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“ Hayýr Ýþi Yapmak,
Sevgiyi Kalbinde

Hisettirir. ”   
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www.evkaf.org

Toplumun genel faydasý için vakfedilmiþ bir malýn vakýf olmaktan
çýkarýlmasý ve bir kiþinin mülkiyetine verilmesi uluslararasý
hukuða aykýrýdýr, etik deðildir ve insanlýk deðerlerine aykýrýdýr. 

“424 bin belge ve fotoðraf var”

“MARAÞ’IN TÜMÜ VAKIF MALIDIR”

Yeni bir çalýþma yaptýklarýna atýfta bulunan Benter; “Bu çalýþmada 1571’den 1974’e kadar bütün vakýf mallarýnýn 
incelemesi yapýldý. 2 bin 443 kütük defteri, 13 bin dosya ve 8 milyon belge incelendi. Bu incelemelerden 20 
milyon veri çýkarýldý ve bu incelemelerin hepsi bilgisayar ortamýna geçirildi.

Herhangi biri bize Maraþ veya baþka bir yerdeki parselden bahsettiðinde bilgisayara girerek o parselin zaman 
içerisinde hangi iþlemlerden geçtiðini görebiliriz. Bu dijital ortamda 424 bin belge ve fotoðraf içeren, 1,744 
gigabyte bilgi var.”

Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Ýbrahim Benter, ellerinde bulunan tapulara göre Kapalý 
Maraþ’ýn 3 vakfa ait olduðunu vurgulayarak, “Bu vakýflar Lala Mustafa Paþa Vakfý, Abdullah Paþa Vakfý ve 
Bilal Aða Vakfýdýr. Kapalý Maraþ yüzde yüz vakýf malýdýr.
 
1878’de Kýbrýs Osmanlýlar tarafýndan Ýngilizlere kiralandýðýnda, Ýngilizler vakýf mallarýný, vakýf kanunlarýna göre 
idare edeceklerine dair imza atmýþlardýr. Vakýf kanunlarý da vakýf mallarýnýn herhangi bir þekilde herhangi bir 
nedenden dolayý baþka birinin üzerine devredilemeyeceðini, hediye verilemeyeceðini ve hibe edilemeyeceðini 
belirtmektedir.

Ýngilizler bu kanunlarý kabul ettiklerine dair 1878’de Osmanlý ile bir anlaþma yapmýþtýr. Ayný þekilde Lozan’da 
yapýlan anlaþmada ve 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti kurulurken de yine vakýf mallarýnýn vakýf kanunlarýna göre 
korunacaðý kabul edilmiþtir. 
Dolayýsýyla biz Vakýflar Ýdaresi olarak 1878’den sonra herhangi bir vakýf malýnýn baþka kimseler üzerine 
geçirilmesini kabul etmiyoruz. Çünkü Vakýf  ve Uluslararasý kanunlara aykýrýdýr.” 



TARÝHÝ ÇEÞMELERÝMÝZ TAMÝR EDÝLEREK HÝZMETE SUNULMAKTADIR

1597 yýlýnda Cafer Paþa tarafýndan yaptýrýlan tarihi Çeþme’yle ilgili restore çalýþmasý Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi ve
Gazimaðusa Belediyesi tarafýndan ortak yürütülmüþtür. Restore çalýþmasýnýn tamamlanmasýyla beraber tarihi 
çeþmeden yeniden su akmaya baþladý. Aða Cafer Paþa Çeþmesi Namýk Kemal Meydaný’nýn kuzeybatý köþesinde,
Venedik Sarayý’nýn ön cephesinin saðýnda, birçok Osmanlý çeþmesinden biridir. Çeþmenin yeniden hizmete
girmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getiren vatandaþlar ve turistler bu tür restore çalýþmalarýn Kýbrýs tarihi
ve kültürü açýsýndan önemli olduðunu belirttiler. 

VAKIFLARDAN EÐÝTÝME TAM DESTEK

KKTC’de ki tüm okullarda ihtiyaç sahibi ailelerin çoçuklarýna okul üniformasý ve kýrtasiye yardýmý gerçekleþtiriliyor.   
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