerinin

Kuzey Kıbrıs Kültür Elçileri İskele Beledi-

yesi Kültür Evinde gerçekleştirilen çe-

kimlerde Zeytinli, Hellimli, Pilavuna, Köy

Çöreği,Gatmer  ile hellim ve macunları-

mızın  yapımını görüntüleyerek festival

komitesine gönderildi. Kuzey Kıbrıs  Kül-

tür Elçileri projesi kapsamında yütütülen

bu çalışmalarda İskele  İyilik Gönüllüle-

rinin bu çalişmalari takdirle karşılanadı ve

jüri bu çalışmaları ödüllerle taçlandırdı. 

Yöresel Yemek tanıtımı Dalında 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, 

En İyi Otantik Yemek Özel Ödülü ile 

Teşekkür-Katılım-Başarı diploması alan İS-

KELE  İyilik Gönüllüleri KKTC’nin gururu

oldular.

2021 de yapılan çalışmalarda 

en çok etkilendiğiniz olay ne oldu?

2021 yılında yapılan çalışmaların hepsi be-

nim için birbirinden değerli ve önemli ça-

lışmalar.

Ancak beni son derece mutlu eden, gu-

rurlandıran ve yaptığımız İyilik çalışma-

larının doğru yolda gittiğini kanıtlayan mi-

nik İyilik Gönüllülerimizin ihtiyaçlı kar-

deşlerinin de faydalanabilecekleri İYİLİK

MASASINI kurmaları oldu.

Minik yürekler her gün evlerinden ge-

tirdikleri yiyeceklerinin ve yemişlerin ya-

rısını ve kullanmadıkları oyuncaklarını bu

Masaya koyuyorlar ve ihtiyaçlı arkadaş-

larının almalarını sağlıyorlar.

İyilikte Yarışmaya ve İyilik Yaymaya devam

edeceğiz.
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KKTC Kültür Elçileri Projemiz 30 Mart, 2021

tarihinde İskele Kültür Evinde gerçekleş-

tirildi. 

Bu etkinliği Kıbrıs Vakıflar İdaresi Gazi-

mağusa ve İskele İyilik gönüllüleri ile İskele

Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve İS-

DER organize etti.

KKtc Kültür Elçileri Projesinin amacı; 

Özellikle İskele’de ve Gazimağusa’da ya-

şayan yabancı öğrencilerin ve KKTC genç-

leri ile çocukların Ülkemizin Tarihi Kültü-

rel Değerleri ve Sanatını bilen , anlayan ve

bunu çevrelerinde ve ülkelerinde en iyi an-

latan, yorumlayan ve tanıtan gençler ye-

tiştirmektir.

Kültürümüzü öncelikle yaşamak, yaşat-

maya katkıda bulunmak ve gelecek ne-

sillere aktarmaktır.

1. Aşama: 30 Mart 2021 

İSKELE KÜLTÜR EVİNDE kurulan standlar

ile el işleri, oyunlar, ve yerel yemekler ta-

nıtıldı. 

Etkinliğe katılan öğrenciler kendi şarkıla-

rını sergilediler ve Grup Otantik konseri ile

sona erdi. 

Yapılan diğer etkinlikler

Çocuk Oyunlarımız, Eski Çocuk oyunları,

Sokak oyunları, Oyuncaklar

El İşleri – El sanatları

Çalı süpürge bağlama, Sele yapımı, Sepet

yapımı, Topuz yapımı, Lefkara  işi, Koza işi

ve Oyma işi

Kıbrıs Mutfağı 

Çörek- Ekmek, Gullurugya, ŞinnoBitta,

Pilavuna, Gatmer, El Magarınası, Elde

şehirge kesme 

Kıbrıs Türk Halk Dansları, Dolama ve Kar-

tal, Kıbrıs Şarkıları, Dillirga ve Felikan ser-

gilendi ve tanıtıldı. 

2.Aşama: 04 NİsAN 2021 

Tarihi ve Turistik gezi ile tarihi mekanlar ta-

nıtıldı. Pandemi nedeni ile sadece Gazima-

ğusa ve Lefkoşa’daki   tarihi ve turistik yer-

lerin gezilip görülmesi ve tanıtılması sağlandı.

KÜLTÜR ELÇİLERİ PROJESİ
GELİŞEREK DEVAM EDİYOR
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi “İyilik Günlüğü”

UNESCO CIOFF SECTOR TOPLANTISI

İLE DÜNYA KONGRESİNDE tanıtıldı ve

büyük ilgi gördü.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi “İyilik Günlüğü” İn-

gilizce Kitapçığı, CIOFF Kuzey Kıbrıs

Başkanı Özlem Kadirağa ve Kuzey Kıb-

rıs Genç CIOFF elemanları tarafından

yaklaşık 80 ülke delegesine dağıtıldı.

UNESCO CIOFF Başkanı Bayan Magda-

lena Tovornik ile ortak çalışma kararı

alındı ve “Kuzey Kıbrıs’tan tüm Dünya-

ya İyilik yayılıyor” teması altında çalış-

malar yapılmasına ve önümüzdeki ay-

larda bu çalışmanın UNESCO CIOFF

Başkanı Slovenya’dan Bayan Magdale-

na Tovornik, CIOFF Genel Sekreteri İn-

giltere’den Bayan Olga Maloney , CIOFF

Kültür-Sanat Komisyon Başkanı Lük-

semburg’dan Bayan Susanne Kramer ve

CIOFF Children Komite Başkanı Bay

Jozsef Szigetvari’nin katılımı ile İYİLİK

DÜNYAYA YAYILIYOR festivali yapıla-

cak ve çeşitli çalıştay, seminer ve et-

kinlikler düzenlenecektir.

İYİLİK GÜNLÜKLERİ 
ULUSLARARASI YAYILIYOR…
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İSKELE İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ
ULUSLARARASI BAŞARILAR
ELDE ETTİ
Bulgaristan’ın Borova Belediyesi’nin her yıl ge-

leneksel olarak düzenlediği festivalin XIV.

“Uluslararası Otantik Yemek Yarışması” bölü-

mü bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Vakıflar İdaresi İskele İyilik Gönüllülerinin Ku-

zey Kıbrıs Kültür Elçileri İskele Belediyesi Kül-

tür Evinde gerçekleştirilen çekimlerde zeytinli,

hellimli, pilavuna, köy çöreği, gatmer  ile hel-

lim ve macunlarımızın  yapımını görüntüleyerek

festival komitesine gönderildi. 

Kuzey Kıbrıs  Kültür Elçileri projesi kapsamın-

da yürütülen bu çalışmalarda İskele  İyilik Gö-

nüllülerinin bu çalışmaları takdirle karşılandı

ve jüri bu çalışmaları ödüllerle taçlandırdı. 

Yöresel Yemek Tanıtımı Dalında BİRİNCİLİK

ÖDÜLÜ, En İyi Otantik Yemek Özel Ödülü ile

Teşekkür-Katılım-Başarı diploması alan İSKE-

LE  İyilik Gönüllüleri KKTC nin gururu oldular.
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Nurçin İncirli
Güzelyurt İyilik Liderleri Bölge Sorumlusu

2021 Yılını ve İyilik Yapmayı nasıl de-

ğerlendirirsiniz? (Geçmiş yıllara göre

fark ettikleriniz?)

Önceki yıllara göre iyilik aktivitelerimiz art-

tı ve en önemlisi insanlarda bu aktivite-

lerden etkilenerek kendileri de bu iyilik

eylemlerini kendi çevrelerinde başlattı-

lar. İyiliğin dalga dalga yayılmasını görmek

bizi çok mutlu ediyor. 

Amacımız bu zaten. 

Tüm toplumu olumlu olarak etkilemek.

Güzelyurt Bölgesini nasıl değerlendirir-

siniz 2021 için? Yapılan çalışmalar açı-

sından. 

Gelişmeler var mı? Ne yönde?

Tabi ki önceki yıllara göre çok daha

programlıyız daha bilgiliyiz, deneyim ka-

zandığımızı düşünüyorum. 

Güzelyurt esnafını da  bu yardımlarda ve-

sile kılmak hem bizi hem onları daha çok

mutlu etti. 

İhtiyaçlı ailelere hazır gıda erzak değil de

üretmeleri için iş sahası sunmak ve bu-

nun için yardımcı olmak sanırım doğru

yolda olduğumuzu gösteriyor.

Yapılan çalışmalar ile gençlerde veya ge-

nel olarak halkta etki oluşturuyor mu?

fark ettikleriniz nelerdir?

Gerek gençlerde gerek halkta olumlu bir

güven duygusu tahsis ettik. Güzel örnek

olmak çok önemlidir. 

Bizim yaptığımız çocuk etkinliklerini ilk-

okulların da örnek aldığını gördük. 

Gençleri kazanmak çok önemliydi. 

Bizim gençleri kazandığımıza inanıyo-

rum.

İyilik Evi var Güzelyurt’ta nasıl çalış-

malar? Ekibiniz?  

Çalışmalar çok iyi, ücretsiz kurslarımız var.

Ekibimizde kıdemli bir grubumuz var,

üniversitelilerden oluşan, projeleri üreten

ve etkinlikleri dizayn eden grup bu grup.

Lise orta ve ilkokul grubumuz da var. Bu

şekilde gruplar oluşturmak bizi daha di-

siplinli yaptı. İyilik gönüllülerimizin başında

Fadime Aydın Altunterim bulunuyor.  Ço-

cuk ve gençlerin başında lider olması

onlara örnek olması ve iyilik evinde de-

vamlı bulunması bizim için çok iyi oldu.

Şimdi çok daha etkin çalışıyoruz. Daha or-

ganize olmuş durumdayız. İyilik evi sürekli

açık, ihtiyaçlı insanlarımız istedikleri zaman

bize başvurabiliyorlar. Hep birlikte Çok

daha güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz.

2021 de yapılan çalışmalarda en çok et-

kilendiğiniz olay ne oldu?

'Sermaye bizden üretim sizden ' projesi

beni çok etkiledi. İhtiyaçlı olan ama yeterli

maddi imkanı olmayan annelerimize

maddi destek sağlayıp kazanç sağlama-

“İyiliğin dalga dalga 
yayılmasını görmek 
bizi çok mutlu ediyor”
Önceki yıllara göre iyilik aktivitelerimiz arttı ve en önemlisi 
insanlarda bu aktivitelerden etkilenerek kendileri de bu iyilik 
eylemlerini kendi çevrelerinde başlattılar. İyiliğin dalga dalga
yayılmasını görmek bizi çok mutlu ediyor. Amacımız bu zaten.
Tüm toplumu olumlu olarak etkilemek.
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larına vesile olmak ve o çarkı kendilerinin

de mücadelesi ile döndürmeleri bizi çok

mutlu etti.

İsRAf yılıydı bu konuda söylemek iste-

diklerin? 

İsraf insan hayatında en önemli prob-

lemlerden biridir. Sebep olduğu şey sa-

dece kayıp değil zor durumda olan in-

sanlara da kullanabileceğimiz şeyleri çöpe

atmak büyük problemdir. Ölçü ve miktar

ayarı yapmamız gerekli. Gerek yiyecek ge-

rek giyecek her türlü kullanımda ihtiya-

cımız kadar almamız ve kullanmamız ge-

rekir. Bir şey fazla geldi ise de bunu önce

mahallemizde sonra yaşadığımız ilçede ih-

tiyaçlı insanlara bağışlayabiliriz. Birde

vaktimizi boşa harcadığımız şeylerden

uzak durmak bize faydalı olacak şeylerle

ilgilenmek çok önemli. Örneğin bir sivil

toplum örgütüne yazılıp gönüllü çalışa-

biliriz, kendimize ve başkasına faydalı ol-

mak çok önemli. Ancak o zaman varlığı-

mızla mutlu olur ve mutlu ederiz...

GÜZELYURT İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ 2021 YILI ETKİNLİKLERİ

Kandillerde cezerye dağıtımı

“Geleceğimiz için Gönüllüyüz”
Lefkoşa’da Çocuk Festivali yapıldı

Tüm bölgelerden
gelen iyilik gönüllü-
lerinin yer aldığı Ço-
cuk Festivali Lefko-
şa Surlariçi’nde ya-
pıldı. Evkaf İyilik Gö-
nüllüleri ve genç gö-
nüllülerin katılımıy-
la  festivalde kurulan

stantlarda yüz bo-
yama, broşür ve ki-
tapçık dağıtımı, halk
faaliyetleri ve gö-
nüllülük çalışmaları
hakkında bilgi veril-
di. Ayrıca halk dans-
ları ve jimnastik gös-
terileri yapıldı.Lefkoşa Surlariçi’nde Çocuk Festivali gerçekleştirildi.
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Güzelyurt Esnafı ile yemek

Cezaevi’ne battaniye bağışı

Güzelyurt İyilik Gönüllü-
lerinin çalışma ve faali-
yetlerine destek veren
esnafa yönelik yemek
düzenlendi. Düzenlenen
yemekte Kıbrıs Vakıflar
İdaresi genel müdürü
Prof. Dr. İbrahim Ben-
ter Bey bizzat katılarak
gönüllü esnaflara daya-
nışma ve işbirliklerine
yönelik teşekkürlerini
sundu.

Pandemi öncesinde Gü-
zelyurt İyilik gönüllüle-
rinin sıklıkla ziyaret etti-
ği Merkezi Cezaevi zi-
yareti kış mevsimi ön-
cesinde yeniden ger-
çekleştirilerek mah-
kumların kullanımına
yönelik 50 adet batta-
niye bağışlandı. Ayrıca
cezaevinin koridorlarına
asılmak üzere Kıbrıs’tan
çekilmiş kuş resim pa-
noları, mahkumların izin
dahilinde kullanması için
sanatsal malzemeler su-
nuldu. 
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Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası Etkinlikleri

GİKAD İşbirliği çalışması

Milli Mücadele ve
Şehitler Haftası’nda
yeni neslin atalarının
ve büyüklerin çek-
miş oldukları sıkın-
tıları öğrenmeleri
amacıyla mücahit-
ler  dinlendi ve daha
sonra şehit kabirle-
ri ziyaret edildi.

Girişimci İşkadınları
Derneği’nin kadınla-
rın ekonomide yer
almalarını sağlama-
ları çalışmaları kap-
samında İyilik Gö-
nüllüleri bölgede ya-
pılan faaliyetlere ka-
tılım sağlayarak bu
anlamdaki fırsat ve
olanaklarla işbirliği
geliştirilmesi hedef-
lendi. 
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Lefke Hurma Festivali

Genç Gönüllüler ile Lefke Doğa Yürüyüşü

Genç gönüllüler ve İyilik gönüllüleri işbirliğinde
Lefke doğa yürüyüşünden kareler.
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Okçuluk Atölyesi çalışmaları

Güzelyurt Çarşısı’nda EVKAF Takvimleri
Her yıl gelenek haline getirilen Ev-
kaf takvimleri bölgedeki işyerlerine
ve evlere dağıtıldı.
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Güzelyurt Açık Pazarda Kermes

Hisarköy’de yapılan çeşitli yardım çalışmaları

İyilik gönüllülerinin
açık pazarlarda za-
man zaman kurmuş
olduğu stantlarda
firmalardan gelen
bağışlar uygun fiyat-
larla halka sunula-
rak; hem düşük büt-
çeli kişilere alım ola-
nağı sağlanmaya ça-
lışılıp hem de topla-
nılan kazanç ile acil
ihtiyaç sahiplerine
ulaşılıyor. 
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Güzelyurt İyilik Evi’nde Ücretsiz Kurslar 

İyilik Evi Bahçesi’nde Çocuklar
Sokak Oyunları Oynuyor

Bölgede eğitim al-
mada güçlük çeken
ilkokul öğrencilerine
yönelik fen bilgisi,
İngilizce, matematik
kursları düzenlen-
mekte olup yetişkin-
lere yönelik İngilizce
konuşma ve okuma
yazama kursları da
verilmektedir. 

Gönüllü üniversite genç-
leri iyilik evi himayesin-
de çocuklara kendi ço-
cukluklarında oynadık-
ları milo, sandalye kap-
maca, halat çekme, ayak
taşı gibi oyun seçenek-
leri sunarak eğlenme-
lerini sağlıyor. Bu çalış-
ma ile özellikle çocukla-
rın iletişim ve sosyal be-
cerilerilerinin artırılma-
sı, kontrolsüz teknoloji
kullanımının önüne ge-
çilmesi hedefleniyor. 
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Yeni Yılda Yaşlıları unutmadık 

Cengiz Topel Hastahanesi Çalışmaları

Kalkanlı Yaşam evindeki yaşlılarımızın yeni yılı kutlanarak Güzelyurt esnafının göndermiş olduğu küçük hediyeler dağıtıldı. 
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Aşure dağıtımı Güzelyurt 
İyilik evi
Gönüllülerin gün içinde ofis
işlerini giderdiği, kursların
verildiği, faaliyetlere yöne-
lik çalışmaların yapıldığı, her
yaştan öğrencinin faydala-
nabileceği eğitim ve daya-
nışma odaklı merkez, mesai
saatleri içinde hizmet veriyor.
Gönüllü gençler iyilik evinin-
de faaliyetlerini koordine
edebilecekleri bir alan olarak
kullanmalarının yanı sıra ye-
mek ve ufak atıştırmalıklar
yapabiliyor binanın ve bina-
ya bağlı Cezar parkının te-
mizlik ve bakım işlerini birlik
beraberlik içinde yaparak
ekip ruhunu geliştirme ile
keyifli ve verimli vakit geçir-
me olanağı bulabiliyorlar. 

Yunus Emre 
Enstitüsü’nde
Ebru sanatı 
etkinliği
İyilik gönüllüleri öncülüğün-
de Yunus Emre Enstitüsü zi-
yaret edilerek gençlerin Ebru
sanatını deneyimlemesi sağ-
landı.  

Kompozisyon
yarışması
EVKAF sponsorluğunda Gü-
zelyurt Kurtuluş Lisesi öğ-
rencileri arasında yapılan
“Geleneklerimizde Yardım-
laşma ve İyilik” temalı kom-
pozisyon yarışması ile Şehit
Turgut Ortaokulu öğrencile-
ri arasında yapılan “Engelli Bi-
rey ve İyilik” temalı kompo-
zisyon yarışmasında derece-
ye giren öğrencilere ödüller
verildi.

At binme 
etkinliği
Genç gönüllüler ve Vakıflar
İdaresi işbirliğinde Kalkanlı
’da bulunan At çiftliğinde at
binme etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte gençler farklı ve
köklü bir spor olan at binme
deneyimi yaşadı.

Güzelyurt Evkaf İyilik Gönül-
lüleri, Yuvacık bölgesinde iyi-
lik bahçesi uygulamasını ha-
yata geçirdi. 
Oluşturulan bahçe, bölge ço-
cuklarının üretim duygusunu
kazanması ve elde edilen
ürünlerin de ihtiyaç sahibi
insanlara verilebilmesi için
planlandı. 
İyilik gönüllülüleri genel so-
rumlusu Mehmet Güneş,
“Gençlerimize üretmeyi ve
geçmişten günümüze gelen
son nesli yaşayan meslek

gruplarımıza yeni gençler,
yeni nesiller yetiştirmek adı-
na çalışmalar yapmazsak üre-
timden kopmuş bir duruma
geliriz. Çocuklar ile bakla ve
soğan tohumlarını toprağa

ekerek, üretim aşamalarını
görmelerini sağladık. Bura-
dan elde edilen ürünleri ço-
cuklarımız yine ihtiyaçlı aile-
lerimize dağıttı" diyerek ça-
lışmanın önemine değindi.

Yuvacık İyilik bahçesi

Engelliler 
Haftası Ziyaretleri
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Gemikonağı 
İyilik Durağı
Gönüllülerin gelenek-
sel hale getirdiği kermes
ve pazar etkinlikleri sü-
rekli hale getirmek için
2021 yılında Gemiko-
nağı’nda iyilik durağı
isimli bir dükkan kurul-
du. Burada çok sayıda
öğrenciye uygun fiyatlı
alış veriş yapma ve elde
edilen gelirle ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşılması sağ-
ladı. Gönüllüler bir yılın
sonrasında salgın ko-
şullarda bu geleneği
yine Pazar ve kermes-
lerle sürdürme kararı
aldı. 

29 Ekim 
Cumhuriyet 
bayramı 
kutlamaları
Cumhuriyet bayramı
kutlamaları çerçevesin-
de gönüllüler halka kü-
çük hediyeler dağıttı,
bayramlarını kutladı.

Pandemi 
Paketleri
Mevlit kandili vesilesiy-
le Pandemide bulunan
hastalara ve çalışanlara
yönelik hediye paketle-
ri dağıtımı gerçekleşti-
rildi.

Türkiye-
KKTC 
gönül 
köprüsü 
projesi iyilik 
gönüllüleri
desteği ile
gerçekleşti
Yurtdışı Türkler Toplu-
luğu işbirliğinde rama-
zan ayında köylerde çö-
rek ve kahve içeren pa-
ketler taktim edildi.

Gönüllüler yapılabilecek sosyal dayanışma ve etkinlik faaliyetlerine yönelik olarak sıklıkla gö-
rüş alış verişinde bulunmak üzere sıklıkla ziyaretlerde bulunuyor.

Güzelyurt Kaymakamı, Belediye Başkanı, 
Üniversite Bölge Nezaket Ve İşbirliği Ziyaretleri

Güzelyurt Belediye Başkanı'na ziyaret

Güzelyurt İyilik evininde
bulunduğu tarihi binanın
atıl durumda bulunan
arka bahçesi içindeki
ağaçlı alan İyilik gönül-
lüleri Genel sorumlusu
Mehmet Güneş bey’in
girişimi ile alanın kap-
samlı bakımı yapılıp alan
yenilenerek Güzel-

yurt’un sembol isimle-
rinden Cezar Talat’ın is-
minin verildiği bir parka
dönüştürüldü. Burada
kuşların ve sokak hay-
vanlarının beslenebil-
mesi için su ve yem kap-
ları ve vatandaşın din-
lenebilmesi için piknik
masaları konuldu. 

Cezar Talat İyilik Parkı
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Fadime Altunterim
Güzelyurt İyilik Lideri

“2021, farkındalığı yüksek,
kurumsal tanınırlığımızın
artmasıyla daha etkin bir yıl
olduğunu düşünüyorum”
Güzelyurt bölgesinin 2021 yılında yapılan çalışmalar açısından daha far-
kındalığı yüksek, kurumsal olarak da tanınırlığımızın artmasıyla daha
etkin bir yıl olduğunu düşünüyorum. 2020 yılında kermeslerden hareket
ile “İyilik dükkânı” olarak kurduğumuz “minnak” işletmemiz ile de çok sa-
yıda insana ulaştık. Birçok insan oraya kullanmadığı eşyalarını getirdi, ih-
tiyacı olan gelip aldı. Kazancı yine daha acil ihtiyacı olan yerlere kanalize
ettik. Bunların tüm verilerini şeffaf bir şekilde paylaştık. 
1. 2021 Yılını ve İyilik Yapmayı nasıl de-

ğerlendirirsiniz? (Geçmiş yıllara göre

fark ettikleriniz?)

2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi bizler

için de pandeminin gölgesinde bir yıl

oldu. Kapanma sürecinde kurumun ve

köprü olmamızı isteyen bağışçıların des-

teklerini ilgili yerlere ulaştırmaya çalıştık.

Bu anlamda ekipte hepimizden daha çok

çaba sarf eden Dr Nurçin hanımın katkı-

sı çok büyük. Hekim olmasının da avan-

tajıyla ihtiyaçlı ailelere ulaşmada büyük

görev üstlendi. Yine Ramazan ayında

Yurtdışı Türkler Topluluğuyla işbirliğinde

köyleri gezip çörek ve kahve ikramlarımız

olmuştu. Yaz mevsiminin gelişi ve biraz da

önlemlerdeki esnemelerle etkinlikler

oluşturulmaya başlandı. Zaman zaman

festivallerde, kermeslerde yer aldık. Ama

genel anlamda covid’in etkisinde bir yıl

oldu. Hatta virüsten de nasibimizi aldık.

Hal böyle olunca Pandemi hastanesindeki

ihtiyaçları keşfetmiş olduk. Orada iyilik gö-

nüllülerinin projeleriyle bir takım uygu-

lama ve hizmetleri başlatmış olduk. Kısaca

önceki yıllara kıyasla salgın temasında ve

yapılan uygulamaların da hep bu çerçe-

vede ilerlediğini söyleyebiliriz.

2. Güzelyurt Bölgesini nasıl değerlendi-

rirsiniz 2021 için? Yapılan çalışmalar

açısından. Gelişmeler var mı? Ne yönde?

Güzelyurt bölgesinin 2021 yılında yapılan

çalışmalar açısından daha farkındalığı

yüksek, kurumsal olarak da tanınırlığımızın

artmasıyla daha etkin bir yıl olduğunu dü-

şünüyorum. 2020 yılında kermeslerden

hareket ile “İyilik dükkânı” olarak kurdu-

ğumuz “minnak” işletmemiz ile de çok sa-

yıda insana ulaştık. Birçok insan oraya kul-

lanmadığı eşyalarını getirdi, ihtiyacı olan

gelip aldı. Kazancı yine daha acil ihtiyacı

olan yerlere kanalize ettik. Bunların tüm

verilerini şeffaf bir şekilde paylaştık. Ör-

neğin Cengiz Topel’in çocuk servisinin ba-

kım boyası yaptık veya Lübnan-Bey-

rut’taki patlamanın ardından oradaki bir

hastaneye bağış gönderdik ve bunu he-

men paylaştık. Bu bence gördüğümüz il-

ginin ve kazandığımız güvenin en büyük

nedeni. İçinde bulunduğumuz alan çok

hassas bir terazi gerektiriyor. Birileri size

ve ekibinizden birine güveniyor ve sizden

köprü olmanız için yardım istiyor. Bura-

da bize göre kurumsallık ön planda olmalı.

Yani bir iş yapıyorsak mutlaka belge, bil-



gi, kanıt veya görsel yaptığımız işlerin de-

vamlılığı ve devir alınan Vakıf mirasına vefa

açısından önem arz ediyor. Bu bağlamda

da yapılan çalışmalarla aslında aracı olmak

açısından aranan bir kurum haline geldi-

ğimizi hem de ihtiyaçların ve ihtiyaçlıla-

rın tespiti açısından geliştiğimizi düşü-

nüyorum. 

3. Yapılan çalışmalar ile gençlerde veya

genel olarak halkta etki oluşturuyor

mu? fark ettikleriniz

Gençlerin büyük çoğunluğunun gözleri ışıl

ışıl. Bir kere enerjileri ve zamanları var. Bu

enerjiyi doğru yere kanalize etmek, iler-

deki hayatlarına da yön vermek açısından

çok önemli. Onlarla çalışma yapınca bu

enerji dıştan görüldüğünde özendirici

ve motive edici oluyor. Örneğin bir liseli

veya üniversiteli yaşlı bir teyzenin kapısını

çalıyor ve küçük bir çiçek taktim ediyor.

Şimdiki nesilden sürekli şikâyet eden ve

ümit kestiğini söyleyen teyzenin gözleri

doluyor. Gününün akışı değişiyor. Bütü-

nüyle metalaşan hayatlarımızın içinde

yaz günü ücretsiz çarşıda su dağıtan bi-

rini gören kişi şaşırıyor. Aslında bu Vâkı-

fın yüzyıllık geleneği. 

4. İyilik Evi var Güzelyurt’ta nasıl çalış-

malar? Ekibiniz?

İyilik evimiz şu anda çalışmalarımızın

merkezi olarak kullanıyoruz. Mesai saat-

lerinde açık olmakla beraber etkinlik

günlerinde paketlerimizi hazırladığımız,

çocuk oyun etkinliklerinde bahçesinde so-

kak oyunları kurduğumuz, dezavantajlı

gruplara ücretsiz veya çok düşük ücret-

le ders olanağı sağladığımız bir alan. Şu an

İlkokul ve ortaokul için Fen, Matematik,

İngilizce kursu yetişkinler için okuma

yazma ve İngilizce kursu düzenliyoruz. 

Sosyal medya hesaplarından ders saat-

lerini ve günleri paylaşıyoruz. Ekip 3 bö-

lümden oluşuyor. İyilik gönüllüleri orta-

okul, lise ve yetişkin yani üniversite ekip-

leri var. Hepsiyle yaptığımız ayrı ve ortak

çalışmalar var. Amacımız Vakıf ile eşbiçim

içerisinde Toplum faydası, farkındalık ve

dayanışma esasen. Bu temadan hareket

ile gündemi ve faaliyetleri oluşturuyoruz. 

5. 2021 de yapılan çalışmalarda en çok

etkilendiğiniz olay ne oldu?

2021 yılı için en etkilendiğim olay Lefko-

şa iyilik gönüllüleri ekibindeydi. Bir dönem

orada bulunmuştum. Orada gençlerden

birinin hikâyesi ve sonraki süreci beni çok

etkilemişti. Onun özeli olduğu için bu ko-

nuda detay vermeyeceğim. Ama şu nu

söyleyebilir ki gençlerin çocukların fırsat

eşitliğine, yüreklendirilmeye, cesaret-

lendirmeye ihtiyacı var. Ve bizim yapmaya

çalıştığımız hedefte görünen iş ile birlik-

te ekipteki gençlerinde güçlendirilmele-

rini içeriyor.  Umarım ikisinde de müm-

kün mertebe başarılı olabiliriz. 

GÜZELYuRt
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Mustafa Şamil
Lefkoşa İyilik Lideri

İyilik Gönüllüleri̇ ilk günden
bugüne ciddi yol kat etti
İyilik Gönüllüleri̇’nin ilk günden bugüne ciddi yol kat ettiğini sizlere bura-
dan yazmak istiyorum. Bunun en büyük nişanesi birçok iş insanının yar-
dımlarını “İyilik Gönüllüleri̇” aracı ile yapmayı tercih etmesidir. Hepsinden
Allah razı olsun.

Bizler iyilik Gönüllüleri̇ ola-

rak 2021 yılında pandemi

sebebi ile yapılacak birçok

organizasyona temkinli dav-

ranıp ara vermek zorunda

kaldık. Lakin, yine de boş

durmayıp bir çok maddi sı-

kıntı yaşayan ailelere gıda

paketi hijyen paketi gibi

malzemeler ulaştırdık. 

İyilik Gönüllüleri̇’nin ilk gün-

den bugüne ciddi yol kat et-

tiğini sizlere buradan yaz-

mak istiyorum. Bunun en

büyük nişanesi birçok iş in-

sanının yardımlarını ‘İyilik

Gönüllüleri̇’ aracı İle yap-

mayı tercih ediyor. Hepsin-

Soğuk kış günlerinde çalışan 
kişilere çorba ikramında bulunduk



32 | İyilik Yıllığı | 2021

LEfKoşA

den Allah razı olsun. 

2021 yılında yaptığımız faaliyet-

lerde iyilik Gönüllüleri olarak

okullarda gençlerimize iyilik Gö-

nüllüleri faaliyetlerini, yapılan

iyilikleri, nenelerimizin ve dede-

lerimizin bizlere miras olarak bı-

raktığı vakıfların önemini an-

lattık. 

Bayramlarda lokum ikramı ya-

parak gönülleri sevindirdik.

Okullarda gönüllü ‘EVKAF ve İyilik’ dersleri



2021 | İyilik Yıllığı | 33



34 | İyilik Yıllığı | 2021

ÇEVRE

ŞUBAt-NİsAN 2021 tarihleri arasında düzenlenen israf seminerlerinden mesajlar

1. dErstEN MEsAjLAr

Ekonomiler harcama ile değil ta-

sarruf ve üretimle güçlenir..

İsraf; hayatın her alanında, kay-

nakların zayi edilmemesi anla-

mına geliyor 

İsraf konusundaki çarpıcı rakam-

lar aslında bu konunun ne dere-

ce hayati olduğunu ortaya koyu-

yor. 

Yılda 805 milyon insanın yani

dünya nüfusunun % 11’inin ye-

tersiz beslendiği, yaklaşık 10 mil-

yon insanın ise açlık ve yetersiz

beslenmeden hayatını kaybetti-

ği dünyamızda, yıllık 1,3 milyar

ton gıdanın israf edildiği tahmin

ediliyor. Bu israfın ekonomik de-

ğeri ise 1 trilyon dolara karşılık ge-

liyor.

- Türkiye’de günde yaklaşık 6

milyon ekmek çöpe atılıyor

- Yıllık toplamda ise 2 milyar ade-

ti aşkın ekmek çöpe atılıyor. Bu-

nun  ekonomik kaybı 220 milyar

liraya yaklaşıyor. 

Tüketim kültürü bizi bağımlılıkları

olan, hızlı harcayan ve düşün-

meden harcayan insan yapıyor. 

Tüketim ihtiyaç karşılamanın çok

ötesi geçmiş durumda aynı za-

manda hayatın merkezi olmuş. 

İnsanlar artık gerçek ihtiyaçlarının

ne olduğunu belirleyemiyorlar

Dünyamızda 10 milyon insan aç-

lıktan ölürken 1,3 milyar ton gıda

israf ediliyor. Demek ki proble-

mimiz açlık değil İSRAF

Haftanın ödevi ‘SOFRAMIZDA SI-

FIR ATIK’. 

İhtiyacın kadar pişir

İhtiyacın kadar ye

Ölçüyü iyi ayarla

Bu haftanın 2. Ödevi – Düşünme

ve hEsAPLAMA ödevi

Bir kişinin günlük atık miktarı

ne? 

- Her gün ne kadar çöp çıkarıyo-

ruz?.. 

- Haftalık aylık ne yapar? ....

- Ne kadar azaltabiliriz? 

- Neleri geri dönüştürebiliriz?

Veya doğaya geri bırakabiliriz?

- Ekmek kırıntılarını dahi çöpe de-

ğil toprağa... 

- Senin fazlan başkasının eksiğini

gideriyor...

2. uYGuLAMA

Yemek yaparken çı-

kan her türlü or-

ganik atıkları

kompost ya-

palım. 

T o p r a ğ ı m ı z

zenginleşsin ve

çöpümüz azalsın. 

Gıda atıkları ÇÖP 

DEĞİLDİR.

İsraf önlenmeden kalkınma
mümkün değildir

sizde geleceğimiz 

için bu uygulamaları 

yapabilirsiniz
İhtiyacın kadar pişir

İhtiyacın kadar ye

Ölçüyü iyi ayarla
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2. dErstEN MEsAjLAr

Tekstil İsrafı

Su yoksa hayat yok. Suyumuz azalıyor

2030 ‘da suyumuzun %40 azalacağı ön-

görülüyor

Dikkatli kullanalım;

- Yağmur sularını biriktirebileceğimiz çö-

zümleri artırmalıyız akıp gitmemeli

- Diş fırçalarken, traş olurken, yüz yı-

karken çeşmemiz hiç boşa akmasın

- Çeşmeleri iyi kapatalım

- Klima suları akıp gitmesin altlarına kova

koyalım, temizlik ve sulamada kullanalım

- Bulaşık makinelerimizi tam dolduralım

ve kuralım, ekonomik programları tercih

edelim

- Çamaşır makinelerimizi tam doldurup

kuralım

- Tuvaletlerin sifon sularını düşük

ayarda tutalım 

- Evimizde çıkardığımız bulaşıkla-

ra dikkat edelim

- Kendine ait bardağın olsun

- Evin musluk sularını bahçesi

olanlar bahçeye akıtabilirler

- Banyolarınızı uzun tutmayın 

- Sebze ve meyvelerin yıkandığı

sular akıp gitmesin bahçede de-

ğerlendirin

Su israfı
3. dErstEN MEsAjLAr

Her yıl 100 milyar adet plastik torba

kullanıyoruz. 8 milyarı denizlere gi-

diyor. 

Deniz suyumuz çok kirlendi. 

Plastik poşet kullanırken dikkat ede-

lim. Mecbur olmadan kullanmaya-

lım. 

haftanın Ödevi…

‘DoLABIMDA sIfIR AtIK’ 

-Elbiselerinden 1 yıldır hiç kullan-

madıklarını ayır. 

-Kıyafet Takası yap,

-Geri Dönüşüm (bez çanta, yastık, te-

mizlik bezi  vb . üretimler) yapmaya

çalış veya yapanlara ver,

-Olmayanla Paylaş, 

-2. el mağazalara satabilirsin,

-Kanser Önleme Derneğine Bağışla-

ma

2.uYGuLAMA 

- Bir şey satın alırken 3 kez kendimize

soruyoruz ‘Gerçekten buna ihtiyacım

var mı?’ 
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4. dErstEN MEsAjLAr

Davranışsal İsraf
-Zaman akıp gidiyor zamanı 

israf etme,

-Kendine değer veren 

zamanını değerli geçirir

-İşini iyi yapan kendine ve 

zamana saygı duyar

-Boş zaman geçirecek 

kadar boş değilsin

-Boş konuşacak kadar içini 

boşaltma, faydalıya yönel.

6. dErstEN MEsAjLAr

5. dErstEN MEsAjLAr

Elektrik İsrafı
-Lambaları açık bırakmayın,

-Stand by fişlerin ne kadar boşa elektrik harcadığı top-

lamda oldukça fazla,

-Kullanılmayan odada hiçbir elektrikli alet çalıştırılmaması

-Ampül vb. ihtiyaçların çevreye duyarlı olanlarından ter-

cih edilmesi... 

Kompost nedir? Nasıl yapılır?

-Toprağın besini %1 e

düşmüş. Bu toprak çöl-

lenmiş demek

-Kompost yaşam dön-

güsü demektir. 

-Haydi komport yapa-

lım

-Formül: 2 azot 1 Karbon

biraz su ve hava .

-Azot (yiyecek kabukları)

-Carbon (boyasız kağıtlar,

hayvan gübreleri) 

MESAJ, “SOYUT VE
SOMUT ÇÖPÜNÜ AZALT”
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‘İsraf Konulu Yarışmalar’ 5-18 yaş ara-

sında çocuk ve gençleri hedeflemiştir.

Gençler arasında israfın gündem ol-

masını sağlayarak gereksiz tüketimle-

ri azaltmak ve atıklarımızı minimize et-

mek amaçlanıyor. Bu bağlamda üç

kategori oluşturulmuştur. İsrafla ilgili

örnek bir davranış, fikir üretmek veya

etkili bir makale yazmaktır. Yaş grup-

ları ise 4 seviyede oluşturulmuştur. 5-

8 yaş grubu, 9-11 yaş grubu, 12-15 yaş

grubu ve 16-18 yaş grubu olarak ya-

rışmaya katılımlar sağlanmıştır. Tüm

başvurular internet üzerinden alın-

mıştır. 15 Nisan itibarı ile tamamlanan

başvurular 20 ve 21 Nisanda iki farklı

jüri grubu tarafından değerlendiril-

miştir. Değerlendirmeleri jüri üyeleri

isimsiz olarak numaralandırma sistemi

ile yapmış olup kapalı zarf ile puanla-

rını sundular. Puanlar bilgisayar siste-

minde toplanarak en yüksek puan

alan ilk üç belirlenmiştir. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında

öğrencilere ödülleri Sn. Cumhurbaşkanı

Ersin Tatar, KKTC Lefkoşa Büyükelçisi

Ali Murat Başçeri, Vakıflar İdaresi Ge-

nel Müdürü Sn. İbrahim Benter ve

değerli jüri üyeleri tarafından takdim

edilmiştir.  

Tüm kategorilerin birincilerine 2000 TL

değerinde Laptop, ikincilere 1500 TL

değerinde alışveriş çeki, üçüncülere ise

1000 TL değerinde hediye çekleri ve-

rildi. 

Ödül Töreni AKM- Lefkoşa’da saat

14.00’de pandemi kurallarına uygun

olarak yapıldı. Kazananların projeleri,

fikirleri ve sunumları ödüller verilirken

ekranda gösterildi.   Ödül törenini ta-

kiben başarılı tüm eserlerden bir kitap

hazırlanarak yayınlanmıştır. Yayının

KKTC’deki tüm gençlere ve okullara da-

ğıtılmış ve öğretmenler bu konuda

destek vermeye çağırılmıştır.

İsraf konulu yarışmalar
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Birinci: Demir Ayken / 5 yaşında

5-8 yaş aralığı

Su tüm canlıların yaşamını sürdürmesi

için gereklidir.Su olmadan yaşayama-

yız.Dünyamızın ve canlıların hayatının de-

vamı için hepimize görev düşüyor.Bunu

biliyor musunuz ? 

Ben 5 yaşında bir çocuğum ve bunu an-

nemden öğrendim.

Her ellerimi yıkadığımda ya da dişlerimi

fırçaladığımda ‘suyu kapat anneciğim su

boşa akmasın ‘ der. Bir gün “Neden” an-

neciğim diye sordum . 

Annem “ dünyamızda su tükeniyor” Bir-

gün musluğu açtığımızda su akmayabi-

lir .Suyumuzu mümkün olduğunca ko-

rumalıyız dedi. 

Bende anneme bunu internete araştı-

ralım bana göster anneciğim dedim ve

annem ile minik bir araştırma yaptık . 

Araştırmamızdan sonra çok şey öğren-

dim ve bunları sizlerle paylaşmak isti-

yorum. 

Mesela yumurta ve patates haşladığı-

mızda tenceremizde kalan suyu boşa

dökmüyoruz ve bu su ile çiçeklerimizi su-

layıp onlara doğal vitamin sağlıyoruz. Ar-

tık pek çok evde kurutma makineleri var. 

Bu makinelerde biriken suyu kovalara

alıp bu suyu temizlikte kullanıyoruz. 

Sebze ve meyvelerimizi yıkadığımız suyu

da boşa akıtmayıp bu suyu da kovalar-

da biriktirip temizlikte kullanıyoruz. 

Bardaklarımızda arta kalan temiz içme

sularımızı da boşa dökmeyip kovalarda

biriktiriyoruz,ve bu suyu da temizlikte

kullanıyoruz. 

Yapabileceklerimizi size kısaca anlattığım

bir video hazırladım. 

Unutmayalım ki su yaşamımız için çok

önemlidir. 

Suyumuzu korursak dünyamızı koru-

ruz.

Fikir üretme kategorisi kazananlarından

SUYU KORU DÜNYAYI KORU

Dünyadaki su kaynakları her geçen gün

azalıyor, bende bu sorundan yola çıkarak

buna dur demek istedim. Elmayı yıkarken

çok fazla temiz su boşa gidiyor diye dü-

şünüyorum, bundan yola çıkarak bir fikir

buldum. Akan suyu filtreleyip ayrı bir de-

poda bahçemizi,arabamızı yıkamak veya

sulamak için kullanıma tekrardan sulamak

için bir fikir buldum, burdan akan su ayrı

bir depoya gidecek orda kullanıma hazır

olduktan sonra behçemiz ve arabamız için

kullanacağız. Aplikasyon sayesinde ne

kadar suyun boşa gittiğini ve ne kadar su

kullandığımızı görebileceğiz. Bu aplikasyon

su giderlerimizi,su gelirlerimizi yada ne ka-

dar su kullanıp kullanmayacağınızı size söy-

lüyor.

Bu sistem her evde yapma zorunluluğu

olaraktan her eve uygulanmalıdır. Bizden

artakalan suyu ise bu sistemi alamayacak

maddi durumu olmayan kişilere kullanım

için gönderilecektir, yada okulların park-

ların,oyun alanlarının sulanması için tek-

rardan kullanılacaktır.

Birinci: Eran Erinç / 10 yaşında

9-11 yaş aralığı

SU TASARRUFU
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Makale kategorisi kazananlarından

Proje geliştirme kategorisi 
kazananlarından

İSRAF ETME TASARRUF ET

6-11 yaş aralığı

Birinci: Nebahat Erdal  / 9 yaşında

Dünyamızın en büyük sorunlarından biri

israftır. İsraf; sahip olduğumuz bir şeyi yok

etmek, ziyan etmek, dine vaya dünyaya

meşru bir faydası olmayacak şekilde ge-

reğinden daha fazla kullanmak ya da

harcamaktır. Yani biz insanlar israf ya-

parak hem kendimizin hem de diğer

canlıların hayatını tehlikeye atmış oluruz.

Çünkü dünyadaki bütün kaynaklar canlı-

lar için yaratılmıştır. Ama insanlar kay-

nakları gereğinden fazla kullanarak ge-

leceği de tehlikeye atmış olur. Her soru-

nun olduğu gibi israfın da bir çözümü var-

dır. Bu çözüm tasarruftur.

Tasarruf yapmak için ilk adım çevre-

mizde fazla kullandığımız kaynakları bul-

maktır. Su, elektrik, zaman gibi. Çevre-

mizde bu gibi kaynakların fazla kullanıl-

dığını gördüğümüzde bunu önlemek için

yapılması gerekenleri düşünmeliyiz. Ör-

neğin; ben abimin dişlerini fırçalarken

suyu açık bıraktığını görürsem ona ta-

sarruftan bahsederim. Kaynakların yanı

sıra zamandan da tasarruf etmeliyiz. Za-

mandan tasarruf etmek için ise erken ya-

tıp erken kalkmalıyız. Zamandan tasarruf

etmenin bir güzel yanı daha vardır. Erken

kalkarsak hem gün ışığından daha fazla ya-

rarlandığımız için elektrikten etmiş oluruz

hem de işlerimizi kolayca bitiririz...

5-11 yaş aralığı 5-11 yaş aralığı

İkinci:  Ela Ziyaettin / 10 yaşındaBirinci: Alla Chirkova / 11 yaşında

Alışveriş mi yapmak istiyorsunuz ? durun ve  düşünün iyi

şeylere daha fazla ihtiyacınız varmı ? Kardeşimin eski kı-

yafetlerinden oyuncaklar diktim çöpe atmıyorum, kendi-

me küçülen elbiselerimi ‘’ESKİNİZ HASTAYA İLAÇTIR’’bağış

kutusuna atıyorum.  Eski kitaplarımı okumuş olduğum on-

larıda  ALSANCAK BELEDİYESİ SAFFET ÖZMENEK HALK Kİ-

TAPLIĞINA bağışta bulunuyorum. ‘’ 

Yağmur suları damda birikiyorlar, borularla birlikte aşağıya ini-

yorlar. Şimdi projemde kullanacağım malzemeleri sizlere tanı-

tıyorum. Bir çeşme bir büyük kova ve silikon. Çeşmeyi silikon

yardımıyla kovamıza monte ettik, canlıların fark etmesi ve dik-

kat çekici olması için ben kovamızı boyadım. Yağmur bulutu çiz-

dim ve güzel bir bahçe çizdim. Damda biriken yağmur suları bo-

rulardan akarak kovamızın içinde birikiyorlar. Bizde biriken bu

yağmur sularını hayvanları beslemek için, çiçeklerimizi sulamak

için, bahçemizi sulamak için kullanabiliriz. ‘’Yeşil bir çevre için

tasarruf yaparak, israfın önüne geçebiliriz.’’

ÖRNEK DAVRANIŞ: ATIK 
MADDELERDEN TASARIM

ÖRNEK DAVRANIŞ: 
SU TASARRUFU
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Alla Chirkova ödülünü KKTC  
Cumhurbaşkanı Sn. Ersin TATAR’dan aldı.

Demir Ayken ödülünü TC Lefkoşa 
Büyükelçisi Sn. Ali Murat BAŞÇERİ’den aldı.

Büşra Türkez ödülünü İsraf Yarışması
Proje Sorumlusu Sn. Aytül BİLEN’den aldı.

Hasan Artem Sakallı ödülünü Jüri Üyesi ve
Öğretmen Sn.  Anıl ÖZGÜRÜN’den aldı.

Nazar Karaca ve Sıla Keleş 
ödülünü Sn. Sibel TATAR’dan aldı.

Mahmut Tehelcioğlu ödülünü TC Gençlik ve Spor 
Bakanlığı KKTC Koordinatörü Sn. Mithat TEKCAN’dan aldı.

Fatma KURTOĞLU ödülünü Jüri Üyesi ve
Yazar  Sn. Arzu Arhun TOPÇU’dan aldı.

Asrın Bozdereli ödülünü TC Lefkoşa 
Büyükelçisi Sn. Ali Murat BAŞÇERİ’den aldı.

Ödül töreninden görüntüler
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Gençlere doğayı, ormanları, bitki ve ağaç-

ları sevdirmek ve gelecekte ormanları ve

çevreyi koruyan bitkilere sahip çıkan bi-

reyler/liderler olmalarını hedefleyen bir

projedir.  

15 Çevre Lideri adayı genç ve gönüllü eğit-

menler Geçitköy Barajında çalışmalar

yaptılar. 

Dr. Muhammed Alshanableh, Psikolog

Seda Oruç, Mehmet Osmanlılar, Veteri-

ner Su Evsal, Endemik Bitkiler Uzmanı Sn.

Mustafa Kemal Meraklı’nın destekleri

ile gençlere değerli bilgiler yerinde akta-

rıldı. 

İlk Yardım eğitimi ile başlayan süreçte do-

ğada olası riskleri oluşturabilecek bayılma,

boğulma, alerjik durumlar, yılan veya

hayvan ısırıkları, kırıklar ve yanma duru-

munda ilk müdalede neler yapılabilece-

ği uygulamalar ile aktarıldı. 

Güneş çarpması, soğuk yaralanmaları, şe-

ker hastalığı ve burun kanaması hakkın-

da da çözümler öğretildi. 

İlk yardım eğitimini takiben gençlere

‘Geçitköy Barajı’ hakkında genel bilgi ve-

rilerek yürüyüş yapıldı. 

Sayın Mustafa Kemal Meraklı ise gençleri

Alıç gibi endemik bitkilerle tanıştırdı. 

Proje tasarımcıları ve koordinatörleri Ay-

tül Bilen ve Mehmet Osmanlılar projenin

uzun bir proje olduğunu ve farklı me-

kanlarda ekim dikim işlemleri ile devam

edeceğini belirtiyorlar. 

Çevre Lideri 

Adaylar için 

hedeflenen özellikler 

-Orman hakkında bilgi ve deneyim sahi-

bi,

-15-25 Yaşlarında,

-Kıbrıs Florası hakkında bilgili,

-Endemik türlerden haberdar,

-Ağaç Budaması yapabilen,

-Meyve ağacı ve zeytin ağaçlarını aşıla-

yabilen,

-Ekip biçmeyi bilen,

-Orman Habitatını tanıyan,

-Kuş Gözlemciliği hakkında bilgili, 

-Fotoğrafçılık bilgisi ve becerisine sahip, 

-Temel ilk yardım eğitimi almış,

-Prestij sahibi,

-Çalışkan,

-Milli Mirasımız ormanları koruyan ve sa-

hiplenen,

-Eko-Sistemi destekleyen projelerde yer

alabilen,

-Gönüllülük ruhuna sahip olan.

ÇEVRE

“Genç Çevre 
Lideri” Projesi



1-Mehmet Osmanlılar ................................................................................................Yeşil Ada Protokolü Sorumlusu (EVKAF)
2-Aytül Bilen ..............................................Genç çevre Lideri Projesi iletişim koordinasyon ve Genç çevre lideri sorumlusu
3-Cemil Karzaoğlu ................................................................................................................................Orman Dairesi Müdürü 
4-Seda Oruç ..............................................................................................Klinik Psikolog çocuk takip Performans Raporlama
5-Dr. Muhammed Shanableh ........................................................................................(Doktor Acil- İlk Yardım ve Ortopedi)
6-Sinan Özülkü ..............................................................................Peyzaj Uzmanı, Ziraat Teknikeri, Budama aşılama uzmanı
7-Ercan Poyraz ..............................................................................................Orman Dairesi (Ormancılıkla İlgili Temel Bilgiler)
8-Prof. Dr Özge Özden ................................................................................................Yakındoğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
9-Prof. Dr. Salih GücelYakındoğu Üniversitesi Herbaryum Müdürü ÇEKOVA Çevre Koruma Vakfı (Biyolog – Çevre Kültürü)
15-Fotoğrafçılık....................................................................................................................Ahmet Benter ve Mustafa Benter,
16-Asım Yırık ..................................................................................................Ormancılıkla ilgili temel bilgiler (Orman Dairesi)
17-Can Conkbayır ..........................................................................................Ormancılıkla ilgili temel bilgiler (Orman Dairesi)
19-Yağış nizam................................................................................................................................Doğada Yön bulma (EVKAF)
21-Mustafa Kemal Meraklı ....................................................................................................................(Emekli – Çevre Bilimi)
22-Mustafa Şamil ........................................................................................................................................Evkaf Destek Birimi 
23-Su Evsal ....................................................................................................................................................Veteriner (EVKAF)
24- Derviş Refiker ..................................................................................................................Sosyolog (Yödak genel sekreteri)  

Eğitmenlerimiz

KIBRIS 
VAKIFLAR 

İDARESİNİN,
ORMAN DAİRESİ

İLE BİRLİKTE 
YÜRÜTTÜĞÜ
‘GENÇ ÇEVRE 

LİDERLERİ PRO-
JESİ’ İLK SAHA

EĞİTİMİ GEÇİT-
KÖY’DE EYLÜL

AYINDA BAŞLADI. 
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GENÇ ÇEVRE LİDERLERİ EĞİTİM PROGRAMI 2021-2022
1.ETAP - GEÇİTKÖY BARAJI
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Neler Öğrendik?

Abdest Bozan, sert dikenli bir bit-

kidir.  Abdest bozan denmesinin se-

bebi ise kişiye diken battığı taktir-

de kan akması sonucunda abdes-

tin bozulduğu söylenmesidir. Aynı

zamanda bu bitki süpürge yapı-

mında da kullanılmaktadır. Bitkile-

rin günümüzde gerek tıbbi gerek-

se araç olarak kullanılması deneme-

yanılma yöntemi doğrultusunda

gelişim sağlamıştır.

Inula Viscosa (Sarı Çiçek), İngilizce (Viscous)

ve latince dilinde yapışkan anlamını taşı-

maktadır. Bitkide ezildiği taktirde yapış-

kanlık özelliğini göstermektedir. Eskiden

ev yapımında, özellikle çatı yapımı aşa-

masında bu bitkinin yapışkanı kullanıl-

maktaydı. Böylece hem yapışkanlık özel-

liği hem de eşyalara zarar verebilecek fark-

lı böcek türlerinin yaklaşmaması açısından

kullanılmaktaydı. Bir diğer kullanım ama-

cı ise kokusu dolayısıyla sinekleri kovma-

sı açısından evin belirli bölgelerine çiçeğin

yerleştirilmesiyle sağlanmaktaydı.

Ballıbabagiller (Lamia-

ceae/Labiatae) koku

olarak tatlı bir limon

kokusu vermektedir.

Kıbrıs’a özgü endemik

bir bitki türüdür. Kekik

ve Adaçayı ile aynı fa-

milyadandır. Ballıbaba-

giller bitkisinin çiçekle-

rinde nektarların varo-

luşu arılar tarafından

çok sevilmektedir.

Alıç ağacı meyve veren bir ağaç türü-

dür. Günümüzde bilindiği üzere alıç

hem meyve olarak hem de reçel ola-

rak tüketilmektedir. 

Ancak Kıbrıs kültürünün köklerine in-

diğimiz zaman alıç meyvesinin ilk ola-

rak çay şeklinde tüketildiği gözlem-

lenmiştir. 

Daha sonra çayın fazlaca kaynatılma-

sı sonucunda jelly kıvamına gelen bir

reçel elde edilmiştir. 

Alıç meyvesinin aynı zamanda insan

sağlığına oldukça faydasının olduğu da

bilinmektedir. 
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Türkiye’de kekik olarak bilinen türler La-

miaceae (Ballıbabagiller) familyasının cins-

lerine aittir. Bu familya, Kuzey Yarımküre’de

ve özellikle Akdeniz Bölgesinde yayılış

gösteren tek veya çok yıllık otsu bitkiler

veya çalılardır. Ülkemizde ticareti yapılan

ve yaygın olarak kullanılan, hepsi Lamia-

ceae familyasına bağlı kekik türlerinin da-

hil olduğu cinsler olup bunlar: Origanum,

Thymbra, Coridothymus, Satureja ve

Thymus’tur. İhracatı en çok yapılan ve uçu-

cu yağ üretiminde kullanılan türler, Ori-

ganum onites (Bilyalı kekik, İzmir kekiği),

Origanum vulgare subsp. hirtum (İstanbul

kekiği, Kara kekik), Origanum minutiflorum

(Sütçüler kekiği, Yayla kekiği, Toka kekiği),

Origanum majorana (Beyaz kekik, Alanya

kekiği), Origanum syriacum var. bevanii

(dağ kekiği, Suriye kekiği, İsrail kekiği)’dir.

Bunlar dışında ticareti yapılan diğer türler

Coridothymus capitatus (İspanyol kekiği),

Thymbra spicata ve Thymbra sintenisii (Siv-

ri kekik), Satureja cuneifolia, Satureja hor-

tensis, Satureja montana, Satureja spici-

gera (Trabzon kekiği), Thymus eigii’dir. 

Tüm bu türlerin ortak özelliği yüksek mik-

tarda uçucu yağ içermeleri ve uçucu yağın

ana bileşiğinin karvakrol ve/veya timol ol-

masıdır. Bunlar kekiğe kendine özgü ko-

kusunu veren maddelerdir. 

Aynı zamanda karvakrol ve timol içeriği ke-

kikte fiyatı belirleyen parametrelerdir. Bu

türler arasında özellikle Thymus, Origanum,

Satureja, Thymbra ve Coridothymus cins-

leri hem yayılış olarak hem de ekonomik

olarak büyük önem taşımaktadır. Türkiye

kekik ihracatında dünya lideri olup, yıllık ke-

kik ihracatımız yaklaşık 17 bin ton civa-

rındadır. 

Kekik tarımı başta Denizli olmak üzere; Ma-

nisa, Uşak, Kütahya, Aydın, Antalya ve Ha-

tay illerinde yoğunlaşmış durumdadır.

Türk kekiğinin kalite standardı artık dün-

yaca bilinmektedir. Ülkemizdeki kekik iş-

leme tesislerinde üretilen kekiğin temiz olu-

şu, en az %2,5 oranında uçucu yağ taşıması,

böcek ve hayvan artıkları içermemesi ne-

deniyle övgü ile anılmaktadır. Kekik üreti-

minde Türkiye’den başka önemli ülkeler

olarak Yunanistan, İspanya, Şili, Meksika,

Suriye ve Mısır öne çıkmaktadır.

Satureja hortensis, Satureja montana, Sa-

tureja spicigera (Trabzon kekiği), Thymus

eigii. Tüm bu türlerin ortak özelliği yüksek

miktarda uçucu yağ içermeleri ve uçucu ya-

ğın ana bileşiğinin karvakrol ve/veya timol

olmasıdır. Bunlar kekiğe kendine özgü

kokusunu veren maddelerdir. 

Origanum cinsine ait türlerin büyük ço-

ğunluğunun kökeninin Akdeniz olduğu

ve genellikle kıyı bölgelerdeki dağlık ke-

simlerde 1.200-1.500 m yüksekliğe kadar

yayılış gösterdiği bildirilmiştir. Thymus

cinsine ait türler özellikle İber Yarımada-

sı ve Kuzeybatı Afrika olmak üzere Akde-

niz Bölgeleri’nde ve Avrasya’da yayılış

göstermektedir. Dünyada yaygın olarak

üretimi yapılan tür T. vulgaris’tir. Kimyasal

yapısı; bitkinin uçucu yağı terpineol, lina-

lol, carvacrol, cymol, thymol, p-simen ve

borneol gibi bileşenlerden oluşmuştur. Bit-

kiye kokusunu veren ise thymol (timol) ve

carvacrol (karvakrol) maddeleridir. 

Bu maddeler kekik uçucu yağının ana bi-

leşeni oluşturmaktadır. Karvakrol daha

çok Thymbra, Origanum ve Satureja türü

kekiklerin, timol ise Thymus türü kekikle-

rin uçucu yağında daha yüksek oranlarda

bulunur. Timol kristalleşebilir özellikte ol-

duğundan ilaç sanayinde kullanımı daha

yaygındır ve güçlü bir antimikrobiyaldir.

Bazı ülkelerde tek başına gıda aroma kat-

kısı olabilmektedir. 

Gıda dışında eczacılık, kozmetik ve parfü-

meride de kullanılmaktadır. Timol cilt te-

davisindeki olumlu etkisinden dolayı koz-

metik ve parfümeri sanayisinde etkin bir

şekilde kullanılmaktadır. Karvakrol kris-

talleştirilemediğinden ilaç sanayinde kul-

lanımı sınırlıdır. Karvakrolün antikansero-

jen (özellikle akciğer kanseri) etkiye sahip

olduğu inanışı henüz klinik deneylerle ka-

nıtlanmış değildir. Karvakrol sahip olduğu

antibakteriyal ve antifungal (özellikle af-

latoksin üreten Aspergillus mantarlarına)

etki ile gıdaların bozulmasını önleyerek raf

ömrünü uzatmaktadır. Karvakrol’ün is-

patlanmış diğer faydaları ise; bazı tür bö-

ceklere karşı insektisit (böcek öldürücü)

etki, antioksidan etki, bitkilerin büyüme-

sini önleyerek ekolojik ot kontrolü etkisi,

antihistaminik (kaşıntı ve alerji önleyici) et-

kidir. Uçucu yağ üretiminde kullanılan

kekik türlerinde en az %2,5 oranında uçu-

cu yağ bulunması istenir. 

Türkiye’den ihracatı yapılan kekik ve yağı,

Origanum türlerinden (özellikle O. onites

L. ve O. vulgare L.) elde edilmektedir. Türk

kekikleri ve kekik yağı karvakrolce zengindir.

Kurak şartlarda kekik tarımında verim dü-

şük, yağ oranı yüksek olurken sulanan şart-

larda, yağ oranı düşük verim yüksek ger-

çekleşmektedir.

Kekik nedir?
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Bitkiler incelendi

T.C. Maden Teknik ve Arama Genel

Müdürlüğü yetkilileri tarafından dün-

yanın oluşumu, kayaç türleri, dünyada

ve Kıbrıs’taki tektonik ve volkanik ha-

reketler üzerine bilgiler verilirken Meh-

met Osmanlılar da Kıbrıs’taki kayaçlar

ve madenler hakkında bilgiler verdi. 

Örnek olarak öğrencilere çeşitli kaya ör-

nekleri tanıtıldı. 

Ayrıca Geçitköy baraj çevresindeki bit-

ki türleri gösterilip anlatıldı; lavanta, ada

çayı, kekik, zeytin, çam ağacları , pala-

mut ve harnup ağaclari anlatıldı. 

Daha sonra öğrencilere arıcılık teknik-

leri, arı fizyolojisi, arı ürünleri anlatılıp,

simbiyotik yaşam örnekleri mikros-

kop kullanarak bire bir gösterildi.
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Jingle ve T-Shirt Tasarım 
Yarışması 800 başvuru 
ile rekor kırdı…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıldö-

nümü etkinlikleri bağlamında, EVKAF İyilik Gö-

nüllüleri ve Temiz Kıbrıs İnisiyatifi Başkanı Dr.

Demetra G. Mustafaoğlu işbirliği ile ‘Çevre için

T-shirt Tasarımı’ ve ‘Jingle Söz Yazma’ yarış-

ması düzenlendi. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin destekleri ile yürü-

tülen yarışmada, gençlerin çevre ve doğa sev-

gisini geliştirmek ve doğanın insan yaşamı üze-

rindeki önemini içselleştirmek amaçlandı.

Bu ve benzeri yarışmalarla daha temiz, daha

bilinçli ve duyarlı bir gelecek hedefliyoruz.

Kazananların ödül töreni 15 Kasım’da ‘100 Ob-

jede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi’ açılışında

gerçekleşti.  

800’ün üzerinde çocuk ve gencin katılım

gösterdiği yarışma, geleceğe dair umutların

yeşermesine neden oldu. 

Geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizin bu

yoğun ilgisi ve çevre için çabası hepimiz için

büyük bir mutluluktur. 

1 Kasım’da başvuruları sona eren yarışma

eserlerini çok değerli jüri üyeleri inceledi ve

çok zorlanarak karar verdiler. 

t-shirt tasarım Yarışması Jüri Üyeleri:

Heidi Trautman - Yazar ve Sanatçı

Mandana Mehrnia - Grafik ve Seramik Sa-

natçısı

Prof. Dr. Nur Onat- Arucad Sanat Fakültesi De-

kanı 

Jingle söz Yazma Yarışması Jüri Üyeleri:

Derman Atik- Tiyatro Yönetmeni

Kadir Evre - Müzik Sanatçısı

Fahriye Özay - Ses Sanatçısı ve Tv Program-

cısı

Dr. Demetra G. Mustafaoğlu - Grammy ada-

yı, opera sanatçısı ve yapımcı. 

Proje İyilik gönüllüleri - Aytül Bilen ve Oya Kut-

sal tarafından organize edilip yürütülmüştür. 



2021 | İyilik Yıllığı | 49

Güzel Kıbrıs adamızın sevgili harika öğrencileri, T-shirt ya-

rışması için gösterdiğiniz çaba ve hayal gücünüz için her bi-

rinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Çevirdiğimiz her say-

fayı üreticiliğinize ve çevre, ekoloji ve hatta iklim krizine dair

anlayışınıza hayran kaldık. Bizim de adamızın ve gezegeni-

mizin geleceğiyle ilgilenmeye başladığını bize gösterdiniz.

Tutunmak SİZİN geleceğinizdir ve bu yüzden herkes şimdi

ne yapmamız gerektiğinin farkında olmaya ve bunu ger-

çekleştirmeye başlamalıdır. Dostlarımızla, öğretmenlerimizle,

akrabalarımızla ve özellikle anne babamızla, şimdi dünya-

mızı sevme zamanının geldiğini, yoksa bize gidecek bir yer

bırakmayacağını haber vermeliyiz! Yarışma 800 harika sa-

nat eseri ile süreci tamamladı. Onları o kadar çok sevdik ki,

en iyi 165'i Bir Sanat Galerisi'nde sergilemeye karar verdik

ve eğer dilerseniz, birilerinin alıp eğlenmesi için çalışmala-

rınızı satmak istiyoruz ve satıştan elde edilen gelirle çevreye

destek sağlamak istiyoruz. Mesela, havamızı temizlemek için

daha fazla ağaç satın almak. İlk Evkaf ve  Clean Cyprus T-

shirt Yarışması'nda yer alarak tarihe geçtiğiniz için bir kez

daha tebrik ederiz. Bizi gururlandırdınız ve ülkeniz sizinle gu-

rur duyuyor. Bu zorlu yarışmaya katılan tüm öğrenciler için

planlanan sergi ve kutlama hakkında daha fazla bilgi gön-

dereceğiz. Tekrar teşekkürler...

Çevre, ekoloji ve
hatta iklim krizine
dair anlayışınıza
hayran kaldık

Dr. Demetra Loizou’nun gençlere mesajı:
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800e yakın çocuk ve gencin katılım gös-

terdiği bu iki yarışma jüri üyelerinin çok

zorlandıkları değerlendirmeler sonu-

cunda belirlendi. 

Juri üyeleri 800 eser üzerinden ön ele-

me ile 165 eseri ayırarak tekrar değer-

lendirme yapmıştır. Yaş gruplarına göre

aşağıdaki öğrenciler dereceye girmiştir.

Öz eleme ile ayrılmış olan 165 eser jüri

üyeleri ve yarışmayı organize eden eki-

bin ortak kararı ile şehir şehir dolaşan bir

sergi olarak sunulması planlanacaktır. Ka-

zanan T-Shirtlerin tasarımları ise T-Shirt

olarak üretilip satışa sunulacak ve gelir-

leri ile ülkemize yeni ağaçlar ekilecektir.  

Jingle ve T-Shirt Tasarım Yarışması
Kazananları Belirlendi…

I ......................Masal Seral Kadıoğlu
II........................Doğgün Uğurlubirel
III ....................Efsane Plümer Küçük

6-10 Yaş Kategorisi
Dereceye Girenler

I. ..........................Mavi Eva Genrihs
II. ..................................Hasan Aksoy
III. ..........................Sudenaz Atahan

11-14 Yaş Kategorisi
Dereceye Girenler

I. ..........................Mehmet Ali Yıldız
II.........................Derviş Eren Şimşek
III...................Yağmur Emine Şimşek

15-18 Yaş Kategorisi
Dereceye Girenler

Jingle katagorisinde 30 eser arasından birinci gelen eserin sahibi 9 yaşındaki Ecemnaz BURAN oldu 
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Şeyhülislam Ebusuud Efendi, Sultan II. Se-

lim’e Kıbrıs’ı fethetmesi için fetva verir-

ken ‘Kıbrıs’ta yaşayan Türkler ve Katolik

olmayan Hristiyanlar ‘(Rumlar ve Erme-

niler) Venedik Katolik idaresi altında zu-

lüm görüyorlar. Adanın yanından geçen

ticaret gemilerine saldırarak korsanlık ya-

pıyorlar’ diyerek zulmün durdurulması için

fetva veriyor. Yani Kıbrıs’ın fetih amacı zul-

mü durdurmak ve tüm yaşayanları Türk,

Rum, Ermeni, Maronit, Müslüman, Hris-

tiyan ve Musevi herkesi huzura kavuş-

turmaktı. Osmanlılar amaçlarına çok ba-

şarılı bir şekilde ulaşmıştır. Kurduğu va-

kıflar ile halk ekonomik açıdan birbirine

yakın bir denge içerisinde yaşadı. Ne

çok zengin nede çok fakir kaldı. 

Kurulan sistem herkesin üretmesine im-

kan tanımaktadır. Vakıf edilen mal baş-

kası için uygun kira olurken her türlü üre-

tim hayatı desteklenmiştir. 

Bugün bizde toplum için aynı amaçları

sürdürmeye çalışıyoruz. Mesele, insan-

ların üretimde kalıp kazanarak başkala-

rına da destek verebilecek refaha ulaş-

masıdır.   

Osmanlı İdaresi Kıbrıs’ta 300 yıl hüküm

sürdü. Osmanlılar Kıbrıs’ta kendi zevkleri

için saraylar yapmadılar. 

osmanlılar Kıbrıs’ta tüm dünyaya örnek

olacak bir sevgi, saygı ve iyilik medeni-

yeti kurdular. O kadar sağlam ve güçlü bir

vizyonla kurdular ki 451 yıldır devam edi-

yor.  

Atalarımızın inşa ettiği ‘İyilik Medeniye-

ti’ hepimizin en önemli mirasıdır ve ko-

rumak da hepimizin görevidir. Bencillik-

ten uzaklaşıp yeniden paylaşım ve iyilik

medeniyetine dönebiliriz ve bu da kur-

tuluşumuz olur. 

2021 yılında ‘İsrafı Önleme’ çalışmaları-

na odaklandık. 

Bizim bencilliğimizin sebeplerinden biri de

çok tüketmemiz ve israfa yol açmamızdır. 

Amacımız iyiliğin önünü tıkayan her en-

gel ile mücadele etmek ve ‘iyilik mede-

niyetini’ yeniden canlı tutmaktır. Ve ni-

hayetinde  ‘Vakıflar özüne dönüyor’. 

2021 yılındaki çalışmalarımızı bu dergide

toparlayıp sizlerin de bilgilerine sunuyo-

ruz. 

Bunları mümkün kılan Vakıf kurmuş tüm

atalarımızı minnetle anıyoruz. 

EVKAF 451 Yıldır 
en önemli konularda 
topluma hizmet veriyor

• Küçük bir ada olmasına rağmen 2200 vakıf kurdular,

• Toplumun her türlü ihtiyacına karşılık verecek sistemleri geliştirdiler, (çift-

çi için ucuz tarla, tüccar için dükkan, köprü, okul, medrese, öğretmen vb.leri) 

• O dönem Avrupa’da olmayan fakirlere, yaşlılara, öğrencilere, hayvanlara,

hastalara ve bunun gibi nicelerine sahip çıkacak vakıflar kurdular, hatta sokak

hayvanlarını yedirmek için bile vakıf kurdular, 

• Daha önceleri ihmal edilen halk refahı için, her bölgeye dağlardan su geti-

recek su kemerleri ve çeşmeler yaptılar,

• İnsanların temizliği için hamamlar inşa ettiler, 

• Eğitime çok önem verdiler; okullar inşa edildi, öğretmenlere maaşlarını öden-

diler.  (mezunların bazıları İstanbul’da en yüksek makamlara kadar yükseldiler)

• Millet, din, ve ırk ayrımı yapılmadan herkese adil davranıldı

• Mal mülk düşkünlüğü yerine paylaşım kültürü ile vakıfları çok büyüttüler

Peki, 451 yıl devam edebilen
bu medeniyet nasıl inşa edildi? 

Prof. Dr. İbrahim Fadıl Benter

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü
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Öncelikle neden israf konusunu ele aldık?

Bunu anlamak için önce Neden vakıflar var

sorusunu sormamız lazım.  Vakıfların var

olmasının önemi nedir? Peki, olmasaydı ne

olurdu? 

Vakıflar bu yıl 450. yılını kutluyor, bu ba-

kıldığı zaman çok ciddi bir rakam. Dünya

tarihine dahi baktığımız zaman tüm ülke-

ler arasında çok az 400 yılın üzerinde bir

varoluşa sahip olanlar var. Bunlarda sadece

bazı imparatorluklar, bir tanesi de Osmanlı

imparatorluğudur. 600 yıllık bir geçmişi ol-

muş, bunun dışında bir elin parmaklarını

geçmeyecek kadar da kurum var. Dolayı-

sıyla örnek alınması gereken bir şey var or-

tada. Ciddi bir kültürel miras diyebiliriz. 

Peki, EVKAF (Vakıflar) nasıl 450 yıldır

ayakta kalmış? Öğrenirsek bizde daha

uzun sürecek kalıcı çalışmalar yapabiliriz.

Bu sırrın arkasında tek bir cevap var ‘’iyi-

lik’’.  450 yıl iyiliğin öyküsüdür. Bu insan-

lar 450 yıl önce nasıl bu kadar iyi kalabil-

mişler? Bu kadar süreklilik ve kalıcılığın ol-

ması için bizim neler yapmamız lazım? Bak-

tığımız zaman iyiliğin birçok özelliği var an-

cak bu hayatta her şeyin bir özü/ bir kökü

var, bununda özünde öncelikle atalarımı-

zın 450 yıl öncesinden başlayarak yüzyıl

sonrasına yayılan süreçte çok çalıştıkları,

çok ürettikleri ve paylaştıkları var.  Yani sa-

hip oldukları şey bir üretim kültürüydü.

Üretim kültürü içerisinde şunlar vardır. İh-

tiyacın kadar tüket ve tüketme sebebin

daha çok üretebilmek olsun. Tüketim kül-

türünde ise ki bugün bu daha yaygın,

daha çok tüketmek için biraz daha üretim

yapmak var. Ana amaç ne? Tüketebiliyor

olmak. Bu ikisi arasında çok büyük fark var.

Üretim kültürü ihtiyacımız kadar tüket-

memizi ve daha çok üretken olmamızı sağ-

lar. 

Hep tüket, tüket, tüket bir bilinç olmadı-

ğı için, insanlar iyi kalabiliyor ve bencilleş-

miyorlardı çünkü paylaşabiliyorlardı. Üre-

tim kültürü içinde paylaşımcılık ve iyilik yer-

leştirilebilen çok sağlam bir zemindir. Tü-

ketim kültüründe ise tam zıttı oluyor. İn-

sanlar bencilleşmeye başlayarak payla-

şımdan uzaklaşmaya başlıyor. 

450 yıllık bir iyilik öyküsü var ortada. Bu ba-

şarının sırrı İYİLİK-ÜRETİM ve VİZYON’dur. 

Peki, nedir bu? 

450 yıllık vizyonun sırları   
   

  

Neden israf? iyi bir insan olmanın te-

mel şartlarından biri de israf etme-

mektir. Şöyle açıklayalım; Şimdi  dün-

yamız bize alarm veriyor. Alarm veriyor

ve 2030 için ciddi uyarılar var. 

Gerek suyla ilgili gerek diğer ihtiyaç-

larımızla ilgili. Ama bu sonuca biz geldik

ve bu sonuca iyi insan olmayı atlayarak

geldik. ‘’Dolayısı ile iyi insan olmayı at-

lamanın sonuçları hiçbir zaman olumlu

olmuyor. İşin özünde israf etmek vardır

ve israf; kaynakları boşa harcamak de-

mektir.’’ Ve biz çok fazla tüketiyoruz ge-

leceğimizi devredeceğimiz gençlere ne

kadar su ne kadar toprak ne kadar mil-

li değerler ne kadar iyilik kaldığını akta-

rabiliyoruz? Bir bakmamız lazım. Bu

bizi karamsar da yapmasın çünkü hala

umut var, ve bu umudun içerisinde

tekrar tekrarda söylediğimiz gibi iyi in-

san olmak vardır. 

Bu yüzden israf bizim iyi olmamıza en

büyük engeldir. Kalkınmamıza da en bü-

yük engeldir. 

Tüm rakamlar bize gösterdi ki dünyada

aslında açlık problemi değil, israf prob-

lemi var. Bu da insanı bencilleştiren bir

şey yani hep bana hizmet edilsin ve di-

ğerlerinin başına ne olur ne gelir yarın

çocuklar ne yerler ne içerler düşünme-

mekten kaynaklıdır. Bencillik geleceğe

engeldir. 

İyilik dolu günlerimiz olsun. 

NEDEN 2021’DE İSRAF KONUSUNA 
DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK..

EVKAF (Vakıflar) nasıl 450 yıldır ayakta kalmış? Öğrenirsek bizde daha uzun sürecek kalıcı çalış-
malar yapabiliriz. Bu sırrın arkasında tek bir cevap var ‘’iyilik’’.  450 yıl iyiliğin öyküsüdür. Bu in-
sanlar 450 yıl önce nasıl bu kadar iyi kalabilmişler? Bu kadar süreklilik ve kalıcılığın olması için
bizim neler yapmamız lazım? Baktığımız zaman iyiliğin birçok özelliği var ancak bu hayatta her
şeyin bir özü/ bir kökü var, bununda özünde öncelikle atalarımızın 450 yıl öncesinden başlaya-
rak yüzyıl sonrasına yayılan süreçte çok çalıştıkları, çok ürettikleri ve paylaştıkları var.  Yani sahip
oldukları şey bir üretim kültürüydü. Üretim kültürü içerisinde şunlar vardır. İhtiyacın kadar tü-
ket ve tüketme sebebin daha çok üretebilmek olsun. 
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Bir düşünün hayatta değilsiniz, 

‘siz yoksunuz ama burslu bir çocuğunuz

var’ birinin bursunu siz karşılıyorsunuz 

‘bir hastanedeki bir hastanın yatağını siz

aldınız’ ama siz yoksunuz,

‘Bugün birilerinin evine ilaç gitmiş ve onu

siz aldınız’ ve siz bu hayatta değilsiniz, 

‘Birilerinin kitaplarını defterlerini aldınız’,

ama siz yoksunuz.

Hesapladım 1 milyondan fazla insanın

450 yılda karnı doymuş ve siz yokken bu

olmuş, yani siz yokken de birilerinin ha-

yatına önemli katkılar sağladınız. 

Şimdi, bu nasıl oldu? 

Ellerindeki her şeyi paylaşarak, yani benim

bir evim var çocuklarıma kalsın dememişler

ve bunu çok ciddi bir vizyonla vakfetmiş-

ler. Dolayısıyla o vakıf edilen mal, hem bu-

gün ihtiyaçlı olan birisine dükkan, ev, bah-

çe veya arazi olurken, onun geliriyle de hala

ciddi bir şekilde eğitimde, sağlıkta, sosyal

hayatta ihtiyaçlıların ihtiyacını görebili-

yor. 

Tüm yapabildiklerimizi onların iyi insan ola-

bilme sebebiyle bugün ortaya koyabiliyo-

ruz. Yani hayırlı olmalarına borçluyuz. 

Bugün hepimizin iyi bir doktora ahlaklı bir

avukata çok iyi bir insanlığı olan siyaset-

çilere iyi öğretmenlere iyi ebeveynlere çok

daha fazla ihtiyacımız var. Dolayısı ile sa-

dece bir meslek sahibi olmak gönlünüzde

hayalinizde olanı hedefinize tabi ki koya-

bilirsiniz ama ortada çok büyük bir eksik-

lik var. 

‘’iyi insan olma’’ hedefimiz yok. Hem

ebeveynler olarak hem de okullardaki

sistem olarak bu büyük bir eksikliktir.

Çünkü bir insan eğer doktor bile olsa iyi bir

insan değilse size faydadan çok zarar ve-

recektir. İyiliği olmayan insan da vizyon ol-

muyor. 

Dolayısı ile vizyon olmayan yerde de ge-

lecek olmuyor, bu sebeple kısır bir döngüye

elinde sonunda düşeriz. Hepimizin kal-

kınması için; hem iyi olma hedefimiz ve

neyi seviyorsak o mesleği yapma hedefi-

miz olmalı. 

Sadece bir yeri kazansın, bir işe girsin

okulu bitirsin kaygısı var ailelerimizin. Bu-

gün bu açığı canla başla çalışarak  ‘’iyilik gö-

nüllüleri’’ her gün her yerde uğraşları ile

gidermeye çalışıyorlar. 

Ama bu yeterli mi? Değildir. Özellikle

gençler ve hepimiz hedefinizin yanında

mutlaka iyi insan olmayı da ekleyin. 

Bunun içinde inşallah bir gün okullarımız-

da da nasıl iyi insan olunur, iyi insan olmak

ne demek, vakfetmenin önemi, öğreten

dersler yerleşir. 

Böylece hepimiz bu toplumun geleceği

olan gençleri daha emin ellerde olduğu-

nu hissederek devrederiz. Bu sorumluluk

biz büyüklere gençlerden daha çok düşü-

yor. 

İyilik; kazandıran, vizyon sahibi yapan ve

bugün burada bu kadar yıllık olumlu bir so-

nucu hep birlikte yaşamamızı mümkün kı-

lan tek şeydir.
Eğitmen Aytül BİLEN
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Tarihte İlginç Vakıflar

-Güzel Yazı Öğreten Vakıf
-hastalara İlaç Yapan Vakıf
-Sokak Hayvanlarına Ekmek
Veren Vakıf
-sakız Ağacı Diken Vakıf
-Hastalara Evinde Bakım Hizmeti
Sunan Vakıf
-Kızlara Çeyiz hazırlayan Vakıf
-Duvar Yazılarını Silen Vakıf
-Kadın sığınma Evi Vakfı
-İpekböcekçiliğini Geliştiren Vakıf
-Bulaşıcı hastalıkları tedavi Vakfı
-Çiftçilere Tarım Aletleri Temin Eden Va-
kıf
-Çeşme tamir Ettiren Vakıf
-İsrafı Önleyen Vakıf
-sıcak Pide Dağıtan Vakıf
-Hayvanlara Mera Açan Vakıf
-Yaz Günlerinde soğuk su Dağıtan Vakıf
-Şehit ve Sahabe Türbelerinin Tamir Eden
Vakıf
-Mevlevihane’ye Zeytinlik Bağışlayan
Nikola Kızı Vakfı
-Deniz Kazazedelerine Yardım Eden Vakıf
-Donanmayı Güçlendiren Vakıf
-Fakirlerin Vergisini Ödeyen Kadın Vakfı
-Yaz ve Kışta İnsanların İstirahati için
-Kamp Tesis Eden Vakıf
-Ölçü ile fodula Dağıtan Vakıf
-Çocukları Sünnet Ettiren Vakıf
-Çevre ve ormanı Koruyan Vakıf
-Camilerdeki Saatleri Tamir Eden
Vakıf
-Yaşlı fakirlere Evde Bakım hizmeti
sunan Vakıf
-Yatılı Öğrencilere Burs Veren Vakıf
-halkın ve Yolcuların hayvanlarını
sulayan Vakıf
-İnsanları Hacca Gönderen Vakıf
-tohum saklayan Vakıf
-Şehir Estetiğini Koruyan Vakıf
-Misafirhane Yapan Vakıf
-Sıcakta Sebillere Kar Koyan Vakıf
-Yol Güvenliğini sağlayan Vakıf
-Nehir Kenarına Mamazgâh Yaptıran Va-
kıf
-Öğrencilere Piknik Yaptıran Vakıf

-Talebeye Giysi ve Kırtasiye Yardımı
Yapan Vakıf
-Yetimlere Yazlık Elbise Alan Vakıf
-Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Temin
Eden Vakıf
-tabî Afetleri Önleme Çalışmaları Yapan
Vakıf
-Çevreyi Güzelleştiren Vakıf
-cami ve Minareleri Aydınlatan Vakıf
-Nehir Kenarlarına Söğüt Diken Vakıf
-su Kuyusu Açtıran Vakıf
-Öksüz ve Yetim Çocukları Barındıran
Vakıf
-Kaldırımları tamir Eden Vakıf
-Mahalle Halkının Vergilerini Ödeyen
Vakıf
-Muhtaçlara Aşevi Vakfı
-Fabrika Kuran Vakıf
-Doktorların Güzel huylu olmasını
İsteyen Vakıf
-Sakal-ı Şerifi Mübarek Günlerde Ziyaret
Ettiren Vakıf
-fakirlere temizlik ve Gıda Maddeleri
Alan Vakıf
-Âmâlara Hizmet Eden Vakıf
-İlkokul hocalarına tütünü Yasaklayan
Vakıf
-Teravihlerde Kaçkar Balından Şerbet
Dağıtan Vakıf
-Köleleri Evlendiren Vakıf
-Hacılar İçin Konaklama Tesisi Yapan
Vakıf
-Garipler için hastane Kuran Vakıf
-Yaşlı Kadınlara Ev Tahsis Eden Vakıf
-helalleşme Vakfı
-Nehirde Ulaşım Sağlayan Vakıf
-Zararlı haşeratı İmha Eden su Vakfı
-Orduya Lojistik Destek Vakfı
-sosyal Güvenlik Vakfı
-Hıristiyan Esirleri Kurtarma Vakfı
-fakir Bekarları Evlendiren Vakıf
-Köye Gelen Misafirleri Ağırlayan Vakıf
-Afet sonrası onarım ve Bakım Yapan
Vakıf
-Helva Dağıtan Vakıf
-Dul ve fakir hanımların İhtiyaçlarını
Karşılayan Vakıf

-Yoksul Mahkumlara Veren Vakıf
-Güvercinhane Yaptıran Vakıf
-Kitapları Tamir Eden Vakıf
-Parasızlıktan okuyamayan Çocuklara
Eğitim Veren Vakıf
-Van Gölünde Acil Yardım Gemisi İhdas
Eden Vakıf
-Meyve Yediren Vakıf
-Dara Düşenlerin Vergisini Ödeyen Vakıf
-halk için hamam ve Çamaşırhane
Yaptıran Vakıf
-Köprüleri Tamir Ettiren Vakıf
-Düğün Merasimleri Düzenleyen ve fakir
hanımları Giydiren Vakıf
-Leylekleri Koruyan Vakıf
-Göl temizleyen Vakıf
-Müslüman Esirleri Kurtaran Vakıf
-Namazgâhta Bayram Yemekleri
Dağıtan Vakıf
-Fakirler için Kurban Kesen Vakıf
-Müslim ve Gayrimüslime Mezar
Yaptıran Vakıf
-Göz Hastalıkları için İlaç
Hazırlayan Vakıf
-savaşa Giden Gazilere At Veren Vakıf
-Namazgâh ve Abdesthâne Yaptıran Vakıf
-tarihi Eserlerin İç tasarım ve
temizliğine Özen Gösteren Vakıf
-Seyyah, Derviş ve Fakir-Fukaraya
-hangâh (Büyük tekke) İnşa Eden Vakıf
-Eğitimde Kaliteli Personel 
İstihdam Eden Vakıf
-Kurucusu Kayserili olup Erzurum’u
Çeşmelerle Donatan Vakıf
-Hasta Haklarını Koruyan Vakıf
-tarım Alanlarını Islah Eden Vakıf
-Fakr u Zarurete Düşenlere Yardım Vakfı
-Alt Yapı hizmetleri sunan Vakıf
-İflas Eden Tüccarlara Yardım Eden Vakıf
-Yetim Öğrencileri Giydiren Vakıf
-Boğaz’da Temiz Hava Aldıran Vakıf
-tarihi Eserleri Koruyan Vakıf
-Şifahâne Yaptıran Vakıf
-Mübarek Gecelerde Mahkumlara
İkramda Bulunan Vakıf
-İlim Kitapları Bağışlayan Vakıf
-hayvan ve tohum Islah Eden Vakıf

Atalarımız tarih boyunca birçok farklı iyilik alanında vakıf kurmuşlardır.
Mallarını bağışlayarak bu vakıfların sonsuza dek yaşamasını sağlamışlardır.
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tARİh VE BİLİM
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tARİh VE BİLİM

100 OBJEDE 
TÜRK-İSLAM BİLİM 
TARİHİ SERGİSİ
İyilik dolu geçmişimizin bir de ne kadar

ilim ve bilim dolu bir tarihten geldiğini,

açılışını yaptığımız ‘100 Objede Türk İs-

lam Bilim Tarihi Sergisi’ ile öğrenmek ay-

rıca bizleri çok mutlu etmiştir.  

Atalarımız matematik, fizik, astronomi,

sosyoloji, mühendislik, ve tıp alanların-

da inanılmaz buluşlar yaparak bugün

modern ilim dünyasının temellerini at-

mıştır. Örneğin İbn-i Sina’nın tıp kitabı

tam 500 yıl Avrupa’da tıp fakültelerinde

ana kitap olarak kullanılmıştır. 

‘100 OBJEDE TÜRK-İSLAM BİLİM TARİHİ

SERGİSİ’ Kıbrıs için çok önemli bir fırsat

oluşturdu. Oldukça eğitici ve bilgilendi-

rici özelliğe sahip olan sergiyi 8000 kişi zi-

yaret edip bilgi almıştır. 

Kıbrıs’a ilk kez böyle bir serginin getiril-

miş olması hepimiz için büyük önem ta-

şılmıştır. 

Türk ve İslam bilim insanları öğrendikleri

her konuyu kat kat geliştirerek daha

yüksek bir seviyeye ulaştırmıştır. 

Araştırmacı ve çok çalışmış bilim insan-

larını öğrenmek ve model almak genç-

lerimiz için büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeplerle sergi kapsamında plan-

lanmış olan birçok etkinlik 03-08 Ocak,

2022’de düzenlenmiştir. 

Ada genelinde yer alan tüm ‘Türk Maa-

rif Kolejlerin’de, Final ve Doğu Akdeniz

Üniversitesi’nde Hollanda’dan gelecek

Prof.Dr. Jan. Hogendijk ve ekibi ‘Türk İs-

lam Bilim Tarihi’ hakkında seminerler ve-

recek ve sergide yer alan önemli icatlarla

ilgili atölyeler düzenlenmiştir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin organizasyo-

nunu yürüttüğü bu etkinlikler 06 Ocak’ta

Merit Hotel-Lefkoşa’da düzenlenen se-

miner ve atölyelerle genel izleyiciye de

ulaştırılmıştır.

sergide Yer Alan Bilim Alanları

AstRoNoMİ (Meridyen hattını belirle-

me aleti, küreli saat, mekanik-astrono-

mik takvim, mekanik ay takvimi, kavu-

şum levhası, analog astronomik bilgisa-

yarı, ekvatoryum, çok çeşitli usturlaplar,

Dresden gök küresi, Semerkant rasat-

hanesi ve çeşitli kadranlar), 

15 KASIM 2021-28 ŞUBAT 2022,  LEFKOŞA- BEDESTEN
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coğRAfYA VE sEYRÜsEfER (DAV ge-

misi, Kemal, manyetik pusula, kayıp

dünya haritası), sAAtLER, GEoMEtRİ

(pergeller), oPtİK (yansıma aleti, gök-

kuşağı açıklaması, ay gözlem aleti, fecr

ışığı aleti), tEKNİK (Su pompası, döner

makinesi, kaldıraçlar, kilit mekaniz-

maları, gaz lambaları, ekskavatörler),

KİMYA (İmbikler ve damıtma düze-

nekleri), tIP (kan ölçerler, teknolojiler,

raspatörler, şırıngalar, Cephalotrip-

terler, neşterler, kancalar, koter, ger-

me bandı, hastaneler), 

Sergi ziyaretlerinde sürekli olarak, bi-

lim tarihi, Bilim insanları ve sergide yer

alan icatlar hakkında Türkçe ve İngilizce

olarak sürekli sunum yapılmıştır. 
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AÇILIŞTAN…

100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi

Sergisi Kıbrıs-Lefkoşa Bedestende

15 Kasım’da açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin

38. kuruluş yıl dönümü kapsamında

açılan sergi koleksiyonunda astro-

nomi, coğrafya, geometri, optik,

kimya, tıp alanında özenle seçilmiş

100 obje modern sergicilik anlayışıyla

geliştirilen tasarımla bugünün insa-

nına hitap edebilecek şekilde kur-

gulanmıştır.

Serginin açılışına Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Mec-

lisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı

Faiz Sucuoğlu, Türkiye Lefkoşa Bü-

yükelçisi Ali Murat Başçeri ile Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İda-

resi Genel Müdürü İbrahim Ben-

ter’in yanı sıra bazı davetliler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-

hurbaşkanı Ersin Tatar, serginin açı-

lışının hayırlara vesile olmasını te-

menni ederek, Türkiye’den sonra

serginin Kıbrıs’ta açılmış olmasından

mutluluk duyduğunu söyledi. Türki-

ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat



60 | İyilik Yıllığı | 2021

tARİh VE BİLİM

Oktay ise 100 Objede İslam Bilim

Tarihi Sergisini Kıbrıs Türkü ile

buluşturmanın sevinci içerisinde

olduklarını söyleyerek, dünya me-

deniyetinin altın sayfalarını oluş-

turan Türk-İslam bilim ve tekno-

loji tarihinin Lefkoşa’da yeniden

hayat bulduğunu dile getirdi. 

Sergi açılışında Kıbrıs Vakıflar İda-

resi tarafından düzenlenen çevre

dostu T-Shirt ve Şarkı yarışması-

nı kazanan gençlere ödülleri ve-

rildi. İki etkinlik birleştirilde ve

daha geniş insan topluluklarına

ulaşılmıştır.
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SERGİLENEN ESERLERDEN
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Öğrenciler, öğretmenler, turistler, ma-

tematik, fizik, tarih, mekanik, tıp ve as-

tronomi meraklılarının öğrenerek do-

laştığı sergi geçmişimize olan bilgimizi ve

gururumuzu artırmıştır.

Yanlış bildiğimiz veya hiç bilmediğimiz

kadim medeniyetimize sayfa aralayarak

gerçeğimizi öğrenmek her vatandaşın

hakkıdır. 

Türk ve İslam bilim insanları öğrendik-

leri her konuyu kat kat geliştirerek daha

yüksek bir seviyeye ulaştırmıştır. Araş-

tırmalarda gelişim göstermiş ve çok ça-

lışmış bilim insanlarını öğrenmek ve

model almak gençlerimiz için büyük

önem taşımaktadır.  

Bu sebeplerle, sergi kapsamında Hol-

landa’dan Prof.Dr. Jan. Hogendijk ve eki-

bi  ile ‘Türk İslam Bilim Tarihi’ hakkında

seminerler ve atölye çalışmaları 03-08

Ocak, 2022’de gerçekleştirilmiştir. 

tüm ‘türk Maarif Kolejlerin’de;

- Güzelyurt TMK (50 öğrenci ve 5 öğ-

retmen ile bire bir Usturlap Atölyesi ya-

pıldı ve İslam Bilim Tarihi hakkında bil-

gi verildi)

- Mağusa TMK (60 öğrenci ve 7 öğret-

men ile bire bir Usturlap Atölyesi yapıldı

ve İslam Bilim Tarihi hakkında bilgi ve-

rildi)

- İskele TMK (40 Öğrenci ve 5 öğretmen

ile bire bir Usturlap Atölyesi yapıldı ve

İslam Bilim Tarihi hakkında bilgi verildi)

- Lefkoşa TMK (30 öğrenci ve 5 öğretmen

ile bire bir Usturlap Atölyesi yapıldı ve

İslam Bilim Tarihi hakkında bilgi verildi)

- Güzelyurt TMK ( 30 öğrenci ve 5 öğ-

retmen ile bire bir Usturlap Atölyesi ya-

pıldı ve İslam Bilim Tarihi hakkında bil-

gi verildi)

ELDE EDİLEN fAYDALAR

- Toplam 250 kolej öğrencisi ile birebir

usturlap atölyesi yapılıp İslam Bilim ta-

rihi hakkında bilgiler verildi. Bu okullar

daha sonra öğretmenleri ile birlikte

sergi ziyaretinde de bulundular. 

- Gençler İslam Bilim İnsanları olduğu-

nu ilk defa duydu. Böyle bir geçmişleri

olduğundan çok etkilendiler. 

Sunumların sonunda onları motive et-

mek amaçlı sizler de başara bilirsiniz me-

sajları verildi. Çok umutlu görünüyor-

lardı. Birçok sınıfta matematik dersine

denk gelindi ve tahtadaki formüllerinde

İslam Bilimine ait oldukları onlara anla-

tıldı. Çok şaşırdılar. 

Üniversitelerde;

- Final Üniversitesi - GİRNE

Final Üniversitesinde iki farklı salonda

eş zamanlı ‘Usturlap Atölyesi’ düzen-

lendi. 

Yaklaşık 140 öğrenci ile çalışmalar ya-

pıldı. 

- Doğu Akdeniz Üniversitesi - MAĞUSA

Sergide yer alan önemli icatlarla ilgili se-

miner verildi. Bir sınıfta atölye düzen-

lendi. Yaklaşık 100 kişiye bu konuda bil-

gi verildi veya uygulama yapıldı. 

DAÜ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ İLE

EVKAF İŞ BİRLİĞİNDE “TÜRK-İSLAM Bİ-

LİMSEL ENSTRÜMANLARI” BAŞLIKLI SE-

MİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

- 10 Ocakta ise Prof. Dr. Faruk İnanç Tıp

Fakültesinde ‘Modern Cerrahi Bakış

Açısıyla Zehravi’nin Eserleri ve Aletleri’

konulu seminer verdi. 

Söz konusu seminerde Dr. İnanç, cer-

rahinin tarihi ile cerrahideki ilkler ve dö-

nüm noktalarından bahsederek cerra-

hinin babası olarak kabul edilen Zehra-

vi hakkında bilgiler verdi. Dr. İnanç,

Zehravi’nin Endülüs'te yaşamış Arap –

Müslüman hekim ve cerrah olduğunu

belirterek Ortaçağ İslam Dünyası'nın

önde gelen hekimlerinden olan Zehra-

vi’nin, Cerrahi'nin babası olarak kabul

gördüğünü vurguladı.  Zehravi'nin tıbba

yaptığı en büyük katkısının 30 ciltten olu-

şan Kitab al-Tasrif (et-Tasrif) isimli ese-

ri olduğunu belirten Dr. İnanç, o dönem

icat edilen cerrahi aletler ile günümüz-

de kullanılanları katılımcılar ile paylaş-

tı. Dr. İnanç, sunumunda “bilime imkan

veren uygun kaliteli ortam olduğunda

Zehravi gibi alanında yıldızlaşan isimler

aramızdan çıkmaya devam edecektir”

ifadelerini kullandı.

ELDE EDİLEN fAYDALAR

SERGİ SÜRESİNCE DÜZENLENEN ETKİNLİKLER
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Kıbrıslı, Türkiye’nin birçok farklı bölge-

sinden ve Yurtdışından özellikle Afri-

ka’dan KKTC’de öğrenim gören öğren-

ciler Türk ve İslam Bilim Tarihi ile Bu-

luştular. Gerek tıp, gerek matematik ve

astronomideki buluşları ve hala bugün

kullanılan bilgilerin kaynağını öğrendiler.

06 Ocak’ta Merit Hotel-Lefkoşa’da 

Sergiyi gezmiş ve konu ile ilgili olan 70

kişiye seminer verildi ve usturlap ile eb-

cet sayı sistemleri hakkında atölyeler ya-

pıldı. 

-İslam Bilim insanlarının bilimde ne ka-

dar önemli bir yere sahip olduğu ve bu-

güne nasıl ışık tuttuğu Avrupa’lı bir bi-

lim insanı tarafından izleyiciye etkili bir

şekilde aktarılmış oldu. 

-Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi 

“100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi” Ser-

gisi etkinlikleri arasında hazırlanan Kıb-

rıs Damla Derneği tarafından yürütülen

Türkiye Cumhuriyeti Yurt Dışı Türkler ve

Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından

desteklenen “Deneysel Bilim Tarihi Atöl-

yesi” gerçekleştirildi.

-KKTC’de ilk defa böyle bir eğitim prog-

ramı düzenlendi. 

08-11 Şubat 2022 tarihleri arasında

gerçekleşen atölye Lefkoşa ve Lefke’de

uygulandı. KKTC’de öğrenim gören 23

lise öğrencisinin katıldığı Bilim Tarihi te-

malı STEM eğitim programıyla farklı

öğrenim modeli gerçekleştirildi. “100

Objede Türk-İslam Bilim Tarihi” Sergisi

alanında başlayan eğitim Lefke Avrupa

Üniversitesi Cezeri laboratuvarlarında

devam etti.

Güney Kıbrıs Konsoloslukları 

Davet ve semineri

Güney Kıbrıs’ta bulunan 110 konsolos-

luk ve temsilcilik arandı ve sergiye da-

vet edildi. Ayrıca posta ile davetiye

gönderildi. 

15 kişilik bir grup ile sergi gezisi ve bil-

gilendirici seminer düzenlendi. 

Bu sayı az da olsa ciddi önem taşımak-

tadır. 
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tAKİYÜDDÎN

takiyüddin ibn Ma’ruf er-Rasıd (16.yy)

Türk tarihinin en önemli bilim insanla-

rından birisi olan Takiyüddin, 1526 yı-

lında Şam tarafında doğmuş ve meşhur

bir âlim olan babası Ma'ruf Efendi'nin

himayesinde çok iyi bir eğitim görm-

üştür. Çok yönlü bir bilim insan olan Ta-

kiyüddin, matematik, astronomi, optik,

mekanik saatler, teknik icatlar ve tıp ko-

nusunda eserler kaleme almıştır.

Takiyüddin Osmanlı döneminde bü-

yük rasathane kuran tek astronom-

dur. Bu rasathane için yeni gözlem

aletleri tasarlamış, İslam tarihinde ilk

defa gözlemler için mekanik saat kul-

lanmış ve ilk defa ondalık kesirlerin kul-

lanıldığı bir astronomik el kitabı kaleme

almıştır. Rasathanede yaptığı gözlem-

lerden yola çıkarak kaleme aldığı Sid-

retü’l Münteha adlı eseri, bu tür eser-

lerin çok nadir olmaları hasebiyle, İslam

tarihine kaleme alınmış en önemli as-

tronomik kitaplardan birisidir. Büyük bir

şans eseri bu eserin müsvedde müellif

hattı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ta-

kiyüddin diğer önemli katkıları mekanik

aletlere dair eserinde tarif ettiği ve o dö-

nemde dünyada bir ilk olan 6 silindirli

su pompasıdır. 

İBN EL-hEYsEM

Ebu Ali Muhammed b. El-hasen 

b. El-hasen b. El-heysem el-Bari 

el-Mısri (10-11. Yy)

İslam bilim geleneğinin en büyük isim-

lerinden birisi olan İbnü'l-Heysem özel-

likle matematik, astronomi ve optik ko-

nularında eserler vermiştir. Kaynak-

larda belirtildiğine göre en önemli ve

kapsamlı eseri Kitâbül-Menazır başlık-

lı optik eseridir. Sadece İslam dünya-

sında değil, Avrupa’da büyük etkisi

olan bu eser, Avrupa'da 17. Yüz yıla ka-

dar optik konusunda temel başvuru ese-

ri olmuştur. 

İbn el-Heysem bu eserinde detaylı ola-

rak tarif ettiği deneylerle Yunanlı ve İs-

lam dönemi öncülerinden kendisine mi-

ras kalan ve bazıları zıt olan farklı teo-

rileri birleştirerek ışığın ve görmenin do-

ğası ve özellikleri hakkında tutarlı bir sis-

tem ve teori oluşturmuştur. Örneğin;

İbn el-Heysem ışığın herhangi bir ob-

jeden noktasal olarak birçok yöne doğ-

ru yansıdığını, ışığın objeden doğrusal

olarak göze doğru hareket ettiğini (ba-

zıları tersine inanıyorlardı) deneylerle is-

pat etmiştir. Deneylerle ispata verdiği

önemden dolayı birçok kişi tarafından

modern bilimsel yöntemin öncülerinden

olarak görülmüştür. İbn el-Heysem,

optik ile bağlantılı olarak Ay ile de ala-

kalı çalışmalar yapmış, bunun için özel

gözlem aletleri geliştirmiş, bu konuda

risaleler kaleme almıştır. 

Antik dönemden beri çözülemeyen

"Ay yanılsaması” problemini çözmüş,

Ay'ın şafağa yakın olduğunda çok daha

büyük gözükmesinin atmosferik gibi fi-

ziksel sebeplerden dolayı değil, gör-

menin psikolojik boyutu ile alakalı ol-

duğunu belirtmiştir. Bu bağlamda İbn

el-Heysem sadece optik değil, psiko-

nomi (görmenin psikolojik boyutu) ala-

nında da çok önemli katkılarda bulun-

duğu; ancak yeni yeni anlaşılmaya baş-

lanmıştır.

EL- cEZERÎ

Bedizzamân Ebü'l-izz ismail 

b. er-Rezzâz el-cezerî (12-13. yy)

Bediüzzamân, yani zamanın harikası ola-

rak adlandırılan el-Cezerì. kitabında

anlattığına göre Artuklu sarayında gö-

rev yapmıştır ve Emir Nâsırüddin Mah-

mud'un isteği üzerine sarayda imal ve

icat ettiği bütün aletlerin yapımını ay-

rıntılı bir şekilde tarif ettiği el-Câmi' bey-

ne'l-'ilmi ve'l-'ameli'n-nâfi fì sinâati'l-

hiyel (ilm ile zanaat arasında olan ve hi-

yel sanatında faydalı olan bilgileri top-

Bilim öncülerini tanıyalım...
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layan kitap) eserini kaleme almıştır. Ki-

tabın bölümlerinde su ve kandil saatleri

ile ziyafetlerde kullanılan çeşitli alet-

lerden bahsedilmektedir. Birçoğu son

derece sanatsal olan ve insan veya

hayvan figürleri içeren bu icatların an-

latıldığı yazılı metne, renkli çizimler

eşlik etmektedir. Ayrıca çizimlerde tek-

nik semboller kullanılmıştır. Bu bağ-

lamda el-Cezeri'nin bu muhteşem ese-

ri ortaçağların en güzel ve sanatsal

teknik kitabıdır ve günümüzde bilim ta-

rihçileri kadar sanat tarihçilerinin de dik-

katini çekmektedir.

ZEhRÂVÎ

Ebü’l-Kasım halef b. 

Abbas ez-Zehravi (10-11. Yy)

Endülüs medeniyetinin merkezi olan

Kurtuba'ya yakın Medìnetüzzehrâ ka-

sabasında dünyaya gelen Zehrâvì, Kur-

tuba'da eğitim görmüş ve bu bilim

merkezindeki alimlerin birçoğundan

ders almıştır. Bütün hayatını tıbbi ilim-

lerle ve eczacılık sahasındaki çalışmalarla

geçiren Zehrâvi, 9. ve 10. asrın en ünlü

cerrahlarındandır. Endülüs Emevi hü-

kümdarlığından III. Abdurrahman'ın ve

daha sonra da II. El-Hakem'in özel dok-

torluğunu yapmış, sarayın doktoru ol-

muştur. Zehrâvì  daha çok cerrah özel-

liğiyle tanınmıştır. Günümüze kadar

ulaşan en büyük ve en meşhur seri Ki-

tâbült-Tasrif adlı eseridir. 

Kitâbü't-Tasrif, tıp ansiklopedisi niteli-

ği taşımaktadır ve 30 bölümden oluş-

maktadır. Eserin son 30. bölümünde

200 kadar cerrahi aletin kullanımı tarif

edilmekte ve resimleri verilmektedir. 

Her ne kadar bu aletlerin birçoğu ön-

cülleri tarafından biliniyor olsa da, bu

aletlerin bazıları el-Zehrâvi’nin icatları-

dır. Ayrıca Kitâbü't-Tasrif cerrahi alet-

lerin tasvir edildiği ilk eserdir.

Bu eser Avrupa'da da çok meşhur olmuş

ve asırlarca ders kitabı olarak kullanıl-

mıştır.  

ER-RÂZÎ

Ebu Bekr Muhammed b. 

Zekeriyya er-Razi (10. Yy)

İslam tarihinin en önemli filozof ve ta-

biplerindendir. Tıp alanında son dere-

ce başarılı olan er-Râzì, doğduğu kentte

Rey hastanesinin baş hekimliğine geti-

rilmiş, sonra otuz küsür yaşlarında Bağ-

dat'a gitmiş ve orada sonradan Bima-

ristan-i Adudì olarak anılacak olan has-

tanenin başhekimlik sınavını yüz hekim

arasından kazanmıştır.

Kimya alanında ise kaleme aldığı önem-

li eser Kitabü’l-Esrar’dır. Çok sistematik

bir şekilde kaleme aldığı bu eserde er-

Râzi, kimyasal maddeleri maden, bitki

ve hayvanlardan elde edilenler şeklin-

de tasnif etmiştir. 

Ayrıca laboratuvar aletlerini, malze-

melerini ve yöntemlerini ayrı ayrı ele al-

ması ve kitabın bu sistematik bölümleri

arası atıflar yapmasından dolayı bu

eser, bazı araştırmacılar tarafından

modern laboratuvar el kitabının öncü-

sü olarak görülmektedir.

El-Biruni’nin kaleme aldığı ve er-Râzi' nin

eserlerinin listesini verdiği bir eserde

tam 184 eser ismi verilmektedir. Buna

göre er-Razì elli alt tıp, otuz iki tabiat,

yedi mantık, on astronomi ve mate-

matik, yedi felsefe ve tıp özeti ve şer-

hi, yedi felsefe, altı metafizik, dört ilâ-

hiyat, yirmi iki kimya seri kaleme al-

mıştır. Avrupa’da Rhazes olarak bilinen

el-Râzì Avrupa’da da çok etkili olmuş ve

eserleri ders kitabı olarak okutulmuştur.
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SAĞLIKTA  İYİLİKLERİMİZ
1 MİLYON 376 BİN TL 

Evkaf’ın sağlık alanında 2021 yılı katkıları

-Cengiz Topel 112 Acil servis görevlilerinin

dinlenmesi amaçlı konteyner ve Bino-

tech ışık kaynağı yardımı yapıldı.

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastane-

si tıbbı cihazlar alındı.

-Sağlık sorunu olan ihtiyaçlı kişilere teda-

vi yardımı, ilaç alımı, ses işitme cihazı alı-

mı

-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fa-

zıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Na-

hide Gökçora ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.

Dr. Mümtaz Güran Kıbrıs Vakıflar İdaresi

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Fa-

zıl Benter’i makamında ziyaret etti. 22 Mart

2021, Pazartesi günü gerçekleşen söz ko-

nusu ziyarette Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

çatısı altında açılacak olan “Klinik ve Uy-

gulama Merkezi Dispanseri” için Kıbrıs Va-

kıflar İdaresi tarafından yapılan katkıya te-

şekkür edildi.

-Evkaf, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu

Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’nde bu-

lunan hemşire dinlenme ve soyunma

odasını yeniledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Lefkoşa Dr.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servi-

si’nde bulunan ve oldukça yetersiz du-

rumda olan küçük hemşire odasını yeniledi.

Hemşirelerin dinlenme ve soyunma alanı

olan bu oda, Evkaf’ın katkıları ile genişle-

tiliyor ve komple yenileniyor. Fedakâr

sağlık personelinin her zaman yanında ol-

duğunu vurgulayan Evkaf, yine somut bir

adım atarak bu yenileme için 70 bin TL kay-

nak ayırdı.

Çalışma kapsamında odadaki ara bölüm yı-

kılarak, daha büyük oda haline getirildi.

Tüm elektrik sistemi ve duvarları baştan ye-

nilendi. 
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Pandemi Hastanesi’ne her
gün hastalar için kahvaltılık...

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Pandemi Hastanesi'nde

tedavi gören hastalar için motivasyon olması

amacıyla Eylül 2021 tarihinde başlattığı

faaliyetlere devam ediyor.  Başlangıçta Has-

tane içerisinde hazırlanan bir alanda kuru-

lan masada çoklu şarj aletleri, çocuklar için

kitaplar ve küçük hediyeler, su sebili, simit,

poğaça ve ikramlıklar hastaların istifadesi-

ne sunuldu.  Her gün taze kahvaltılıklar ve

içecek ikramı ile hastanede bekleyen ve dı-

şarı çıkamayan hastalara motivasyon sağ-

lanıyor. Paylaşım kültürümüzden gelen ‘ik-

ramlı olmak’ bu uygulamada öne çıkıyor.. 

sana nasıl davranılmasını istersen sen de

öyle davran…
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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde
fedakar sağlık personeline
dinlenme odası yaptırıldı

sAğLIK

İyilik Gönüllüleri sağlık görevlilerine teşekkür etti
İyilik Gönüllüleri, yılın son gününde Dr.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ni ziya-

ret ederek, sağlık görevlilerine ‘Pande-

mi’ sürecinde gösterdikleri üstün mü-

cadele ve özveriden dolayı teşekkür

etti, ikramlarda bulundu.

EVKAF, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde fedakar sağlık personeline dinlenme
odası yaptırdı… Evkaf, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin
Acil Servisi’nde bulunan hemşire dinlenme ve soyunma odasını yeniledi.
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Kıbrıs Vakfılar İdaresi, kendi

arşivinde bulunan ve Kıbrıs’ın

geçmişi ile ilgili ayrıcalıklı bir

yere sahip olduğu bilinen 1

Numaralı Şer‘iyye Sicili’nin

düzenlenmiş halini yeniden

yayınladı.

Kıbrıs’la ilgili olarak 1580-

1595 yılları arasında Osman-

lı adalet sistemine intikal

eden davaları ya da Ada’nın

idaresi ile ilgili hükümleri

konu alan bu kitaba, yurti-

çinden ve dışından gelen yo-

ğun talep üzerine adı geçen

kitap, Kıbrıs Vakıflar İdaresi

Genel Müdürü Prof. Dr. İb-

rahim Benter’in desteğiyle,

Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ile

Mustafa Kemal Kasapoğlu ta-

rafından hazırlanarak yeni-

den basıldı.

“1 Numaralı Şer‘iyye Sicili

(Hicri 988-1003 / Miladi 1580-

1595)” adlı çalışma, her biri 750, toplamda

bin.500 sayfadan oluşuyor.  Kitapta ko-

nuyla ilgili hazırlanan 24 tablo ve 28 hari-

ta ilavesiyle birlikte Kıbrıs’ın Osmanlı dö-

nemi sosyal, ekonomik, hukuki, idari ya-

pısıyla, yerleşim birimlerinin konumu,

köy sayıları, terk edilen ve günümüze ka-

dar gelen köylerin listesi gibi birçok konuya

ışık tutuluyor. 

İki ayrı ciltten oluşan kitapta, Kıbrıs Türk

halkının ve Ada’nın geçmişine yönelik

birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

Serinin 2. Kitabı, “2 Numaralı Şer‘iyye Si-

cili’nin ise (Hicri 1010-1018 / Miladi 1601-

1609)” çok yakında yayınlanması planla-

nıyor.

Kitabın İngilizcesiyle birlikte dünyanın

önde gelen birçok kütüphanesine, üni-

versitesine, kültür merkezine ve araştırma

enstitüsüne gönderilmesi de amaçlanıyor.
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Kıbrısta Osmanlı dönemine
ait davalar kitaplaştırıldı

Evkaf’ın kültür ve sanat alanında 2021 yılı katkıları

KÜLTÜR VE SANATTA 
İYİLİKLERİMİZ

4 MİLYON 612 BİN TL 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VAKIF
KURAN KADINLAR ANILDI
EVKAF, 450’nci yılı çalışmaları kapsamında,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde geç-

mişte vakıf kuran kadınlarla bugün vakıf ku-

ran ve aynı zamanda iyilik yapma çabası için-

de uğraşan kadınları anmak için bir etkin-

lik düzenledi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Er-

sin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Mü-

dürü Prof Dr İbrahim Fazıl Benter, Vakıflar

Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kuru-

lu Başkanı Durali Elal ve vakıf temsilcileri ka-

tıldı.

Benter: İlk ve son vakfı kadın kurdu

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ge-

nel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Os-

manlı Döneminden itibaren Kıbrıs’ta 2 bin

200 vakıf kurulduğunu söyledi. Vakıflar ara-

sında tarım için ucuz arsa kiralayan, ticaret

için dükkan veren, sokak hayvanlarının

ihtiyaçlarını gideren, yaşlılara bakım hizmeti

veren, ağaç diken, bekarları evlendiren ve

çocukları okutan vakıflar olduğunu söyle-

di.

Benter, ilk ve son vakfı bir kadının kurdu-

ğuna dikkat çekerek, “Bir kadının yüzlerce

yıl önce kurduğu vakıfla çocuk okutuluyor

ve okul binası yapılıyor. Kadınlarımız tara-

fından kurulan vakıflarda din ve ırk ayrımı

yapılmadan yardımlar yapıldı. Tüm dünyaya

örnek oldular” dedi.

“Geçmişte olduğu gibi yine kadınlarımız va-

kıf kurmada ve yardımlaşmada ön sıralar-

da yer alıyor”.

Kavuklu: Kadınlar toplum refahını artırır

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mü-

tevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da

konuşmasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar

gününü kutlayarak başladı. İçim Çağıner Ka-

vuklu, kadınların içinde sevgi ve merhamet ol-

duğuna işaret ederek, yardımseverlik ve

şefkat duygularının da ön plana çıkarılmasıyla

kadınların toplum refahını artıracağına dikkat

çekti.

“Kurumsallaşmanın en doğru yolu vakıftır. An-

nem Tangül Çağıner, darda ve zorda olanla-

ra yardım etmek isterdi ve yardımlaşmaya çok

önem verirdi.  Ani vefatının ardından en de-

ğer verdiği çocuklara yardım amacıyla Tan-

gül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfını kurduk.

4’ncü yılı geride bıraktık. Eğitim, sağlık ve ba-

rınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz".

tatar: Kadınlarımız cesaretlidir 

sevecendir başarılıdır eğitimlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında ka-

dınların yıllardır yardımlaşma ve dayanışma

içinde olduğuna dikkat çekerek, önemli ola-

nın bu düşünce ve çalışmanın devam etti-

rilmesi olduğuna vurgu yaptı. 

Kıbrıs Türkünün mücadelesinde kadınların

önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ta-

tar, “Tarihimize bakarsak çok zengin deği-

liz ancak her dönem yardımlaşma oluyor-

du durumu iyi olanlar yardımlarda bulun-

du. Artık refah seviyemiz yükseldi. Üniver-

siteler ve oteller de katkılarda bulunuyor"

dedi.

Vakıf temsilcilerine plaket verildi

Etkinliğin ardından Ayşe Hanım Vakfı’ndan

Dr. Ayşe Sınay’a, Tahsin Ahmet Vasıf Efen-

di Vakfı’ndan İnci Hakkı Barutçuzade’ye,

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’ndan

Bahire Doğru’ya, Süleyman Cengiz Eminoğ-

lu Vakfı’ndan Özge Eminoğlu’na ve Tangül Ça-

ğıner Çocuklara Yardım Vakfı’ndan İçim Ça-

ğıner Kavuklu’ya plaket takdim edildi.
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‘Engelli Birey ve İyilik’ konulu
kompozisyon yarışmalarında 
başarılı öğrencilere ödüller verildi
EVKAF sponsorluğunda Güzelyurt Kurtuluş Li-
sesi öğrencileri arasında yapılan “Gelenekle-
rimizde Yardımlaşma ve İyilik” temalı kompo-
zisyon yarışması ile Şehit Turgut Ortaokulu öğ-
rencileri arasında yapılan “Engelli Birey ve İyi-
lik” temalı kompozisyon yarışmasında dereceye
giren öğrencilere ödüller verildi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda Güzel-
yurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri arasında yapı-
lan “Geleneklerimizde Yardımlaşma ve İyilik”
temalı kompozisyon yarışması ile Şehit Turgut
Ortaokulu öğrencileri arasında yapılan “Engelli
Birey ve İyilik” temalı kompozisyon yarışma-
sında dereceye giren öğrencilerin ödül tören-
leri yapıldı.
Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, tö-
renler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İb-
rahim Benter, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Mü-
dürü Tevfik Direnç, Genel Ortaöğretim Daire-
si Müdürü Ali Yaman ve Engelliler Dayanışma
Derneği başkanı Ömer Suay’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

BENtER: “hERKEs İYİLİK 
YAPABİLİR, YAPMALIDIR”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim
Benter ödül töreninde yaptığı konuşmada,
gençlere ve eğitime yönelik projelere her za-
man destek olduklarını, okullardan yetişen
gençlerin iyi karakterli iyi ahlâklı gençler ola-
rak insanlara faydalı olmalarını arzu ettikleri-
ni belirtti. 
Benter konuşmasının içeriğinde çevrede iyilik
yapmak için birçok konu olduğunu söyleyerek
iyiliğin anlatılması, öğretilmesi için düzenlenen
kompozisyon yarışmasında emeği geçen öğ-
retmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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Evkaf İyilik Gönüllüleri:
İyilik bulaşıcıdır, hep
beraber iyilik yapalım

Gökhan Altıner’in konuğu olarak özel

yayında buluşan gönüllüler, “iyilik bu-

laşıcıdır, hep beraber iyilik yapalım“

vurgusuyla yürütülen çalışmalara iliş-

kin bilgi verdi, düşüncelerini aktardı.

Kıbrıs Postası TV'de Vakıflar İdaresi

450. Yıl Özel Yayını gerçekleşti...

DR. NuRÇİN İNcİRLİ: “VAKIfLAR 

ÖZÜNE YENİ KAVuştu”

Vakıfların özüne yeni kavuştuğunu ifa-

de eden İncirli, “2013 yılında İbrahim

Benter’in Vakıflar İdaresi Başkanı ol-

ması bir şeyleri değiştirdi. Benter’in va-

kıflara katılması, milattan önce ve

sonrası gibi oldu. İncirli vakıfların ge-

lirlerini hakkaniyetli şekilde dağıtma-

nın önemini işaret ederek, bölge so-

rumluları olarak çok dikkat ettiklerini

kaydetti.

Yardıma muhtaç ailelerin genel profi-

line bakıldığında ailesi babalarının ku-

mar, uyutuşturucu veya alkol bağımlısı

olduğunu belirten İncirli, “Kadınlar ve

çocuklar tek başlarına mücadele et-

meye çalışıyor. Bağımlıların tedavi

edilmesi gerek. Her ilçede Yeşilay mer-

kezlerinin kurulması lazımdır. Sorum-

lu olduğum bölgede buna benzer 25

aile var. Bağımlı kişilerin ne kendine ne

ailesine faydası olmaz. Bunun için bir

devlet politikası lazımdır” ifadelerini

kullandı.

“VAKIfLARIN BİR GÖREVİ DE 

İNsANLARDAKİ MERhAMEt 

DuYGusuNu oRtAYA ÇIKARABİL-

MEK”

oYA KutsAL: "İYİLİK şEfLERİ 

PRoJEsİ İLE İhtİYAÇLI KİşİLERE 

YEMEK uLAştIRIYoRuZ"

İyilik Gönüllüsü Oya Kutsal ise Gir-

ne’de gerçekleştirdikleri çalışmaları

aktarırken, belediye ve halk ile güzel bir

iş birliğine sahip olduklarını belirterek,

“Çok şanslıyız” dedi. Projeleri rahatlıkla

gerçekleştirdiklerini dile getiren Kutsal,

İyilik Şefleri projesinden bahsetti.

AYtÜL BİLEN: “450 YIL NAsIL 

VAR oLDuK... tABANDA ÇoK 

sAğLAM BİR İNsANLIK VAR...”

Yardım yapmak için çok zengin olma-

nız gerekmez, yardımın büyüğü küçü-
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ğü olmadığını dile getirdi.

“Görünür yardımlarla, gerçekten ihti-

yaçlı bireylerin yardımına koşmak,

hastası, yaşlısı, fakiri, öğrencisi gibi tüm

ihtiyaç sahiplere el ayak olmak mis-

yonumuz” diyen Bilen, bireyleri, ihti-

yaçlılık halinden kurtarmanın da önem-

li olduğunu söyledi. İhtiyaç sahipleri-

nin, üreterek, kendi problemine çözüm

oluşturabilmesi için de ön ayak ol-

mak gerektiğini belirten Bilen, “İnsan

yaptığı şeye dönüşür. Bu çok önemli-

dir... İyilik bulaşıcıdır. Paylaşırsak, ben-

cillikten kurtuluruz...” diye konuştu.

KİKEV BAşKANI BAhİRE DoğRu: 

“ENGELLİLERİN hER tÜRLÜ 

İhtİYAcINA cEVAP VEREBİLMEK 

İÇİN VAKfI KuRDuK”

Vakfın kurulduğu günden itibaren pro-

jelerin engelli bireyler ve topluma yö-

nelik olduğunu söyledi. Vakıflar İda-

resinin benimsediği vakıf ruhuyla ha-

reket ettiklerini vurgulayan Doğru,

“KİKEV’i kurmaktaki amacımız, engel-

lilerin, her türlü ihtiyacına cevap ve-

rebilmekti... 

İşitme konuşma engelli bireylerin gö-

rünüşte hiçbir problemleri yoktur. En

az dikkat çeken engel grubu olduğu için

bu konuya yoğunlaştık” dedi.

İşitme konuşma engelli bireylere ci-

hazlandırma, dil ve konuşma terapisi

gibi projelerle yardımda bulunduklarını

kaydeden Doğru, Vakıflar İdaresinden

önemli destekler gördüklerini belirtti. 

Vakıflar İdaresi desteğiyle engellilere

tablet bağışı ve cihazlandırma yar-

dımları yapıldığını anlatan Doğru, pan-

demi döneminde engelli bireylere yö-

nelik eğitimlerin de yarım kaldığını, va-

kıfların bu dönemde de ciddi katkıla-

rı olduğunu ve  vakıflara teşekkürü bir

borç bildiğini dile getirdi

ÖZLEM KADİRAğA: 

“VAKIfLARIN PARÇAsI 

oLMAKtAN oNuR DuYuYoRuM”

İyilik Gönüllüsü, Kıbrıs Türk Halk Dans-

ları Federasyonu Başkanı Özlem Kadi-

rağa ise vakıfların 450’nci yıl dönü-

münün hayırlara vesile olmasını dile-

yerek sözlerine başladı.

Amacımız kültürümüzü devam ettir-

mek, gençlere aktarmak, kültürün de-

vamını sağlamak, gençleri kötü alış-

kanlıklardan uzak tutarak paylaşmayı

sevgiyi saygıyı öğretmektir. 

Bizler iyilik gönülüleri olarak, birileri aç

ve açıktaysa, okul kıyafeti yok diye der-

se gitmediyse, kitabı eksikse, bir tas

çorbası yoksa, ilacı bittiyse, engelliyse

sandalyesi yoksa... Burada el ayak olu-

yoruz.”

Duygulandıran bir anısını da paylaşan

Kadirağa, “Kamerunlu bir anne ve 3 ay-

lık bebeği... Baba terk etmiş... Onları zi-

yarete gittim. 

Bebek boynuma sarıldı. Yanından ay-

rıldığımda ağladı. Sarıldığımda ağlamayı

kesti... Çok duygulandım. İyilik Gö-

nüllüsü arkadaşlarımla anne ve bebe-

ği ziyaret ettik. Yardımda bulunduk.

Çok mutlu oldular. Bu mutluluğun ta-

rifi yok...” dedi.

GELENEKSEL KIYAFETTEN KOSTÜMLERE KIBRIS (1890-1980) kitabı basıldı. Nisan 2022’de kitap tanıtımı yapılacak.

KTHDF VE AHMET ÖMERAĞA
İŞBİRLİĞİNDE KİTAP BASIMI
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doğukan redif

Almanya’da Bilgisayar 
Mühendisliği Öğrencisi
İyilik için kurulan EVKAF olmasaydı benim hayallerimde gerçek olmazdı.
İyilik ile yaşamış nene ve dedelerimize her şeyi borçluyum. 

Vakıflar desteği sayesinde Alman-

ya’da Bilgisayar Mühendisliği okuyo-

rum. Hayallerimin en büyüklerinden

biri de mezun olup ülkeme dönünce

‘Ülkemin teknolojik altyapısını dü-

zeltmek için projeler geliştirmek ola-

cak.’’ E-devlet, portal çalışmaları ve her

şeyin online sisteme geçirilmesi gibi

projeler. Bu konularda dünyaya göre

biraz geç kaldık ama hızlıca toparla-

yabiliriz. Umuyorum ki diğer arka-

daşlarım da ülkesine dönüp güzel

projeler gerçekleştirirler. İyilik için

kurulan EVKAf olmasaydı benim ha-

yallerimde gerçek olmazdı. İyilik ile

yaşamış nene ve dedelerimize her

şeyi borçluyum. 

Evkaf’ın eğitim alanında 2021 yılı katkıları

EĞİTİMDE İYİLİKLERİMİZ
10 MİLYON 856 BİN TL 
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Ilgın Öztürk

Fransa’da 
Tıp Öğrencisi
Bu yıl çok zorlanmış ve tıkanma noktasına gelmiştim. Tam da bu noktada
Kıbrıs Vakıflar İdaresi hayatıma çok güzel bir dokunuş yaptı.

Çocuklar için gönüllük esas-

lı bir çalışma yapmıştık. Ço-

cukların o sevincini görünce

çok duygulanmıştım. Dok-

torluk mesleği de bunun gi-

bidir. Başkalarının hayatına

dokunabilmek, bir şeyler

katabilmek ve belki de onları

iyileştirebilmek aynı za-

manda yaralarını sarabil-

mek için okuyorum. Kıb-

rıs’ta sağlık konusunda ken-

dimizi geliştirmemiz gereken

konular var. Bu yüzden de

ihtisasımı tamamlayıp ül-

keme dönmeyi ve bu alan-

da başarılı geliştirici çalış-

malar yapmayı hedefliyo-

rum. Bu yıl çok zorlanmış ve

tıkanma noktasına gelmiş-

tim. Tam da bu noktada

Kıbrıs Vakıflar İdaresi haya-

tıma çok güzel bir dokunuş

yaptı. 5. Sınıfı bitirmen bizim

içinde önemli dediler ve

bana destek oldular. Va-

kıflar insanlardan geleni

alıp insanlara taşıyor. De-

mek ki herkes bir birine

yardım etmeye çalışsa biz

her şeyin üstesinden geliriz. 

Babamı 2 yaşında kaybettim

ve bir gün Hacettepe Tıp –

Öğrenci kimliğini buldum.

İmkansızlıklar yüzünden

okulunu bitirememiş. Ben

babamın hayalini tamamla-

mış oldum. 

Burs başvuru 

kriterleri ve formları

www.evkaf.org site-

sinde yayınlanıyor. 

Ayrıca, vatandaşlar

site üzerinde verilen

yardımların yıl bazlı

detaylı dökümlerini

inceleyebiliyor.
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EğİtİM

Mustafa Kırcı 
Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Okul Müdürü

Vakıflar İdaresi’nin 
arkamızda olması ile 
kendimizi daha mutlu 
ve huzurlu hissediyoruz

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlk-

okulu tadil edilmiş, evlatlarımızın

daha iyi bir ortamda ve iyileşti-

rilmiş şartlarda eğitim alabilme-

si Vakıflar sayesinde sağlanmış-

tır. 

Eğitime, okula ve öğrencilere

sağlanan katkıya ilişkin açıkla-

ma yapan okul müdürü Mustafa

Kırcı, Vakıflar idaremizin okulla-

rın, toplumun, köylerin arkasın-

da olması çok önemli.

Vakıflar İdaresi'nin arkamızda

olması ile kendimizi daha mut-

lu ve huzurlu hissediyoruz.  Sağ-

lanan katkıları okul müdürünün,

öğretmenlerin, çocukların ve

toplumun görmesi, hissetmesi

çok değerlidir.

Okulun boyanması, okula 2 sınıf

daha kazandırılması, çatının tel-

lenmesi, yeni tuvaletlerin yapıl-

ması, bilgisayarların yenilenme-

si ve pandemi nedeniyle ortaya

çıkan online eğitim noktasında ih-

tiyaç sahibi öğrencilerimize tab-

let bilgisayar alınması, Vakıflar

İdaresi'nin katkıları ile sağlan-

mıştır. 

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu tadil edilmiş, evlatlarımızın
daha iyi bir ortamda ve iyileştirilmiş şartlarda eğitim alabilmesi
Vakıflar sayesinde sağlanmıştır. 
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EğİtİM

Parasızlıktan 
okuyamayan çocuklara
eğitim veren vakıf

Sultan II. Bayezid, 1495

senesinde vezirleriyle

Amasya külliyesinin zi-

yaretinde bulunuyor-

du. O esnada Sultanı

görmeye gelen, gör-

mek isteyen toplanmış

kalabalık arasında, ya-

lınayak üstü başı dö-

kük bazı çocukların, ih-

tiyaçtan dolayı aileleri

tarafından çalıştırılmak

zorunda olduklarını du-

yunca, asırlar geçse de

unutulmayacak o tarihi

vakıf kurma kararını

açıklamıştı.

“Burası bütün halkımın

camisi ve medresesi-

dir. 

Bundan böyle hiçbir ço-

cuk maddi imkânsızlık

sebebiyle mektepten

ve okumaktan mahrum

kalmayacak, eğitim

masrafları karşılandığı

gibi giyim kuşamları,

yeme içmeleri de ayrı-

ca karşılanacaktır.

Nitekim Padişah bu

emrini ancak bir vakıf

sayesinde süreklilik ka-

zanabileceğini de iyi

biliyordu.

osmanlı, Kıbrıs’ta aynı

amaçlarla birçok eğiti-

me hizmet eden vakıf

kurmuştur. 
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ENGELLİ BİREYLERİMİZE İYİLİKLERİMİZ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) 3 Aralık En-

gelliler Günü dolayısıyla rapor yayımla-

yarak, 2021 yılı içerisinde engelli birey-

ler için yaptığı destek ve yardımları açık-

ladı.

2021 yılında özel eğitim merkezleri; Algım

Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı, Öz-

gür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Ela

Özel Eğitim Merkezi, Madalya Özel Eğitim

ve Danışmanlık, Armel Özel Eğitim ve

Danışmanlık, Domino Özel Eğitim, Mavi

Okyanus Özel Eğitim Merkezi ve benzeri

merkezlerde toplamda 49 öğrencinin

tüm okul masraflarının karşılandığı belir-

tilen açıklamada, ayrıca ihtiyaç duyulan ay-

larda özel eğitim okul masraflarına da

sponsor olunduğu ve bu kalem için 867 bin

TL harcandı. 

Engelli bireylerin sandalye, rampa, yatak,

gıda, bez gibi ihtiyaçları için toplamda 971

bin Türk lirası destek sağlandı. 

Engellilere özel olan gün ve haftalarda si-

vil toplum örgütlerinin düzenlediği ye-

mek organizasyonlarına destek verildi. 

Bayramlarda 200 engelli bireye kıyafet

alımı için hediye çekleri dağıtıldı.

KKTC Tekerlekli Basketbol Takımı‘na

isim sponsoru olunarak hem engelli bi-

reylerin, hem de sporun yanında durul-

du. 

KKTC’yi başarıyla temsil eden Vakıflar TKS

Basketbol takımı, İstanbul’da Fener-

bahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol

Takımı ile de mücadele etti. Karşılaşma,

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Bas-

ketbol Takımı’nın 109-35 üstünlüğüyle

tamamlandı.

Vakıflar TKS Basketbol takımının KKTC’yi

başarıyla temsil ettiği maçta, sporcula-

rın tişörtlerinin üzerinde “En güzeli iyi-

likte yarışalım” sloganının yer alması

dikkatlerden kaçmadı.

EVKAF, 2021 yılında engellilere
2 milyon TL destek sağladı

Engellilere çeşitli 
alanlarda destek olundu
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ENGELLİ BİREYLERİMİZE İYİLİKLERİMİZ

EVKAF ile KKTC Engelliler Spor 
Federasyonu Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı arasında 
sponsorluk protokolü imzalandı

KKTC Engelliler Spor Federasyonuna bağ-

lı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın

tüm faaliyetleri ile ilgili harcamaların Va-

kıflar İdaresi tarafından karşılanmasına

ilişkin Protokol Vakıflar İdaresinde düzen-

lenen basın toplantısında Ekonomi ve

Enerji Bakanı Sunat Atun, Vakıflar İdaresi

Yönetim Kurulu ve davetliler huzurunda im-

zalandı.

Vakıflar İdaresinin sadece bugün değil

geçmişten günümüze çok büyük katkılar

yaptığını belirten Ahmet Akdeniz, “Bugün

sporcu arkadaşların kullandığı birçok san-

dalyeler Avrupa’daki eşitlerini aratmayan

yapıdadır, Avrupa’daki engelli birey han-

gi sandalyeyi ve teçhizatı kullanıyorsa bu-

gün bizim engellimiz de kullanıyor. Bunun

temelinde Vakıfların bize katkıları vardır.

Ülkemizde de bu gibi olanakların diğer ku-

rumlara da örnek olup artırılması ve ül-

kemizde yaşayan 6 bin engelli bireyin fır-

sat eşitliğini yaratılmasını ümit ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Ben-

ter ise yaptığı konuşmasında, “Zaten çok

başarılı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol

Takımı ile Vakıflar olarak çok güzel proje-

ler yapacağız. Hedeflerimizi yüksek tutup

ülkemizde, Türkiye’de ve Avrupa’da hep

beraber şampiyonluklar yaşayacağız. 

2500 
engelli 
ailesine 
erzak 
desteği 
sağlandı
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ENGELLİ BİREYLERİMİZE İYİLİKLERİMİZ

Ömer Suay’dan Vakıflar
İdaresi'ne teşekkür

Her ay düzenli olarak 
200 engelli bireyin hasta
bezi ihtiyacı karşılanıyor

115 engelli bireyin 
tekerlekli sandalye, hasta
yatağı, rampa gibi özel
medikal ihtiyaçları ve
özel gereksinimleri
giderildi
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ÇEşİtLİ DEstEKLER

Trafik güvenliği farkındalığını artırmak ve trafikte cep telefonu
kullanmanın engellenmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Yaban Hayat Destek 
Sergisi Evkaf’ın 
katkılarıyla gerçekleştirildi

Taşkent Doğa Parkı öncülüğü ve Kıbrıs Va-

kıflar İdaresi sponsorluğunda Yaban Ha-

yat Destek Sergisi gerçekleştirildi. Sergide

hem değerli doğa fotoğrafçılarının eser-

leri görücüye çıktı, hem de sınırlı sayıda

çoğaltılan eserlerin satışıyla önemli bir sos-

yal sorumluluk anlayışına imza atıldı. Çok

sayıda yabani hayvan ve endemik bitki tü-

rünün yer aldığı eserler, 17 fotoğraf sa-

natçısının yoğun emeği sonucunda sanat

severlerle buluşturuldu. Sergi sonucunda

elde edilen gelir ile Yaban Hayat Hasta-

nesi’ne X-ray ve ameliyatlar için ihtiyaç du-

yulan gaz anastezisi cihazları alınacağı

Taşkent Doğa Parkı tarafından bildirildi.



ÇEşİtLİ DEstEKLER

Pandemi döneminde şehir giriş ve çıkışla-
rını kontrol eden polisler için her gün
yemek dağıtımı yapıldı. Polislerimize öz-
verili çalışmaları için teşekkür ederiz. 

EVKAF İyilik Gönüllülerinin başlattığı 
Askıda Ekmek projesi büyük ilgi gördü. 

“Öğrenci gelişim ve kariyer
planlaması” konusunda 
işbirliği protokolü imzalandı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavir-

liği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek

Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlü-

ğü, İstanbul Teknik Üniversitesi – KKTC Eği-

tim Araştırma Yerleşkeleri Rektörlüğü ve

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Mü-

dürlüğü arasında “Öğrenci Gelişim ve

Kariyer Planlaması” konulu işbirliği pro-

tokolü imzalandı. 

“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması”

programları kapsamında KKTC’de orta-

öğretim, lisans ve lisansüstü öğrenimlerine

devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz

olarak gerçekleştirilecek olan eğitim-öğ-

retim uygulamaları ile seminer, kurs, kon-

ferans, kongre, sergi, yurt içi ve yurt dışı

geziler ile benzeri faaliyetler planlanarak

uygulanacak.
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tam 300 Yıl Vakıf Malı olarak kiralanmış ve kiraları 
ile çeşitli hayır işleri yapılmış olan Kapalı Maraş'taki 
vakıf malları, birden nasıl kişilerin üzerine geçirildi?

Kapalı Maraş'ı hepimiz çok iyi anlamalıyız. Kapalı 
Maraş'ın gerçeklerini bilmeden onu doğru savunamayız. 

Kapalı Maraş konusu hepimizin meselesidir.

SoRUlARımız vAR
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BİLAL AğA VAKfI

Mimar Özge Özbekoğlu:

Vakıf diriye şefkat, 
ölüye rahmet vesilesidir.
Kapalı Maraş'ta Bir 
Mescidin Öyküsü

1. Bilal Ağa'da yaptığın çalışmalarla il-

gili düşüncelerini alabilir miyiz?  

Bilal Ağa Mescit projesi benim için çok özel

bir zamanda hayatıma girmiştir. 21 yıllık

kültürel miras restorasyon tecrübemde ilk

kez İslami bir yapıda üstelik Kapalı Maraş

gibi yerde bu çok anlamlı Mescitte çalış-

mak benim için eşsiz bir tecrübe oldu. İna-

nın ki, Vakıf; diriye şefkat, ölüye rahmet

vesilesidir. 

Bunun yanında fark ettim ki, ibadet me-

kanlarının şekillenişi, mensup olunan di-

nin ferdiyet anlayışı ile doğrudan ilişkili-

dir. Farzı misal, Hristiyanlık bireyin şuu-

runu arka plana iterek, eylemini kontrol

altında tutmak ve yönlendirmeyi hedef-

lemektedir. İslam ise, bireyi şuurlu ve far-

kında bir varlık olarak kabul etmektedir.

Bireyi aktif kılmakta, onu hareketlerinde

ve kararlarında özgür kılmayı hedefle-

mektedir. Bu noktada dinim ile bir kez

daha gururlandım.

Proje sürecinin her anında önceliğim

tekti. İbadetin asıl amacı olan "tevhid" du-

rumunu mekânsal olarak, materyaller

olarak birey ölçeğinde nasıl daha da yak-

laşabilirim yaradana…

2. Neler hissettin? 

Neleri vurgulamak istersin?

Bilal Ağa Mescidinde çalışırken, tarihi

yapıyı; estetik, tarihi belge niteliğine sa-

hip niteliklerine sahip olmasının yanında,

onu ruhsal ve sembolik anlamları olan ve

insan üzerinde duygusal bir etki bırakma

gücüne de sahip olduğu ve insanda olum-

lu hisler uyandıran yönünü de yaşayarak

tecrübe edindim. İzlediğim ilkeler; 

Tüm insanlığın tarihini belgeleyen kültürel

miras yapıları,  onlara saygılı davranılması

İbadet mekanlarının şekillenişi, mensup olunan dinin ferdiyet anlayışı ile doğrudan ilişkilidir. Farzı

misal, Hristiyanlık bireyin şuurunu arka plana iterek, eylemini kontrol altında tutmak ve yönlendirmeyi

hedeflemektedir. İslam ise, bireyi şuurlu ve farkında bir varlık olarak kabul etmektedir. Bireyi aktif kıl-

makta, onu hareketlerinde ve kararlarında özgür kılmayı hedeflemektedir. Bu noktada dinim ile bir kez

daha gururlandım. Proje sürecinin her anında önceliğim tekti. İbadetin asıl amacı olan "tevhid" duru-

munu mekânsal olarak, materyaller olarak birey ölçeğinde nasıl daha da yaklaşabilirim yaradana…



BİLAL AğA VAKfI

gereklliğini öne çıkarmaktadır. Bununla

birlikte restorasyon öncesinde, sırasında

ve sonunda yapılan tüm işlemler rapor,

çizim ve fotoğraflarla dikkatlice belge-

lenmiştir.

Bu konuda son olarak koruma konusun-

da öncü ve hala kendisinden yararlanılan

bir metin olarak Venedik Tüzüğü’ndeki 1.

maddeden söz etmek istiyorum. Bu mad-

deye göre;

“Tarihi anıt kavramı sadece bir mima-

ri eseri içine almaz,bunun yanında bel-

li bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin,

tarihi bir olayın tanıklığını yapan kent-

sel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsar.

Bu kavram yalnız büyük sanat eserleri-

ni değil ,ayrıca zamanla kültürel anlam

kazanmış daha basit eserleri de kapsar

(Venedik Tüzüğü, madde 1).” 

Tüzüğün ilk maddesi, Anıtı bir hatıra de-

ğeri olarak görür ve gelecek kuşakların bu

değer üzerinden kendilerini ifade ettik-

lerinin öneminden bahsedilir ve yerin ru-

hunun insanla kurduğu iletişim vurgula-

nır. 

Somut ve somut olmayan kültürel miras

kavramlarının, yerin ruhu ile bağlantılı ol-

ması açısından en kıymetli tecrübem Bi-

lal Ağa Mescit projesinde tanık olduğun

o en derin olumlu hislerim olmuştur.

3. Mecidin Açılışında bulundunuz, Ma-

raş sessizliğinde (ölü şehir) içinde tur-

kuaz pancurları, akan çeşmesi ve cıvıl cı-

vıl çiçekleri ile canlı bir mekana bakmak

ve ezan sesinin o sessizlikte yayılması,

nasıl bir duygu?

O gün, emeklerin ve hayallerin somut ger-

çekliğe dönüştüğüne şahitlik yaptığım

bir gündü. 

Maraş sessizliğinde sessizliğe inat, kar-

maşıklığa, umutsuzluğa ve belirsizliğe

inat cıvıl cıvıl bir mescit… 

Belki de dünyanın bilinen en mutlu ren-

gi turkuaz panjurları ile.

Bu bağlamda benimle birlikte resmin

içinde olan çok değerli Vakıflar Genel Mü-

dürü Prof. Dr. İbrahim Bentere’e ve İnşaat

şubesi müdüresi Mimar Kerime Dar-

baz!a, Uygulama sırasındaki tüm emek-

tarlara, Samtay Vakfı kurucularından Su-

nat Atun’a, Özge Özbekoğlu Mimarlık Bü-

rosu adına emeklerini hiç esirgemeyen mi-

mar ve mühendis meslektaşlarıma, Gü-

venlik Kuvvetleri Komutanlığı ve GKK

4.Piyade Alayı 10.Piyade Taburu Maraş

Emniyet Bölük Komutanlığı personelleri-

ne ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Vakfa hizmet kültür ve sanata hiz-

mettir. 

Vakfa hizmet; halka hizmet, halka hiz-

met ise; hakka hizmettir.
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MARAş VAKIfLARI 

Maraş Vakıfları üç tanedir: Lala

Mustafa Paşa, Abdullah Paşa

ve Bilal Ağa Vakfı. 

Osmanlı’nın adayı İngilizlere ki-

raladığı 1878 anlaşmasındaki

Ek Protokol’de Kıbrıs’ta Evkaf

İdaresi’nin vakıf mallarını de-

netleme işleri kabul görmüş-

tür. 1928 yılında, Kıbrıs Evkâf

(Emvâl-i Diniye-i İslâmiyye İda-

resi) Fermân-ı Kanunisi adıyla bir

düzenleme yapılmıştır. 1929 yı-

lında da bu fermandan hareketle

Evkâf Nizamnamesi hazırlan-

mıştır. Bu düzenlemelere göre

Kıbrıs valisi, İngiliz Hükûmeti'nin

onayıyla zaman zaman Kıbrıs'ta

bulunan camileri, mezarlıkları, İs-

lâm okullarını, diğer dinî mües-

seselerini ve bu kurumlara ait

bütün malları, paraları ve arazi-

yi idare ve onlara nezâret et-

mekle görevli biri Müslüman

olmak üzere iki kişiyi evkâf mu-

rahhası olarak tayin edecektir. 

Fakat İngiltere Kıbrıs vakıflarının

el değiştirmesini sağlamak adı-

na önce Mal Dönüştürme Ya-

sası’nın alt yapısı 1928 Evkâf

fermân-ı Kânunisi ile atılmıştır.

Daha önce kısaca bahsettiğimiz

bu ferman, Müstemleke Yö-

netimi Dönemi’nde vakıfların

temel yasası olup, o tarihte

yürürlükte olan ahkâmü’l-ev-

kâf’a aykırı hükümler içer-

mektedir. Nitekim Ahkâmü’l-

evkâf’ın  419-423. Meseleleri

(Ömer Hilmi Efendi 1307: 198-

300) ve 1280/1863 Tarihli Evkâf

Nizamnamesi’nin 38 ve 40.

bentleri ile 1928 Evkâf Fermân-

ı Kânunisi’nin 27 – 28. Madde-

leri karşılaştırıldığında vakıfların

temel yasasının nasıl bozuldu-

ğu ve bir statü değişikliğine

nasıl yol açtığı açıkça görül-

mektedir. 

Ahkâmü’l-evkâf’a göre, icare-i

vahideli veya diğer statüde olan

bir vakfın icareteyne çevrilebil-

mesi için :

A)Vakfiyede bu yönde hüküm

bulunması veya;

B) Vakıf yöneticisinin (mütevel-

lînin) uygun görüşü, 

C)Mahkemenin vakfın icaretey-

ne çevrilmesi şartlarının oluş-

tuğuna ve bu işlemin vakfın le-

hine olduğuna dair karar ver-

mesi ve;

D)Bu kararın Devlet Başkanı (Pa-

dişah) tarafından tasdik edil-

mesi gerekmektedir. 

1878 Savunma İttifakı ve Ek

Konvansiyonu hükümlerine göre

Sömürge Yönetimi döneminde,

Ahkâm-ı Evkâf Prensipleri ara-

sında yer alan ve Ada’da yürür-

lükte olan Evkâf Nizamname-

si’nin bir vakıf taşınmaz malın

icareteyne çevrilmesini düzen-

leyen 38. bendi ile istibdal ko-

nusunu tetvin eden 40. ben-

dinde, bu işlemlerin yapılabil-

mesi için vakıf senedinde hüküm

bulunması, mütevellinin uygun

görüşle talebi, mahkemenin ya-

pılacak işlemin vakfın lehine

olacağına dair kararı ve padişa-

hın irade-i seniyyesinin gerekti-

ği hususları düzenlenmektedir.

Bu şartlar oluşmadan her kim

icareteyne tahvil veya bir vakıf

malının istibdaline cüret eder-

se, yapılan işlem geçersiz sayı-

lacak ve bu kişi 3 aydan 2 se-

neye kadar hapis veyahut 6 ay-

dan 3 seneye kadar sürgün ce-

zasına çarptırılacaktır ( Evkâf Ni-

zamnamesi 1280/1863: 160-

161, bend 38,40) 

Netice’de 1928 Fermanı’nında-

ki hükümlerin keyfi uygulanma-

sıyla icareteyn statüsünün su-

iistimal edildiği görülmektedir ki

İngiliz dönemindeki bu gayri hu-

kuki adımlar 1944 yasası ile de

pekiştirilmek istenmiştir. Kıbrıs

türk tarafınca verilen müca-

dele sonunda, 1923 Lozan An-

laşması madde 60 ile Vakıfların

haklarının korunacağı taahüdü,

sonrasında Kıbrıs türk müca-

delesi ile fasıl 337’nin oluştu-
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rularak Vakıfların türk idare-

sine verilmesi, 1960 Anayasa-

sı madde 110 ile vakıfların sa-

dece türk idaresinin yetkisi al-

tında olduğu, Ek u ile verilen

1,5 milyon poundun İngiliz’in

Vakıflara ödemesi gereken kira

bedeli olduğu ve bununla da

senelerce tadil edilmeyen ve

düşük tutulan kira gelirlerinin

karşılığı olarak bu rakamın be-

lirlendiği, zaten Maraş vakıfla-

rına dair 1960 Ortaklık Devleti-

nin de Vakıflara 1963’e kadar

kira ödediği, Kıbrıs türk yetki-

sinde olan vakıfların kuruluş iş-

lemleri dahi resmi nitelikli olur-

ken, bunların satılması, el de-

ğiştirmesinin mümkün olama-

yacağı Ahkamül Evkaf kuralla-

rında sarihtir. Bu ilke uluslar-

arası teamül hukukunun bir

parçasıdır. 

tüm İslam coğrafyasında vakıf

dendiği zaman bunun hayır

için kurulduğu ve satılıp, dev-

redilemeyeceği, hibe edileme-

yeceği temel ilkedir. Bu bir Ah-

kamül Evkaf kuralıdır. tüm

Müslüman dünyasında yazılı

olmasına bakmaksızın inanç

temelinde süreklilik arz eden

bir durumdur. Peygamber

Efendimiz döneminden beri-

dir uygulanan kuraldır. Bu ne-

denle bizzat sahih vakıfların

el değiştiremeyeceği, hediye,

hibe edilemeyeceği veya satı-

lamayacağı uluslararası tea-

mül hukukunun parçasıdır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının

110 (2) maddesi, KTFD Anaya-

sasının 96. maddesi nihayet

KKTC Anayasasının 131. maddesi

Ahkamül Evkafın yürürlükte ol-

duğunu her biri göstermektedir.  

Ahkamül Evkaf’ın temel daya-

nağı hayırdır. Bu nedenle vak-

fedilen ve Evkaf İdaresinde olan

mazbut ve mülhak vakıflar baş-

kalarına devredilemez, satıla-

maz, hibe edilemez, el değişti-

remez. Bu ana kural uluslarara-

sı teamül hukukunun bir parça-

sıdır. İslam coğrafyasında ge-

nel kuraldır. Bu sebeple,  Tapu-

ların elden çıktığını iddia eden-

lerin Yargıtay kararlarına da yan-

sıyan şu hukuksal süreci ispat et-

mesi gerekmektedir: Abdullah

Paşa Vakfı/Mülhak Vakıf adına

orijinal tapu kütük kayıtları/tapu

belgeleri/tapu koçanları ve bun-

ların 20 Temmuz 1974 yılında

yürürlükte olan hukuka uygun

olarak/yürürlükteki mevzuata

ve bu bağlamda ahkamül evka-

fa/evkaf kuralları/evkaf ile ilgili

genel kabul gören yasalara uy-

gun olarak değiştirildiği, taşın-

maz malın örneğin Abdullah

Paşa Vakfının /mülhak vakfın, so-

nuçta Abdullah Paşa Vakıfının

emaneten idarecisi ve temsilci-

si olan Vakıflar İdaresinin mül-

kiyetinden 3. Kişilerin mülkiye-

tine /sonuçta talep edenin mül-

kiyetine vakıf hukukuna uygun

olarak geçtiğini/vakıf arazisinin

gasp etmediğini, anılan talepte

gerçekten hak sahibi olup ol-

madığını ispat edecektir. Belir-

tilen konulardaki ispat külfeti

67/2005 Yasa’nın 6. Maddesi

kapsamında 3. Fıkrası gereği

herhangi bir şüpheye mahal

vermeyecek şekilde yerine ge-

tirilmesi gereken ispat külfetidir.

Mal Tazmin Komisyonuna baş-

vuran Rumların bunları ispat

etmesi gerekmektedir. Bu hu-

suslar ispat edilmedikçe başvu-

ran Rumun lehine karar üretil-

mesi mümkün olmayacaktır. Bu

ispat koşulları mesele mazbut ve

mülhak vakıflar açısından dik-

kate alındığında, zaten vakıf

türü olarak da el değiştiremez,

devredilemez, hibe edilemez

nitelikte olmaları, iddia edilen

tapu değişikliğinin usulen gayri

hukuki işlemler olduğunu gös-

termektedir.  
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ANA KOÇANDAN BAŞLAYARAK KOÇANLARIN DÖNÜŞÜMÜ

Abdullah Paşa Vakfına ait olan Toyota binasının bulunduğu
mülkiyet yıllarca tapu senetlerinde ve kayıtlarında da 
Abdullah Paşa'ya kayıtlı iken, nasıl olur da 1936'da aniden
Abdullah Paşa'nın ismi tapu evraklarında geçmiyor?

Abdullah Paşa Vakfına Ait 1913 Yılından 
Günümüze Toyota Binası'nın Öyküsü
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1944-1959 yılları arasında
belirgin bir şekilde İngiliz
İdaresi , 1960'dan 1963'e
kadar “Kıbrıs Cumhuriyeti”
Kapalı Maraş için 
kira ödemiştir?

Neden Vakıflar İdaresi’ne

Başka bir ifadeyle “Kıbrıs Cumhuriyeti” neden 1960-1961,
1963 yıllarında Maraş için EVKAF'a kira ödemiştir? 1878,
1923 Anlaşmaları ve 1960, 1975, 1983 Anayasalarında
EVKAF'a dair haklar nettir. Vakıflara dair tüm işlemlerde
EVKAF İdaresinin rızası şarttır. EVKAF Anayasal 
metinlerde Kıbrıs Türk İdaresine ait bir kurumdur.
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KAPALI
MARAŞ
VAKIF

MALLARI
DURUMU
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Maraş’ta yer alan türk Mezarlıkları

üzerine inşaatlar yapılarak yok edil-

miştir. Bu insanlık suçunun detaylarını

aktarmak ve öğrenmek hepimizin so-

rumluluğudur. 

Bu insani değerlerden yoksun, Kıbrıs tür-

künün adadaki kimliğine benliğine ve

kültürüne saygı gösterilmeyen tavrın hu-

kuken ve ahlaken ciddi bir suç olduğu

aşikardır. Bu tavır fiili olarak bir nefre-

ti de simgelemektedir. Ayrıca Kıbrıs

türkünün kültürüne, kimliğine, ataları-

nın yok sayılmasına kısaca maneviyatı-

nı rettir. Kültür mirasını ihlaldir.

232 koçan nolu Abdullah Paşa Vakfına

ait 1 evlek alanında bulunan türk Me-

zarlığı  söz konusu idi (1913). 232 koçanı

1932 yılında ikiye bölündü. Aşağıdaki

tapu senedinde de görüldüğü gibi 344

B ve 344 B/1 türbenin olduğu yer EVKAf

Delegelerinindi.

MARAŞ’TA MANEVİ DEĞERİ 
BULUNAN TÜRK MEZARLIKLARI
NASIL YOK EDİLDİ?

TÜRK mezarlıkları Evkaf, İngiliz 
ve Uluslararası hukuğa aykırı bir 
şekilde mezarlık olmaktan çıkarıl-
mıştır. Ticari ve benzer amaçlar için 
kullanılmıştır.  Manevi değerlerimiz,
insan hakları tamamen yok 
sayılmıştır.

Altta görüldüğü üzere Türk Mezarlıkları gayri hukuki şekilde
ortadan kaldırılarak en başta Ahkamül EVKAF'a anayasal 
metinlere ve uluslararası hukuka aykırı şekilde davranılmıştır.

ÖRNEK:1
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Pertev Paşa Mezarlığının 
Yok Edilmesine Dair Evraklar

1935’de 344 B kısmı  S/4252/1934 dos-

yasıyla Evkaf İdaresi’ne bildirilmeden

ve izni olmadan  Belediyeye satılmıştır.

1956’ da ise TA 267/1956 belediyeye ait

diğer 4 parsel ile birleşmiş ve bir kısmı

yola istimlak ederek Kıbrıs Elektrik İdaresi

adında kullanılmaya başlanmıştır.

1 evlek 560 ayak kare olan Müslüman

mezarlığı 150 a2 alanında Pertev Paşa

Türbesi olarak kalabilmiştir.

ÖRNEK:2



2022'de yenilenen Pertev Paşa Türbesi
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Mezarlık, Elektrik Dairesi ve 
150 a2 türbenin dönüşümü 
bu haritada görülmektedir.
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MAYIS 1950 TARİHLİ 
EVKAF İLE TAPU ARASINDAKİ 

HAK ARAMA  DURUMU 
İLE İLGİLİ EVRAK

TAPUYA YAZILAN 4.05.1950
TARİHLİ YAZIMIZA CEVABEN



102 | İyilik Yıllığı | 2021

VAKIf MALLARI

228 Koçan no’lu mezarlık 0-1 ev-1154 ayakkare

1913 yılında eski Müslüman mezarlığı

olarak kullanılıyordu 

1929 yılında Demetris Kaunnas adına sa-

tılmış. Daha sonra bu şahıs yine Abdullah

Paşa Vakfına ait 5 adet kullanımında bu-

lunan parsel ile birleştirerek 34 dönüm ala-

nındaki 6 hisseli Rum kullanıcı adına geç-

miştir. İçinde Telefon dairesinin de bu-

lunduğu bölgeyi kapsar. CYTA
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Esas ismi Goçinâ olan ve daha sonra sa-

hil kıyılardaki kısmına Erenköy denilen yer-

dir. 1976’dan itibaren Kıbrıs adasında, si-

vil nüfusa sahip olmayan bir köydür.  Kıb-

rıs Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kazasına, şim-

di ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Lefke ilçesine bağlıdır. Erenköy (Goçinâ)

konum olarak Kıbrıs’ın kuzey batısında yer

alır. Yeşilırmak, Mansura, Alevkaya, Sü-

leymaniye, Bozdağ yöresini kapsar. Böl-

genin yüzölçümü 66 km2’dir. 1974 Kıbrıs

Barış Harekâtı’ndan sonra insansız bölge

statüsünde olup güvenlik kuvvetlerinin

kontrolündedir. Erenköy (Goçinâ)  ile Ku-

zey Kıbrıs'ın kalanı arasında kara bağlan-

tısı bulunmamaktadır ve köy Birleşmiş Mil-

letler kontrolündeki Ara Bölge ile çevrili-

dir.

İlk çatışmalar 30 Temmuz 1958 günü,

EOKA mensuplarının Lefke madenindeki

işlerinden dönen Kıbrıs Türklerine Goçinâ-

Gemikonağı yolu üzerinde pusu kurup ateş

açılmasıyla gerçekleşti. Mehmet Musta-

fa burada şehit düştü.

Erenköy’ün (Goçinâ)  stratejik bir yer

olarak öne çıkması 21 Aralık 1963 tari-

hindeki kanlı Noel öncesi Türk Mukavemet

Teşkilatı’nın (TMT) kurulduğu 1 Ağustos

1958 tarihine rastlar. Türklerin direnme-

si için Türkiye’den getirilecek silah, mü-

himmat ve teçhizata ihtiyaç vardı. Türk-

leri imha etmek için Rum ve Yunan ikili-

sinin kurduğu EOKA terör örgütü modern

silah ve teçhizata sahipti. TMT zamanın

Demokrat Parti hükümetinin Genelkur-

may’a direktifi ve Genelkurmay’ın emri ile

Özel Harp Dairesi tarafından kurulmuş ve

yönetilmiştir. TMT kurulduktan sonra

Goçina’lı Türkler ilk Vehbi Mahmutoğlu,

Asaf Elmas, Cevdet Remzi  küçük bir ba-

lıkçı teknesi ile çok zor şartlarda denize açı-

larak ikmal için Erenköy’den Anamur sa-

hilinde belirtilen bölgeye gittiler. Ana-

mur’dan silah ve mühimmatları alarak çok

zor şartlarda Erenköy’e getirdiler. Kıbrıs’ta

Türklerin direnmesi için çok önemli olan

bu ikmalin zor şartlarda denizden başarılı

bir şekilde yapılması Türklerin direnmesi

için çok büyük bir moral ve motivasyon ol-

muştu.

KKTC’nin kuruluş mücadelesi böyle baş-

lamıştı. 1963 olaylarından önce ve sonra

Erenköy ve Anamur Kıbrıs Türkleri için bir

köprü olmuştur. Silah ve mühimmat ikmali

ile Türkiye’de eğitim gören öğrencilerde

kutsal mücadeleye katılmak için bu gü-

ERENKÖY (GOÇİNÂ) 
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zergâhtan yavru vatana gelmişlerdir.

Erenköy Anavatan’a açılan tek pencere idi.

İLK sİLAh sEVKİKAYAtI 

İlk silah sevkiyatı, Asaf Elmas, Vehbi Mah-

mut ve Cevdet Remzi adlı üç genç tara-

fından gerçekleştirildi. Silah temini planı-

nı kendileri geliştiren bu gençler, denize

açılmadan Rauf Denktaş'a bu fikri sordu-

lar; Denktaş'tan "Nasıl bilirlerse öyle yap-

sınlar!" cevabını aldılar. 12 Ağustos

1958'de yola çıktılar, 13 Ağustos'ta Tür-

kiye'ye vardılar ve tutuklandılar, 14 Ağus-

tos'ta Adana'ya götürülüp sorgulandılar.

Bu dönemde Türkiye'deki TMT lideri Al-

bay Rıza Vuruşkan, silah sevkiyatının baş-

layabilmesi için Kıbrıs'ta silah alacak "be-

reket hücreleri"nin kurulmasını planla-

maktaydı. Bu üç genç ilk bereket hücre-

sini oluşturdu;

1958-1964 yılları arasında getirilen silah-

lar Yeşilırmak üzerinden Ada’nın çeşitli böl-

gelerine TMT mensupları tarafından ulaş-

tırılmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda irtibat,

bu nirengi noktasından sağlanmış ve Rum

merkezlerinin Türk uçakları tarafından

bombalanması sağlanmıştır. 1964 yılında

Rum ve Yunanlılar ENOSİ’si gerçekleştir-

mek için Erenköy bölgesine başlattıkları ta-

arruzları yine bu bölgeden Türk uçakları

yönlendirilerek yaptıkları bombardıman

sayesinde önlenmiştir. Yunan ve Rumla-

rın büyük güçlerle Erenköy bölgesine sal-

dırmasının amacı Türklerin Anavatan’a

olan tek penceresini kapatmaktı. Kıbrıs

Türk Halkı 1974 yılında gerçekleştirilen Ba-

rış Harekâtına kadar Rum, Yunan ve EOKA

örgütüne karşı kendisini 21 Bereketçinin

Erenköy’e denizden yapılan ikmali saye-

sinde savunmuştur.

Köyün halkı tamamıyla Türklerden oluş-

maktaydı. Bir liman kasabası olan köyde

1964 yılındaki Erenköy Direnişi'nde böl-

gede çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda

Goçinâ bölgesindeki diğer Türk köyleri olan

Bozdağ, Selçuklu, Mansur ve Alevkaya köy-

leri Rum Millî Muhafız Ordusunun eline

geçtiğinden bölgedeki Türk nüfusu Eren-

köy'e sığındı. 1971 yılında köydeki göçmen

sayısı 671 olarak kaydedildi. 

1974 Kıbrıs Harekâtı'nda Türk ordusu

bölgedeki Yeşilırmak köyüne kadar gelse

de aradaki Rum köyü olan Aşağı Pirgo do-

layısıyla Erenköy'e ilerlemesi mümkün

olmadı. 

1976 yılının kasım ayına dek Erenköy'de

kalan Erenköy halkı ve göçmenler, bu ta-

rihte Karpaz bölgesindeki Yaluşa'ya yer-

leştirildiler. Yaluşa'nın adı "Yeni Erenköy"

olarak değiştirilirken Erenköy (Goçinâ) o

tarihten bu yana askerî bölge olarak kal-

mıştır. Bu yerleşim biriminde 13 şehit me-

zarı bulunmaktadır. Bu 13 şehidimiz, Tür-

kiye ve Kıbrıs Türkleri ile her sene 8 Ağus-

tos’ta törenle anılmaktadır.

*Goçinâ cami-i şerif Vakfı * EREN-

KÖY’ün daha da eski tarihi ve EVKAf ile

ilişkisi

Goçinâ köyü denizden iki mil içeride Kar-

ga Tepesi’nin yamaçlarında 450 yıl kadar

önce kurulmuş, yer sarsıntısı ile toprak kay-

ması yüzünden 1936 yılında şimdiki deniz

kıyısındaki yerine nakledilmiştir. Köy sa-

kinlerinin takriben 1800-1825 yılları ara-

sında göç ettikleri yer şimdiki Erenköy’ün

yerinden 4 km güneyinde 2 dağ arasında,

pınar suları ile çevrili bir yerde kurulmuştu.

1831 Osmanlı nüfus sayımında 14 hane-

Restorasyona alınacak olan tarihi Goçina cami-i şerif. Yapım yılı 1936’dır.
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ye mensup 46 erkek ve yine bu hanelere

ait 4 mandıra ile 402 dönüm arazi gö-

rünmektedir. Goçinâ’nın camii ve okulu

1820-1850 yılları arasında yapılmıştır.

Goçinâ’nın ana geçim kaynağı hayvancı-

lık (keçi besleme) ve karaçam sakızı idi.

Üretilen karaçam sakızı, Goçinâlı Gemici

Hüseyin Kara Paşa tarafından Anado-

lu’ya götürülüyordu. 

Köyde, iki adet yağ değirmeni, Goçinâ Ca-

mii ve 3 mezarlık bulunmaktadır. Goçinâ

Cami-i Şerif Vakfı’na ait araziler Evkaf adı-

na köy muhtarı tarafından kiralanarak dü-

zenli şekilde akarlarla ilgili Evkaf’a rapor

verilmekteydi. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Güvenlik Kuvvetleri

Komutanlığımız ve KKTC Orman Dairemiz

ile beraber Tarihi önemi unutulan ve

geçmişte ilgisiz kalan " Goçinâ (Erenköy)

Cami-i Şerîfi Vakfı”nı  ‘İhya ve İnkişaf’ (Can-

landırma ve Geliştirme)  bağlamında pro-

je çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.

Unutulan ve ilgisiz kalan her vakfı can-

landırmak ve güncellemek toplumun hiz-

metine kazandırmak Kıbrıs Türk Vakıflar

İdaresi’nin asli görevlerindendir. 

Goççina (Erenköy)  çalışma konularımız

şöyle özetlenebilir:

*ARŞİV TARAMASI: Köy ile ilgili müraca-

at edilen kaynaklar; KKTC Cumhurbaş-

kanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Os-

manlı Arşivi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Arşi-

vi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arşivi, Türk Ce-

maat Meclisi Arşivi, hayatta olan sözlü kay-

naklar (Bereketçiler, Şehit Aileleri, Mücahit

Komutanlar, Mücahit Aileleri ve Çocukları)

yazılı ve görsel belgeler. Şimdilik ulaşılan

en eski Türkçe yazılı kaynaklar günümüz-

den 213 yıl öncesine kadar gitmektedir.

Eski Goçina Köyü’nün Vaziyet Planı

Yer sarsıntısı ve toprak kayması nedeniyle deniz kıyısına taşınan Goçina köyü
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AĞAÇLANDIRMA: Tarihi Osmanlı köyü olan Goçina’da (Erenköy) 1571 ORMANI fidan
dikimi yapılmıştır. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısı ile özdeşleşmesi Kıbrıs Türk

Ormancılık tarihinde de yer almıştır. İkinci aşama ise Kıbrıs Türk mücadele tarihinin
Destanlaşan Kahraman Erenköylü Bereketçiler’in anısına ‘BEREKETÇİLER Ormanı’ oluş-

turuldu. (Yaklaşık 200,000 TL sulama sistemi, telleme bütçe harcaması yapıldı)
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Köylerine camii yapılmasını isteyen Goçina Muhtarı ile
köylülerin dilekçesi ve dilekçeyi imzalayan Kıbrıs türkleri

Erenköy sahilden görünüş.
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Şehit Hilmiye ŞAKİR

TARİHİ OKULLARIN TESPİ-

Tİ: Goçinâ ve Erenköy’de

EVKAF’a ait 2 okul tespit

edilmiştir.

TARİHİ CAMİ TESPİTİ: Eren-

köy’de yapılmış olan biri sa-

hilde 1936’da yapılan cami

ve 1962 de yapılan cami bu-

lunmaktadır.

Tarihi okul, mezarlık ve cami

restorasyonumuzun amacı;

tüm köyün seyir tepeleri

başta olmak üzere, varoluş

mücadelemizdeki en gizem-

li hatıralarını göz önüne ser-

mek, toplumumuz tarafın-

dan tarih bilgilerimizin gün-

cellenmesi ve kavranmasını

sağlamaktır.  

T.C. Tarım ve Orman Ba-

kanlığı’na bağlı Orman Genel

Müdürlüğü ile protokol im-

zalanmıştır. Ayrıca, Evkaf ve

KKTC Orman Dairesi ile Eren-

köy Eko-Turizm Projesi Pro-

tokolü imzalanmıştır. Evkaf

tarafından ayrılan bütçe “1

Milyon TL” dir. Türkiye Or-

man Genel Müdürlüğü ise 1

milyon TL’lik kaynak ayır-

mış, KKTC Orman Müdürlü-

ğü ise 1 milyon TL değerin-

de Ahşap Kır Lokantası  hibe

etmiş ve planlama için de

teknik destek vermiştir.

TARİHİ MEZARLIKLARIN TESPİTİ:

4 adet mezar alanı tespiti yapıl-

mıştır. (1-Köyün en batısında bu-

lunan 1938 yılında Evkaf İdaresi ta-

rafından satın alınan mezarlık, 2-Şe-

hitliğin altında bulunan mezarlık, 3-

ilk yerleşim yeri olan Goçinâ’da 2

mezarlık)

1976’da göç etmek zorunda kalan vatan-

daşların köylerini ziyaretleri sağlanmakta

ve proje kapsamında ilköğretim ve ortaöğ-

retim düzeyinde öğrencilere yönelik kültür

turları düzenlenmektedir. Hayatta olan Eren-

köylü şehit yakınlarını ve Erenköy’lü Bere-

ketçileri günü birlik ziyaretler kapsamında

köylerine ulaştırıp refakat etmekteyiz.

ŞEHİT YAKINLARI VE 
MÜCAHİTLERLE KÖY ZİYARETLERİ: 
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Şehit Osman ALİ Şehit Zeki BAYRAM Bereketçi Celal Mahmutoğlu

1955 yılında Salim İslam, 1958 yıllarında Mehmet Mustafa ve Kemal Hikmet’in öldürülmeleri ve şehit edilmeleri ile başlayan olay-

lar, kahraman Erenköylü gençlerin 1958’de Anadolu’dan silah sevkiyatına başlaması ile destanlaşan bir direnişe dönüşmüş; Ada

geneline yayılan silahlar ile Ada’daki Türk varlığı perçinlenmiştir.

şEhİt EDİLEN MÜcAhİtLERİMİZ BEREKEtÇİLERİMİZ

1- Hilmiye ŞAKİR 12- Salahi AHMET 1- Asaf ELMAS 14- Vehbi MAHMUTOĞLU

2- Asaf ELMAS 13- Kenan MÜNÜR 2- Hikmet REZVAN 15- Nurettin HASANBULLi

3- Hikmet RIZVAN 14- Mehmet MUSTAFA 3- Lütfi CELUL 16- Ahmet CEMAL

4- Lütfi CELUL 15- Fuat FERİDUN 4- Fadıl ELMASOĞLU 17- Ekrem FAİK

5- Ali HASİP 16- Kemal HİKMET 5- Fadıl ALİRIZA 18- Günay İZZET

6- Hüseyin CEMAL 17-Salim İSLAM 6- Cevdet REMZİ 19- Feridun HAMZA

7- İbrahim HAŞİM 18- Aydın VELEDDİN 7- Alay İBRAHİM 20- Hüseyin HİKMET

8- Saydam HÜSNÜ 19- Hasan YUSUF ARSEVEN 8- Nevzat NASIR 21- Behattin SABRİ

9- Zeki BAYRAM 20- Mehmet ERAY 9- Rauf ÖZHUL

10- Osman ALİ 21- Altay HAVANİK 10- Ferit NAFİZ

11- Süleyman ULUÇAMGİL 22- Fevait ALİ 11- Salih SERTEL

12- Salahi   AHMET 23- Özel ALİ 12- Behattin OSMAN

24- Mustafa AKDENİZ 13- Celal MAHMUT
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ERENKÖY’Ü 
DESTAN YAPANLAR

Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL 

Hulusi NİYAZİ Behattin OSMANLILAR ve oğlu Nüsret

Bu süreçte Yunan uçaklarının bombalamalarında

askerlerimizin yanı sıra kadın ve çocuklardan da

yaralananlar oldu. 

Günler ve aylar bu zorluklar ve çatışmalarla ge-

çiyordu. Şartlar her gün daha da zorlaşıyordu.

Yiyecek, içecek ve su artık çok azalmıştı. 

6 Eylül 1964 kayıtlarında; Un ve diğer yiyecek

maddelerinden sıkıntımız devam etmektedir.

Halen mücahitlere günde bir dilim ekmek is-

tihkakı veriyoruz diye tutanak bulunuyor. 

Erenköy denizden ve karadan ateş altın-

da kalmıştı (1964). Rum birliklerinin sal-

dırıları durdurulmuştu fakat mücahitle-

rimizin de savunma güçleri gittikçe za-

yıflamıştı. Mücahitlerimiz ellerinden gel-

diğince direniyorlardı ama arkası gelecek

Rum saldırıları için ellerinde başka bir şey

kalmamıştı. Kadın, çocuk ve yaşlılar teh-

likeden dolayı sığındıkları mağara ve sı-

ğınaklarda endişe içinde bekliyorlardı.

İsveç Barış gücü tekliflerini ret ederek

Erenköy’de kalmayı tercih ettiler. Türk

Hava Kuvvetlerinin jet uçaklarının gelmesi

bekleniyordu ve bir türlü gelmiyordu. Be-

yaz bezler ile pilotlara dost mesajları ile

hazırlıklarını yaptılar ve nihayet saat

16:15 (16 Şubat 1964) 2 jet uçağı göklerde

görüldü. Mücahitler ve halkta büyük se-

vinç ve coşku oluşturdu. Ancak Rumlar he-

men hücum hareketlerini artırdılar. Son-

ra 4 Türk Jet uçağı daha geldi ve Rum

mevzilerine hücum ettiler. Daha sonra 2

uçak daha geldi. Rumlar ilerleyemedi ve

bazı yerleri terk ettiler. Bu hücumlar sı-

rasında Rum uçaksavar ve Türk Hava

Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk

savaş kaybı olmuştur. Yüzbaşı Cengiz To-

pel, Hava Kuvvetleri’ne ait dörtlü F-100 ko-

lunun lideri olarak görevlendirilmişti. Ge-

mikonağı Limanı’nda bulunan Rum ge-

misini bertaraf etmek üzere dalış yaptı-

ğı sırada yara alan uçağından paraşütle at-

ladıktan sonra esir düşmüş ve işkence gö-

rerek öldürülmüştür. Türkiye'de ve

KKTC’de adı birçok okul, mahalle, sokak,

hastane ve caddeye verilerek yaşatılır.



Yazıma nasıl başlayacağımı daha tasarla-

madan içimden geldiği gibi kelimeler, ar-

dından cümleler ve onun ardından da be-

nim için çok değerli olan Goçina’daki

(Erenköy’deki) Türk varlığının sosyolojik ve

kültürel mirasını ileri toplumlara taşımak

için küçücük uğraşımı, yeni nesillere ulaş-

tırmak ve geriye baktıklarında karanlıklarda

kaybolmamaları için mücadele ettim. Çok

uzun bir zamanımı aldı. Fakat buna değ-

diğine inanıyorum. 

Daha çok küçükken 1959’da, çok dar an-

lamda bazı söylemlerden hareketle “Eren-

köy Dedikleri” kitapçığındaki ifadeler be-

nim büyük bir hata içinde olduğumu fark

ettirdi. Kollarımı sıvadım. Bu benim Goçi-

nalılara (Alevga, Sellaindappi, Aytottoro ve

Mansura) vefa borcum oldu. 

Ben, benim içinde büyüdüğüm bu toplu-

mun ne kadar yüce ne kadar onurlu ol-

duğunu bilen, Yeni kitabım olan Vefa Bor-

cum ve Köklerim. Bu uğraşı onur mesele-

si yaptım. Keçi çobanıydılar, çiftçiydiler ,De-

nizciydiler, fakirdiler ama şerefli birer sa-

vaşcıydılar ve kimliklerinden vazgeçmedi-

ler. Türklüklerinden asla vazgeçmediler.

Şöyle ki 1957’de yazdığım bir şiirimde; “Ge-

liyorlar, geliyorlar bütün dünyaya ibret. 

Geliyorlar yirmi altı milyon sesi dolu se-

lamlarıyla!”. Goçina’da yaşayan 14 aile 46

nüfusu ile yaşamaya çalışan bu nüfus

Amatyes’den, Süleymaniye’den, Pomo

köyüne kadar bu geniş topraklarda 400 yıla

yakın bir zaman dilimi içinde, bu alanlara

hükmettiler. Köyler kurdular kimseye ama

kimseye baş eğmediler ve bugünlere ka-

dar geldiler. Sürmeli Bin Şakirler, Kara

Osmanlar, İbrahimler, Kara Paşa Bin Ab-

dullah, Feramezler, İslam Karaaliler ve

Süleymanlar bu bölgenin egemenliğini

kimseye bırakmadılar. Onların torunları

olan bizler atalarımızın emanetini 1976’da

Türk ordusuna devrederek oradan ayrıldık.

İşte ben bu bilinç içinde atalarıma karşı olan

vefa borcumu biraz ödeyebilmişsem ne

mutlu bana.

Nevzat Çakır SÜRMELİOĞLU
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Erenköy Mücahit Komutanı

fadıl ELMAsoğLu

RAhMEt VE  sAYGI İLE ANIYoRuZ, RuhLARI şAD oLsuN.

Bir Mücahidin mektubu






