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Mevcut tapulara göre Kapalı Maraş 3 Vakfa; B�lal Ağa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı ve Lala Mustafa Paşa Vakfına a�tt�r.
Gel�rler� 307 yıl boyunca hayır �şler�nde kullanılmıştır. İng�l�zler, Rumlar ve Uluslararası Makamlar, 307 yıl Maraş’ın
(1571-1878) Vakıf malı olarak kullanıldığını kabul etm�şlerd�r.   

1878'de Kıbrıs’ın �dares� İng�l�zlere devred�ld�ğ�nde ve Lozan Antlaşması’nda İng�l�zler vakıfları Vakıf Kanunlarına
göre �dare edecekler�ne da�r �mza attılar. Vakıf kanunları b�r vakıf malını h�çb�r şek�lde vakıf olmaktan çıkarılamayacağını
söyler. 1960'da Kıbrıs Cumhur�yet� Anayasasına vakıf kanunları g�rm�şt�r.

İng�l�z s�stem�nde k�racıya
“Lease Holder” den�r.
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KAPALI MARAŞ’TAKİ BİR PARSELİN ABDULLAH PAŞA VAKFI’NA AİT OLDUĞUNU GÖSTEREN İNGİLİZ TAPU KÜTÜĞÜ 

Abdullah Paşa Vakfı

Yapılan �şlem k�ralamaktır:
“İcare-� Zemın” zem�n (yer)
k�rası demekt�r. 
K�ra bedel�:          cps per annum,
yıllık k�ra           Cyprus pounds.
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4. Bu şek�lde k�racı statüsünde
olan şahıslar ş�md� mal sah�b�
g�b� �dd�alarda bulunuyor.
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Yeni Yaşınızın Hayal

Ettiğiniz Bütün Güzellikleri

Getirmesi Dileğiyle,

Doğum Gününüz

Kutlu Olsun.
Cem Dilhan
07 Temmuz

Eda Akbil
01 Temmuz

Remziye Semai 
08 Temmuz

Hüseyin Behlül 
10 Temmuz

Fatma Mıstıkoğlu
17 Temmuz

Fatoş Arkut 
22 Temmuz

Hasan Gökşan 
26 Temmuz

Maraş’ın Vakıf malı olduğunu İng�l�z hükümet� kabul etm�şt�r k�, 1944-1959 yılları arasında yılda 2.230 Sterl�n
Vakıflar İdares�’ne k�ra ödem�şt�r ve bu k�rayı Kıbrıs Cumhur�yet� Vakıflara 1960-1962 yıllarında da ödemeye 
devam etm�şt�r.  Bu k�raya b�rçok araz� ve Maraş’ta dah�ld�r.      

SORU 1: Maraş Vakıf malı değilse niçin bu kadar yıl Evkaf’a
Maraş için kira ödendi?  

SORU 3: 1.5 Milyon Sterlin niçin ödendi?
 Vakıf mallarının İng�l�zler�n İdares�nde olduğu dönemlerde k�ra bedeller�n� de İng�l�zler kararlaştırıyordu.

Uzun seneler İng�l�z İdares� vakıf mallarının k�ralarını çok düşük tuttu. O zamanlar da Türk  toplumunun
b�nalarının (okullar, hastaneler, cam�ler, vb.) tam�rler� g�b� b�rçok �ht�yacını da vakıflar karşılamaktaydı.
İng�l�z İdares� k�raları çok düşük tuttuğu �ç�n, gel�rler yeters�z kalmış ve Türk bölgeler� bakımsız kalmıştır.
İng�l�z İdares� hata yaparak düşük tuttuğu k�ra gel�rler� sonucu ortaya çıkan b�na hasarlarının tam�rler�n�
gerçekleşt�rmek üzere, hatalarını kabul ederek Türk yönet�m�ne 1.5 m�lyon sterl�n H�be (Grant) verm�şt�r. Söz konusu
�mzalanan met�n �se 1960 anlaşmasında ‘Append�x U’ d�ye geçmekted�r. Toplum �ç�ndek� bu para �le �lg�l�

 �se ver�len paranın gasped�len Vakıf Malları �ç�n ver�ld�ğ� ve o malları ger� alamayacağımız yönünded�r.yanlış algı

SORU 2: OLMAZVakıf mallarında zaman aşımı olur mu? 

   

1955'de Evkaf Da�res�’n�n Kıbrıs Türk Toplumuna devr� üzer�ne, gasp ed�len vakıf taşınmaz mallarının
bel�rlenmes� �ç�n b�rçok araştırmalar başlatıldı. Bu dönemde Larnaka Kaza Mahkemes�nde Tersefan Rum
Köyü sak�nler� b�r dava açarak Tapuda tesc�ll� olmayan Tersefan Ç�ftl�ğ�n�n zaman aşımından �kt�sabını
talep ett�ler. Larnaka Kaza Mahkemes�nde �kame ed�len ve Rum Yargıçlar tarafından görülen �lg�l� davada,
Evkaf Da�res� kend�s�n� savunmuştur. Larnaka Kaza Mahkemes� Tersefan Ç�ftl�ğ�n�n b�r vakıf taşınmaz
mal olduğunu, Ahkamül Evkaf Prens�pler�ne göre vakıf taşınmaz mallarının elden çıkarılamayacağı ve/veya
devred�lemeyeceğ�, vakıfların sürekl� olduğu ve zaman aşımı neden�yle �kt�sab ed�lemeyeceğ� hususlarını
d�kkate alarak, Tersefan Ç�ftl�ğ�’n�n taşınmaz mal olduğuna da�r Evkaf Da�res� leh�ne hüküm ver�lm�şt�r.
Bu davada üret�len karar, emsal karar olarak mütalaa ed�ld�. Bunun üzer�ne Tersefan Rum Köyü sak�nler�
Kıbrıs Sömürge Yüksek Mahkemes�ne b�r İst�naf dosyaladılar, ancak �st�nafları Yüksek Mahkeme tarafından

(Bakınız M�nas Sylvestrou and Others v. The H�gh Counc�l of Evkaf, CLR 1959-2960, Vol 24, page 153)
redded�ld�.

SORU 4: Abdullah Paşa Vakfı kapandı mı?
 Abdullah Paşa Vakfı, taşınmazların sadece gel�rler�n�n vakfed�ld�ğ� a’şarlı b�r vakıf mıdır? 1935'de

yapılan toplu aşar tazm�natı ödemeler� karşılığında Abdullah Paşa Vakfı ortadan kalkmış, Kıbrıs
Adası’nda böyle b�r vakıf kalmamış mıdır? Bu soru her bakımdan hatalı ve yanlıştır. En başta Abdullah
Paşa Vakfı yalnız öşür gel�r� vakfed�len malvarlığından �baret b�r vakıf değ�l, aşarla b�rl�kte b�nlerce dönüm
gayr�menkuller�n mülk�yet ve tasarruf haklarının da vakfed�ld�ğ� sah�h ve lazım b�r vakıftır. Vakf�ye hükümler�ne
göre mütevell� ve vakıfın evlad ve ahfadı vakıf malvarlığından değ�l, şayet kalırsa gel�r fazlasında hak sah�b�d�r.
Oysa aşar tazm�natı öden�rken ahkamü’l-evkaf prens�pler�n�n bu temel kuralına uyulmamış, sank� vakıf
mallarında hak sah�b�ym�şler g�b� vakıf malvarlığı değer�n�n b�r kısmı mütevell� ve ahfada nak�t olarak
ödenm�şt�r. Temelde yanlış olan bu uygulama sırasında, aşar tazm�natının %10'u, vakfın Kıbrıs’tak� cam�,
mektep ve çeşmes�n�n g�derler�n� karşılamak ve h�zmet�n devamını sağlamak üzere mütevell� vek�l� sıfatıyla
Abdullah Paşa Vakfı’nın faal�yetler�n� yürüten Evkaf İdares�’ne bırakılmıştır. Aşar tav�z bedel� ödenmes�
sırasında Abdullah Paşa Vakfı’nın ortadan kaldırılması h�çb�r şek�lde gündeme gelmem�ş, daha sonra
Evkaf Murahhası S�r Mün�r’�n tek �mza �le T.C. Kıbrıs Konsolosluğu’na 1940'da verd�ğ� cevapta �ler�ye
sürülmüştür. Bu, vakıf mevzuat hükümler�ne aykırı hukuken geçers�z b�r �dd�adır.
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Kapalı Maraş �le �lg�l� b�lg�ler ve belgeler s�tem�zde mevcuttur. (www.evkaf.org)
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