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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN TÜRK TAPUSU 
MAHİYETİNDE OLAN ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE 

VAKFİYELER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR HAKKINDA 

GÜZEL, Abdurrahman/ГЮЗЕЛЬ, Абдуррахман 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

РЕЗЮМЕ 

Исследование вопроса о принадлежащих турецкой стороне записях 
шерие1 и вакфах2 в Турецкой Республике Северного Кипра 

Существуют документы, “Вакфие и шерие сиджиллери”, 
подтверждающие принадлежность Кипра туркам на протяжении семи 
веков. И с этими документами необходимо ознакомить мировую 
общественность.  

На современной турецкой территории, в Центральном 
Государственном Архиве Турецкой Республики Северного Кипра 
находятся 770 вакфие и 1150 записей шерие с 1571 года до наших дней. 
Эти документы ждут интереса со стороны исследователей и государства, 
особенно турецкого. С целью дать некоторым понять всю критичность 
положения постараемся кратко обозначить содержание вышеуказанных 
документов:  

а) Вакфие содержат разного рода документацию, демонстрирующую 
социоэкономическую и социокультурную структуру общества того 
периода, об имуществе (здания, земли и т. д. ) и переходе этого имущества 
от владельца к владельцу, а также семейные древа и принципы 
имущественного раздела.  

б) Записи шерие содержат разного рода судебные иски, договоры, 
долговые обязательства, вакфие, официальные цены, результаты 
инспекционных проверок торговых цехов, регистрационные записи 
официальных приказов и указов, а также оригинальные документы об 
устройстве ежедневной жизни того времени, ее условиях, работе 
управленческих, исполнительных и контролирующих органов.  

                                                 
 Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe’nin Eğitimi Bölüm Başkanı. E-posta: 
guzel@baskent. edu. tr. Заведующий отделением методики преподавания турецкого языка 
педагогического факультета университета “Башкент”.  
1 Мусульманский суд.  
2  Вакуф, вакф, вакыф (ар. «удержание») - имущество, завещанное на религиозные и 
благотворительные цели, не отчуждаемое и не облагаемое налогами.  
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“Остров Кипр”, который на протяжении веков является частью “Моря 
островов”, позволит документально подтвердить население, 
недвижимость, турецкую историю и культурные ценности, в результате 
чего будет доказано место и наследие турков на Кипре и исправлена 
многочисленная неверная и искаженная информация по этому вопросу.  

Ключевые Слова: Северный Кипр.  

GİRİŞ 

Bilindiği gibi Kıbrıs adası, XIII. yüzyıldan bu yana “Türk Bölgesi olarak 
bilinmekte ve 1571’den itibaren de Osmanlı Devleti’nin bir vilayeti olarak 
yerini almaktadır. Ancak, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra İngilizlerin 
hâkimiyeti altına girdiği de bir gerçektir. 1960’da ise, Türkiye-İngiltere-
Yunanistan üçlüsü “garantörlüğünde bir Kıbrıs Devleti” de kurulmuştur.  

İşte ne olduysa bu 1960’lı yıllardan sonra Yunanistan’ın bizzat desteği ile 
Rumlar, KıbrısTürkleri’ni bu ada’dan çıkarmak için ellerinden gelen her türlü 
“yok etme ve ada da yaşatmama politikasını’, yani ada’nın Yunanistan’a 
ilhakını, ENOSİS’in kanlı olaylar zulmünü uygulamaya koyuldular. Neticede 
binlerce masum Türk, banyolarda öldürüldü ve dünyanın hiç de kılı 
kımıldamadı.  

Bu olaylar son haddine vardı ki artık “Ayşe’nin tatile çıkması da 
mukadder olmuştu” ve 20 Temmuz 1974’te garantör Türk Devleti’nin Türk 
Silahlı Kuvvetleri bir Barış hârekatı” düzenledi ve böylece Kıbrıs Türkleri de 
özgürlüklerine kavuşmuş oldular. Ancak bu geçen dönem içinde 1985’te 
kurulan KKTC’nin dünya devletleri tarafından tanınmaması da ayrı bir 
“enternasyonel politika” oluverdi. Hâlâ aradan 33 yıl geçmesine rağmen bu 
devletin tanınmaması, her insanın aklına;  

‘KKTC’deki mevcut barış ve huzur’u Annan Planı ile tekrar bozmaya 
çalışanların ve adanın istikrarını 1960 öncesine doğru gitmesini kolaylaştırmak 
isteyenlerin, gerçek anlamda bir enternasyonel güçler politikası olduğunu 
düşünmemek imkânsızdır. Bu cümleden olarak bu ve bunun gibi belli başlı 
senaryolar hâlâ Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin önünde değişik isimler 
altında durmaktadır.’ Bu sebeple daha gerçekci ve bilimsel politikalar üretmeliyiz.  

Başlangıçta gerçek anlamda KKTC’nin geçmişine ve geleceğine hayatını 
adayan “bir kurtarıcı vardır ki adı Rauf Denktaş’tır”. Sayın Denktaş, 
1960’lı yılların önünde Kıbrıs’ın kurtulması için çürük bir tekne ile 
Taşucu’ndan ada’ya giderken, fırtınalarla boğuşurken, bugün eyyam kesenlerin 
bazıları o zaman “çelik çomak” oynuyorlardı. Tabii ki şimdi her şey güzel. Öyle 
ise bu güzellik, huzur ve dostluk içinde masa başında en güzel şekilde 
çözülebilsin. Yalnız bilinen bir tarihi gerçeği de unutmamak gerekir ki, Türk 
tarihinde 1299’dan 1918’e kadar geçen dönem içinde 215 savaşa katılan Türk 
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milleti, bunun 165’ini zaferle neticelendirir, 25’ini masa başında kaybeder. 
Onun için bu “Kıbrıs’ın da masa başında kaybedilmesini” istemiyoruz.  

Şimdi burada konumuz itibariyle 1571’den buyana elimizde bulunan ‘Yavru 
vatan Kıbrıs’ın Türk tapusu olan bu Vakfiye ve Şer’iyye Sicilleri’ üzerindeki 
asıl belgelerimizi dünya kamu oyu önüne çıkarılması için bazı hususları 
huzurlarınızda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bugünkü Türk Bölgesinde, 
1571’den günümüze değin olan zaman dilimi içinde “KKTC Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nde 770 Vakfiye ve 1150 Şer’iyye Sicili” bulunmaktadır. 
Bu Vakfiye’ler ile Şer’iyye Sicilleri’nde nelerin olduğunu da kısaca özetlemeye 
çalışalım. Onlar da:  

a. Vakfiyeler; “ toplumun bütün sosyo- ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını 
ortaya koyan, vakıflara ait mal (ev, eşya toprak, arsa vb. ) dökümünü ve kime 
ait olduğunu veya kime verildiğini içeren bilgiler, belgeler veren ve toplumun 
aile şeceresi yanında, mal varlığı ve paylaşımının nasıl yapıldığını da aktaran 
bilgileri içermektedir.  

Vakfiyeler, bir toplumun aynası gibidir, içerisinde bulunan bilgilere 
bakıldığı zaman, yukarıda da ifade edildiği gibi, mal varlığının dökümünün bir 
göstergesi durumundadır. Bu dökümün özellikle, toprak, arsa vb.lerinin maddî 
değerleri içermesi, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’taki 307 senelik dönem 
içerisinde uyguladığı mali sistemin de bir dökümünü vermektedir.  

Vakfiye’lerin içerdiği bilgiler sadece toprak, mal devri, miras vb.’leri 
konuları dışında sosyal bir gösterge niteliği de taşımaktadır. O açıdan bu 
vakfiyelerin günümüz Türkçesine aktarımı ve İngilizceye çevrilerek basılması 
ve bütün dünyaya dağıtılması, belgelenmesi ‘Kıbrıs adasının tamamındaki 
Türk mal varlığının bu belgelerle Türk Tapusu’nun bulunduğunun 
göstermesi bakımından son derece önemlidir.” Ancak bu güne kadar Kıbrıs’taki 
bu ‘Türk mal varlığının belgeleri’ olan bu vakfiyeler, Kıbrıs Türkü’nün en eski, 
tarihî ve köklü varlıkları olmasına rağmen maalesef kesin bir şekilde ortaya 
konulamamıştır.  

Bilindiği gibi Vakıf hukuku ve vakıfların statüsü, “Ahkâmü’l Evkâf” olarak 
tanımlanır. Bugüne dek adada 770’den fazla vakıf kurulduğunu biliyoruz. 
Kıbrıs’taki vakıflar, 1571’den beri “Ahkâmü’l Evkâf ve Mülhak Vakıf” 
kuralları çerçevesinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ) yönetim ve denetimi 
altındadır. Bu kurallara göre, vakıf malları devredilemez ve zaman aşımına 
uğrayamaz. Nitekim bu kurallar, 1878-1960 İngiliz Yönetimi ve 1960-1974 
ortak Kıbrıs Cumhuriyet döneminde de yasal ve anayasal düzeyde tanınmıştır.  

4 Haziran 1878 tarihinde İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ve 
Kıbrıs adasının İngiltere’ye kiralanmasını da içeren anlaşma ekindeki 1 Temmuz 
1878 tarihli protokolün 2. maddesi “Ahkâmü’l Evkâf”ı yürürlükte tutmaktadır. 
1914’te İngilizler, Birinci Dünya Savaşı’nı bahane ederek Kıbrıs’ı ilhak ederken 
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Ahkâmü’l Evkâf’ı ilga eden bir düzenleme de yapmadılar. Tam tersine 1915 
Kıbrıs (Taşınmaz Vakıf Emlâki) İmparatorluk emirnâmesi Ahkâmü’l Evkâf’ın 
yürürlükte olduğunu teyit etmektedir.  

 Lozan Antlaşması’nın 20. maddesi ile Kıbrıs, İngiltere’ye devredilirken 
Ahkâmü’l Evkâf ile ilgili aksi bir düzenleme veya karar da bulunmamaktadır. 
1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları yapılırken ise, Rauf Denktaş,  

“gasp edilen Vakıf mallarıyla ilgili Kıbrıs Türk toplumunun haklarının saklı 
olduğuna ve söz konusu malların geri alınması ve tazmini için gerekli çarelere 
başvurulacağına” dair anlaşma metin taslağına şerh koydurmuştur.  

Tüm bu hukukî çerçeveye rağmen, 1878’den ve özellikle de 1913’ten 
itibaren aşamalı olarak bu kurallar İngiliz ve Rumlar tarafından ihlal edilmiş ve 
vakıf emlâkin önemli bir kısmı gasp edilmiştir. Yasa dışı yöntemlerle el 
konulan bu emlâkin kaba bir hesaplama ile yalnızca arazi olarak değerinin 100 
milyar doları aştığını ve Vakıflar İdaresi’nin yüz yıla yaklaşan sürede yoksun 
kaldığı malî gelirin 1 trilyon dolar civarında olduğunu söylemek, olayın önemi 
ve malî boyutu hakkında bir fikir verebilecektir.  

Vakıf emlâk yağmasının önemli bir bölümünü oluşturan ve 1913 yılında 
Rumlar tarafından gasp edildiği tespit edilen Kapalı Maraş bölgesindeki 
taşınmazlar, Abdullah Paşa ve Lala Mustafa Paşa Vakıfları’na aittir.  

Maraş’ta tesadüfen bir otelin bodrum katında bulunan 1910-1930 
dönemlerine ait koçanların (tapuların) üzerinde, mal sahibi bölümünde 
Abdullah Paşa Vakfı veya Lala Mustafa Paşa Vakfı yazılmaktadır ve koçanlar 
Maraş’ta bulunan taşınmaz mallara aittir. Vakıflar İdaresi, bu koçanlardan 
hareketle, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait kütükleri tarayarak vakıflara ait tüm 
taşınmaz malları tespit ettirir ve Magosa Kaza Mahkemesi’nde dava açar. 
271/2000 ve 272/2000 sayılı bu davaların sonucunda, Lala Mustafa Paşa ve 
Abdullah Paşa Vakıflarına ait taşınmaz malların Ahkâmü’l Evkâf 
prensiplerinin ihlal edilerek gayri yasal bir şekilde gasp edildikleri bulguları 
yapılır. Mahkeme, kapalı Maraş bölgesindeki “mülhak” olan taşınmazların bir 
kısmının Lala Mustafa Paşa Vakfı’na3, geriye kalan büyük bir bölümün de 
Abdullah Paşa Vakfı’na4 ait olduğu yönünde tespit kararı verir.  

                                                 
3 Lala Mustafa Paşa Vakfı, 1571 yılında Kıbrıs’ı fetheden Osmanlı ordusunun başkomutanı olan 
Lala Mustafa Paşa tarafından kurulmuş. Söz konusu mülk kendisine Padişah II. Selim tarafından 
bahşedilmiş. Otağını Derinya civarında kuran Lala Mustafa Paşa’nın kurduğu vakfın sahip olduğu 
mülk, otağından Maraş’a kadar uzamakta olup yaklaşık 30, 000 dönümdür. (Bak: Prof. Dr. Ata 
ATUN-Sema SEZER, Cumhuriyet Strateji, 20 Şubat 2006, s. 6. ) 
4 Abdullah Paşa Vakfı, 1761 yılında Halep Beylerbeyi iken ölen Abdullah Paşa tarafından 
kurulmuş. Abdullah Paşa, sahibi bulunduğu Maraş Mağusa bölgesinde bulunan 60, 000 dönüm, 
araziyi vakfetmek sureti ile adı “Abdullah Paşa Vakfı” olan “MÜLHAK” bir vakıf kurmuş. Söz 
konusu vakfın vakfiyesi bizzat Abdullah Paşa’nın kendisinin hazır olduğu 24 Temmuz 1748 
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Şimdi burada sadece BAF BÖLGESİ’nde Türklere âit mal varlığı’nı 
belirlemek için ‘1 Zilkade 1039 tarihli Mahpeyker Sultan Vakfı (Çinili Sultan 
Vakfı) örnek olarak aşağıda vermeye çalışalım:  

Kukla Çiftliği, toplam 1339 dönüm tarla  

Arazinin dökümü:  

70 dönüm tarla, Karafliye tarlası, diye bilinen 76 dönüm tarla,  

Colfade tarlası, diye bilinen 90 dönüm tarla,  

Vağl tarlası, diye bilinen 30 dönüm tarla,  

Eryanmut tarlası, diye bilinen 80 dönüm tarla,  
Kanderl tarlası, diye bilinen 40 dönüm tarla,  

Sltavrl tarlası, diye bilinen 12 dönüm tarla, 3. 000 adet dut ağacı, 14 dönüm 
bahçe  

Molekamrol tarlası, diye bilinen 80 dönüm tarla,  

Manderya tarlası, diye bilinen 38 dönüm tarla,  

Mandra Yaylası tarlası, diye bilinen 90 dönüm tarla,  

Cıraca tarlası, diye bilinen 70 dönüm tarla,  

Lizade tarlası, diye bilinen 45 dönüm tarla,  

Bokarı tarlası, diyebilinen 78 dönüm tarla,  

Balyokit tarlası, diye bilinen 30 dönüm tarla,  

Cecort tarlası, diye bilinen 40 dönüm tarla,  

Brodart terlası, diye bilinen 50 dönüm tarla,  

Taro tarlası, diye bilinen 60 dönüm tarla,  

Bederice tarlası, diye bilenen 80 dönüm tarla,  

Kanderci tarlası, diye bilinen 20 dönüm tarla,  

Gonem tarlası, diye bilinen 16 dönüm tarla,  

Malacez tarlası, diye Bilinen 20 dönüm tarla,  

Şafer Tirmit tarlası, diye bilinin 20 dönüm Tarla,  

Kater Tirmit tarlası, diye bilien 30 dönüm tarla,  

Totokarmet tarlası, diye bilinen 20 dönüm tarla,  

                                                                                                                        
tarihinde Şerî Meclis’te yazılmış ve tescil edilmiş. (Bak: Prof. Dr. Ata ATUN-Sema SEZER, 
Cumhuriyet Strateji, 20 Şubat 2006, s. 6. ) 
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Katomermo tarlası, diye bilinin 30 dönüm tarla,  

İslarya tarlası, diye bilinen 70 dönüm tarla,  

Kebirala tarlası, diye bilinen 10 dönüm tarla,  

Komenderya tarlası, diye bilinen 18 dönüm tarla,  

Balyokillse tarlası, diye bilinen 12 dönüm tarla,  

Çiftlek içerisinde bulunan 22 oda, hayvanlar, demirbaşlar ve müştermilatı.  

Mamonya Çiftliği, toplam 232 dönüm tarla  

Arazinin dökümü:  

Karda tarlası, diye bilinen 42 dönüm tarla İldiyoz tarlası diye bilinen 15 
dönüm tarla,  

Darballse tarlası, diye bilenen 56 dönüm tarla,  
All tarlası, diye bilinen 16 dönüm tarla,  

Kanavrl tarlası, diye bilinen 12 dönüm tarla,  

Ballyokılar tarlası, diye bilinen 18 dönüm tarla,  

Kalmo tarlası, diye bilinen 8 dönüm tarla  

Bozca tarlası, diye bİlinen 50 dönüm tarla, 3 adet değirmen, 15 dönüm arsa 
üzerinde dut bahçesi,  

Aşelya çiftliği toplam 4. 317dönüm tarla 

Arazinin dökümü:  

Mecikobada tarlası, diye bilen 40dönüm tarla,  

Ayanikola tarlası, diye bilinen 70 dönüm tarla,  

Valreş tarlası, diye Bilinen 120 dönüm tarla  

Barba Zimmi tarlası, diye bilinen 150 dönüm tarla,  

Baryos tarlası, diye bilinen 200 dönüm tarla,  

Katabortta tarlası, diye bilinen 80 dönüm tarla,  

Merbitci tarlası, diye bilinen 100 dönüm tarla,  

Mefliye tarlası, diye bilinen 120 dönüm tarla,  
Ayanikola tarlası, diye bilinen 20 dönüm tarla.  

Yukarıda kısa bir dökümünü verdiğimiz Türk’lere ait mülhak olan taşınmaz 
mal varlığı asla satılamaz. Bu konuda yasa çıkarılsa bile satılamaz. Mülhak ilan 
edilen bu mallar, dünya durdukça Abdullah Paşa Vakfı’na veya başka vakıflara 
aittir veya varisleri ya da mütevelli heyeti tarafından sadece idare edilebilir ve 
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gelirleri vakıf vakfiyesi uyarınca kullanılabilir. Vakıfların iptal edilemez ve 
süresiz olmalarına bağlı olarak kurallar gereği gelir getiren vakıf malları istibdal 
(değiştirilemez) dahi edilemez, yani takas bile edilemezler.  

Ancak İngiliz Sömürge Yönetimi dönemindeki bu yönetim, Ahkâmü’l 
Evkâf’ı ihlal ederek 1913-1930 yıları arasında yaptığı icraatlarla, anılan vakıf 
arazilerini ve emlâkı 3. kişilere devretmiş ve bu kişilerin adına koçan (tapu) 
çıkarılmıştır. Bu yasal olmayan yöntemle Abdullah Paşa ve Lala Mustafa Paşa 
Vakıfları’na ait taşınmaz mallar yağmalanmış ve gasp edilmiştir. 5 

b. Şer’iyye Sicilleri’nde; “Kadılar tarafından görülen her türlü ‘davalar, 
karşılıklı yapılan mukaveleler, senetler, vakfiyeler, narhlar, esnaf teftişlerinin 
sonuçları, merkezden gelen emir ve fermanların suretlerinin kaydedildiği; 
tutulduğu dönemin günlük hayatını, yaşama şartlarını, idari mekanizmanın 
işleyişini ve adli olayları doğrudan doğruya geleceğe aksettiren birinci elden 
kaynakları’ vermektedir.  

Yine ekonomik, sosyal, hukuk ve kültür tarihi açısından vazgeçilmez 
kaynaklar olarak kabul edilen Şeriyye sicilleri’nin önemi, bu yönden 
araştırmalar yapıldıkça daha açık belgeler ve tapular ortaya çıkmaktadır.  

Şeriyye Sicilleri, Osmanlı Devleti döneminde, eyalet merkezleri, sancak ve 
kaza gibi yerlerde, Kadı tarafından tutulmakta idi. Devlet merkezi ile yazışmalar, 
belediye hizmetleri ile ilgili kararlar, mahkemede görülen davalar, halk dilekleri, 
fermanlar, i’lamlar, hüccetler, beratlar, vakfiyeler ve bu sicillere kaydedilmekte 
idi.  

Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri, Kıbrıs tarihi, vakfiyeler ve Türklerle Rumlar 
arasında geçen adli olayların incelenmesi, Kıbrıs tarihinin sağlıklı ve gerçek 
belgelere dayalı olarak yazılabilmesi için öncelikle üzerinde çalışılması ve 
araştırmaya açılması gereken kaynak eserlerin başında gelmektedir.  

Olaya Kıbrıs açısından bakınca Kıbrıs’ın; Türk idaresi dönemine ait tarihinin, 
idari, kültürel, eğitim, iktisadi ve sosyal yönlerden araştırılmasına yarayacak 
binlerce vesikayı içeren Şer’iyye sicilleri de 988/1580-1330/1888 yıllarına 
kadar tutulan kayıtlar bulunmaktadır.  

c. Projemiz 

İşte biz bu önemli noktalardan hareketle “KKTC Vakıflar Genel 
Müdürlüğü” nezninde ve “Sayın Rauf Denktaş’ın da bizzat himayelerinde” bu 
vakfiyelerin “bugünkü Tükçe’ye aktarımını, ingilizce’ye tercümesini 
orijinalleri ile beraber, Türkçe-İngilizce” olarak basılması için 25 ciltlik bir 
proje yaptık, her bir cilt 950 sayfadan oluşacak idi.  

                                                 
5 Bakınız: Ata ATUN-Sema SEZER, Cumhuriyet Strateji, 20 Şubat 2006, s. 6-7.  
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T.C. hükümetlerinin bu projeyi, maddi ve manevi bakımdan sahiplenmeleri 
için 2000 yılında; 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclis Başkanı, KKTC’den sorumlu Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, diğer ilgili Devlet 
Bakanlıkları, Kültür Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Kıbrıs Dairesi 
Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası Başkanlığı, vb. 
leri nezdinde bizzat görüşüp, projemizi her birine ayrı ayrı anlattık, proje 
kopyalarımızı takdim ve yardımlarını talep ettik. Ama aradan uzun yıllar 
geçmesine rağmen, günümüze kadar maalesef bu kurum ve kuruluşlardan 
olumlu veya olumsuz da olsa bir cevap ve sonuç alamadık.  

Biz yinede de yılmadık, ekip olarak başladığımız bu Vakfiyelerin günümüz 
Türkçesine aktarımına devam ettik. Bu arada tekrar Kültür Bakanlığı’nın 
kapısını çaldık. İsteğimizi şöyle sıraladık: ‘Hiç olmazsa şu kritik dönemde 
Bakanlığınız nezdinde lokal bir bölge olarak “Magosa Vakfiyeleri”ni 
hazırlayıp Türk ve dünya kamu oyunun istifadesine sunalım, böylece hem Türk 
kamu oyu, hem de dünya kamu oyu bu konuda bilgilensin’ dedik ve projenin 
bitimi için de bir yıllık zaman verdik. Fakat bu projemize dönemin Kültür 
Bakanlığı sadece iki yıl sonra ‘zaman aşımına uğradı’, diye geri gönderdi.  

İşte ‘Kıbrıs hakkındaki özel ve resmi ilgi’ bu kadarlıkla kalıverdi. Ama 
diğer taraftan da herkes ayrı yerlerden hareketle bir bütünleşmeye ve davanın 
ciddiyetine varamadılar ve galiba böyle giderse varamayacaklar da ….  

Ancak bizim bu çalışmalarımızın bir başka yönünün, ayrı bir kurum olan 
Türk Arşivciler Derneği tarafından, ‘Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü 
ile KKTC Millî Arşivi’nde bulunan Osmanlı ve İngiliz Dönemlerinde tutulan 
Sicil Defterlerinin günümüz Türkçesine aktarımı, restorasyon ve ciltlerinin 
yapılması ve mikrofilm ortamına aktarılması projesinin bir kısmının hayata 
geçirildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk Arşivciler Derneği 
tarafından sürdürülen bu çalışma; bugüne kadar başta Osmanlı Dönemi Kıbrıs 
Şer’iye Sicilleri olmak üzere 100’ün üzerinde Sicil ve Zabıt Defterinden 20. 000 
(yirmi bin) orijinal sayfayı aşkın belgeler yeni harflere geçirilmiş, bilgisayar 
ortamına aktarılmış, hüküm özetleri çıkartılmış ve katalogları hazırlanmıştır. 
Demek oluyor ki bu projenin tamamlanması hâlinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arşivlerinde bulunan Osmanlı ve İngiliz Dönemlerine ait sicil ve 
zabıt defterlerinin tamamı araştırmacıların hizmetinde olacaktır. Böylece Kıbrıs 
adasının tamamının önemli arşiv belgelerine sahip olan KKTC arşivleri, Kıbrıs 
tarihiyle ilgilenen ilim adamları ve araştırıcıların yararlanabilecekleri önemli 
bilgi ve belgelerin bulunduğu bir merkez hâline gelecektir.  

SONUÇ 

Netice olarak ifade etmek isteriz ki biz, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bulunan 770 adet vakfiyenin günümüz Türkçesine 
aktarımını vaktiyle projelendirmiştik. Söz konusu vakfiyeler, içinde 



 117 

bulunduğumuz siyasal, toplumsal ve kültürel ortamda hem geçmişimizin bir 
devamı niteliğinde, hem de geçmişle günümüzün ve geleceğimizin bağlantısını 
sağlayan bir kaynak durumundadır. Bu cümleden olarak Kıbrıs’taki Türk 
mirasının ortaya çıkarılması ve dünyaya tanıtılmasında önemli bir yeri olan bu 
vakfiyelerin başta Türkçe olmak üzere İngilizceye çevrilmesi de ayrıca büyük 
önem arz etmektedir. Biz bu proje sonucunda ortaya çıkarılacak olan 25 ciltlik 
eserin yanında, ayrıca CD-ROM, değişik dünya TV kanalları ve internet 
ortamına taşınmasını da sağlamayı planlamış idik.  

Bu proje ile aşağıdaki hususlarında yapılacağına inanıyoruz. Onlar da:  

1. Kıbrıs’taki Türk varlığı ile Türk mirasının ortaya çıkarılması yoluyla 
geçmişimizle ilgili dünyadaki yanlış ve kasıtlı bilgilerin ortadan kaldırılması,  

2. Milletimizin insan haklarına, kültür ve medeniyete yaptığı katkıların bir 
kez daha dünya kamuoyuna duyurulması,  

3. Bizatihi bu belgelerle, Kıbrıs’taki Türk halkının hukukî dayanaklarının 
ortaya konulması ve bütün mal varlığımızın geri alınması.  

4. “Vakfiyeler, Şer’iyye Sicilleri ve haritalar’ ile, Kıbrıs’ın güney ve 
kuzeydeki toprağın neredeyse 2/3’nün Türklere ait olduğunun 
belgelendirilmesi ve Kıbrıs’ın Türkler için vazgeçilmezliğinin uluslararası 
platformda bütün dünya kamu oyuna duyurulması vb. leridir.  

5. Ayrıca bu Vakfiyeler ve Şer’iye Sicilleri üzerinde yapılacak her türlü 
çalışma ve değerlendirmelerle ortaya çıkacak olan önemli bilgiler neticesinde 
bütün dünya kamuoyunu, Kıbrıs’taki Türk varlığının haklılığına bir kez daha 
dikkatlerini çekmek olacaktır.  

 Bu çalışmalar sayesinde Kıbrıs’ın; bizim asırlar ötesinden günümüze değin 
“Adalar Denizi” nin bir parçası olduğunu ve Ada’daki nüfus, emlak, tarih ve 
kültürel değerlerimizle ‘haklılığımızı’ bir kere daha belgeleyecektir 
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