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ONSOZ

Kibns ' ta J 895 yrlinda adarun mali, ticari, zirai, hukuki ve egitim yonunden
gelisirni ve bunlarla ilgili islerin daba kisa bir zarnanda yapilmasi icin kirn tarafindan
yaztldrgi

belli olmayan " Kibns Turk Cemaat-i islamiyesine Mahsus Teskilat-i Esasiye

Nizamnamesi" adi alunda bir nizamname hazrrlannusur.
Teskilat-i Esasiye Nizamnamesine gore Kibns adasmda mevcud olan teskilatlar
sunlardir:

Koy Teskilati, Kaza Teskilati, Merkez Teskilati, Evkaf-1 Islamiye Teskilati,

Diyanet lsleri Teskilati, Maarif Teskilati ve adada teskilatlanmayi saglayan Cemaat-i
lslamiye Kongresi ve neticede ahnan talirnatlardir. Bu teskilatlarin gorevleri farkli olup

birbirleriyle de baglanuhdir. Fakat bu teskilatlar arasmda goze carpan en onemli husus
daha 90k MUslUrnan halki esas almalandir. Teskilat nizamnarnesine gore Kibns 'ta
cemaatin tek temsilcisi iser 'Kibns Turk Cemaat-i islamiyesi Heyet-i Merkeziyesidir".
Kibns adasmda bulunan bUtUn emlak, arazi, para getiren mulkler bu cemaate baglrdir.
Bunlarla ilgili detayh bilgiye bu 9a1I~man111 iceriginde fazlaca deginilmistir. Fakat
daha da onernlisi olan bu cahsmada

bana ve arkadaslanma

karsi yardimlanru

esirgemeyen Sayin Hocam YRD. DOC::. DR. ALi EFTAL OZKUL 'ave Girne ' deki
Milli Arsiv cahsanlanna tesekkurlerirni sunmayi bir bore bilirirn.
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Kibns Turk Cemaat-i islamiyesi Mahsus Teskilat-t Esasiye Nizamnamesi

Teskilat-i Esasiye Nizamnamesi
(Birinci K1s1m)

l-Isim ve Unvan : Kibns adasinda bir Turk [slam Cemaati mevcuddur.Ada ·
dahilinde sakin veya mutemekkin her ferd-i Muslim , cemaatin aza-yi adliyesindendir.
Cemaatin isim ve unvant "Kibns Turk Cemaati islamiyesi" dir,
2-Cemaatin Hukuk ve Idaresi: Cemaat, (hukuk -u idare-i hukumetden gayn) ve

trf kendisine mahsus butun hukuk-u umur-u ictimaiye ve diniyesini bu nizamnamede
tayin edilen sekil ve suretde her uc senede bir ehliyet-i lazimayi haiz azasuun rey ve
intihabi ile teskil edilen heyetler vasitasiyla idare eder.
3-Cemaatin

Mumessili:

Cemaatin yegane mumessili Kibns Ti.irk Cemaat-i

islamiyesi Heyet-i Merkeziyesidir. Cemaat, baska hie bir makam ve sahsin bu hususdaki
edki salahiyetini kabul etmez.
4-Te~kilatm Maksat ve Gayesi : Teskilatm hedef ve gayesi, adadaki Turk Islam
Cemaati'nin mevcudiyet ve bekasuu, inkisaf ve terakkisini, tekamul ve tealisini ve
efrad111111 refah ve saadetini temine calismakdan ibarettir.
5-Cemaatin

Sahsiyet-i

Maneviyesi:

Kibns

Turk Islam

Cemaati

sahsiyet-i

maneviyeye haizdir. Ehliyet-i kanuniyeyi haiz bir sahsin yapabildigi butun muamelat-1
miye ve gayn resmiyeyi yapabilir. Devair ve muhakkem hukumetde cemaat reisi,
cemaatin mumessilidir. Cemaate aid biitiin emlak, akar ve arazi Cemaat-i islamiye
aroma kayd edilir. Nukud ve esyast cemaat narruna tasrif edilir.

Cemaat-i islamiye Teskilat1 Nizamnamesi
(Ikinci K1s1m)
Koy Te~kilat1 (Her muhtarhk Bir Koy Hiikmundedir)

I-Koy Heyet-i Idaresi ve adedi : Kibns' ta en az otuz Turk Miisluman ahalisi
an her koyde bir heyet-i idare teskil edilecekdir. Ahalisi bundan az olan koy, en
koye mulhak sayilacakdir. Koy heyet-i idaresinin adedi uc kisiden ibaret olacakdrr,
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1
Bunlar kendi aralanndan bir reis ve bir sandik emini intihab edeceklerdir. Sandik emini
et vazifesi de gorecekdir.
2-intihab Etmek ve Edilmek Ehliyeti: Bir koyde sakin veya rnutemekkin on sekiz
. asinda akil her Turk Muslim-i erkan intehab etmek ve edilmek hakkma malikdir. Su
kadar ki; Madde-i mahsusiyesine tevfikaen muayyen olan ianeyi intihabdan evvel
iyeye mecburdur. Aksi takdirde bu hukukdan mahrum olacakdir. Intihabat hitarrunda
y

alan zevatin isimleri ve almis olduklan reylerin adedi defter-i mahsusada gosterilerek

ziri koy cemaat reisi tarafindan imza ve tasdik edilecek ve nihayet on bes gun zarfinda
caza heyet-i idaresine aza-yi malumat olunacakdir.Her ne suretle olursa olsun munhal
vukuunda intihab olunan azalardan sonra rey alan zevaattan srra ile en ziyade rey alaru
miinhal-i mevki isgal edecekdir.Oyle bir kimse bulunmadtgi takdirde yeniden intihab
yapilacakdrr. Hilkurnet memuriyeti intihab edilmek ehliyetini salibdir.
3-Koy Idaresinin Muddet-i vazifesi: Koy heyet-i idaresinin miiddet-i vazitesi ii<;:
enedir. Vazifesi intihab edildigi seneyi takib eden sene ibtidasindan baslar.
-l-Koy Heyet-i Idaresinin Vazife ve Mesuliyeti: (a) Koy Heyet-i Idaresi , bir koy
defteri tutacakdir. Koyde sakin veya muternekkin her Turk Musluman'rn ismini deftere
kavd edecekdir. intihab etmek ve edilmek hakkini ve ehliyetini haiz bulunanlann bir
listesini yapacakdir. Defterin ve listenin birer suretlerini mensub olduklan kaza heyetidaresine gondereceklerdir.
(b) Muddet-i vazifeleri esnasinda vuku bulacak ve fiyat u tevelludan defterde
gosterecekdir ve her sene kaza heyetine bildirecekdir.
(p)Vazifesinin ucuncu senesi Eylul-i ibtidasindan yirmisine kadar olan muddet
zarfmda intihabdan en az bir hafta evvel, koy heyeti azast intihab edilecegine dair
·oyiin goze carpar bir yerine ilanname yapisdiracak ve intihabin hangi gun ve saatde
layacaginr ve hangi saatde kapanacagun ilan edecekdir. Reis intihabm

neticesini

ayat otuz EylUl'e kadar mensub oldugu kaza heyet-i idaresi reyasetine bildirecekdir.
(p) Bu suretle intihab yapilmayan veyahud neticesi mensub oldugu kaza heyet-i
esi reisine vaktinde malumat veremeyen koylerin heyet-i idaresi, kaza heyet-i idaresi
fmdan teskil edilecekdir.
(t) Cemaat isleri hakkinda vuku bulacak butun muhaberet koy heyet-i idaresi reisi
·· kaza heyet-i idaresi reisi arasinda ceryan edecekdir.
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(s)Koy cemaatleri
5-Cemaate

ihtiyacat-i ictimaiyelerini

Verilecek

iane ve Mikdan:

kaza heyet-i reisine bildireceklerdir.

Ehliyet-i kanuniyeyi haiz ve intihab etmek

ve edilmek hakkina malik her sahrs cemaat sandrgina ayda bir gurus iane verecekdir ve
rnukabelinde sandrk ernininden ilm ve haber alacakdir.
o-Sandrk Emini ve Katiplik Vazifesi.Sandik emini bu suretle cem edilen ianeleri
U<; ayda bir kaza sandik eminine teslim edecek ve rnukabelinde makbuz senedi alacakdir.
Her koy kaza sandik eminine teslim ettigi meblagin yuzde altm1~1111 koyun ihtiyacat-i
hususiyesine sarf etrnek hakkina malikdir. Su kadar ki; On babdaki ihtiyac koy heyetince
kararlasdmlarak kaza heyetinin tasvibine arz olunacakdtr. Koylerde zuhur edecek fakir
cenazelerin masarfati koy heyeti tarafmdan koy sandigmdan tasviye edilir.
7-Heyet-i Idare Reisinin Salahiyeti: Koy heyet-i idaresi reisi, mensub oldugu
kaza heyet-i idaresi azast ve mufttl intehabi hususunda koyuru; ternsil ederve bine-en
aleyh koy namina rey vermek salahiyetine haizdir.
8-Cemaate Aid Emval ve Esya: Her koyde mevcud bulunan cami, mekteb ve
medrese binalan cemaate aiddir ve bunlann ernval-i menkule ve gayri menkulelerinin
idaresi koyun heyeti tarafindan icra edilir. Heyet, imam, muallim, ve muezzinler
hakkinda olabilecek sikayeti kaza idaresine bildirecek

(Ucuncu K1s1m)
Kaza Te~kilat1
l-Kaza Heyet-i Idaresi ve Adedi: Her kazada yedi kisiden ibaret olrnak uzere bir
kaza heyet-i idaresi bulunacakdir.

2-Kaza Heyet-i Idaresinin Suret-i lntlhabi:

Kaza heyet-i idaresl, intihabirun

il<;OncO senesi tesrin-i evvelinde yeni intihabat icin bir gun tayin edecekdir. Tayin
dilecek gunden en az on bes gun evvel koylere ilannarneler gonderecekdir. [lanname
intihabin hangi yerde ve ne saatde baslayacagrm ve ne saatde bitecegini gosterecekdir. 0
gun tayin olunan mahal ve vakitde koy murnessilleri ictima edecek ve kaza heyet-i
aresine

intihab edecekdir.

intihab

kaza heyet-i

idaresinin reyaseti

altinda

icra

ilecekdir. intihab edilen kimselerin isimleri hafi olarak bir kagid uzerine yazilacak ve
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reise verilecekdir. En yiiksek rey alanlar aza-yi ilan edileceklerdir. Reylerin tadad u
tasnifine heyet-i idare nezaret edecek ve netice-i intihab hakkmda heyet-i merkeziyeye
· itaben bir matbut tanzim u heyet tarafmdan imza edilecekdir. Muddet-i vazife uc
senedir. Miiddet-i vazife bitmezden evvel her hangi bir sebebden dolayi munhal vuku
ursa koy heyet-i

idarelerinde

vukua

gelen inhilallerde

oldugu

gibi muamele

olunacakdir. Her hangi kazada isbu tarihe kadar kaza heyet-i idaresi teskil edilemezse o
~ azamn heyet-i idaresini heyet-i merkeziye teskil edecekdir.
uayyen olan ianeyi vermeyenler intihab edilemezler. Kaza heyet-i idareleri intihabi
intihab senesinin tesrin-i saniyesi on besine kadar ikmal edilmis bulunacakdir.
3-Kaza Heyet-i Idaresi: Kaza heyet-i idaresi intihabmi muteakib bir ictima akd
edecek ve aralanndan bir reis, bir katip ve bir sandik emini intihab eyleyeceklerdir. Reis
kazasi dahilinde cemaat-i islamiye reisi vekil olacakdir.
4-Heyet-i Murahhasa ve Vazifesi: Kaza heyet-i idaresi kendi aralanndan liy
kisiden ibaret olmak uzere bir heyet-i murahhasa intihab edeceklerdir. Bu heyet, heyet-i
merkeziyede kazasim temsil edecekdir. intihab edilen murahhaslar, heyet-i
heyet-i merkeziyeyi vucuda getinnek ve icra heyeti ile cemaat reisini katib eminine
intihab etmek uzere en nihayet kanun-u evvelin son haftasi zarfmda merkezde ictima
edecekdir.
5-Kaza Heyet-i Idaresinin Vazife ve Mesuliyeti
(a) Kaza heyet-i

idaresi, kazasi

dahilinde

muessesat-i

ictimaiye,

rnaliye,

iktisadiye, sanaiye, ziraiye, ticariye, hayriyeler tesis etmek, kooperatif sirketleri vucuda
getinnek icin tesbitde bulunacakdir.
(b) Koy heyetleri arasmda vuku bulacak ictimai tezaulleri ihtilaflan hal u vasil
edecekdir.
(p) Koy heyet-i idareleri tarafindan gonderilen tahrirat ve murahhaslan nazir-i
mlitalaya alacak ve bunlar hakkmda kararlar ittihaz edecekdir.
(s) Nisab-i ictimai azanm nisfeninden fazlasidir ve mukarrerat eksariyat-1 ara ile
ittihaz edilir.
(t) Kararlar sarih suretde karar defterine kayd edilecek ve mevcud aza tarafmdan
imza edilecekdir.
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(c) Ictimaiyeler dogrudan reis tarafindan vuku bulacak davet veyahud azadan ilc;
kisinin tahriri muracati i.izerine akd edilecekdir.
(<;) Koy heyet-i idarelerinin umurunu tanzim etmek ve bunlan taht-1 murakabe ve
nezaretinde bulundurmak kaza heyet-i idarelerinin cumle-i vazaifindendir.
(h) Kaza heyet-i idaresi, sandrgmda terkki.im edecek meblagin yi.izde otuzunu
heyet-i merkeziye

sandigma

gonderecekdir.

Mutebakisini

nizamnamede

gosterilen

sekilde sarf edecekdir.
6- Kitabet Vazifesi ve Mesuliyeti: Butun muhaberat katib vasitasryla icra
edilecekdir. ittihaz edilecek kararlar deftere kayid edilecek ve zabitlar tutulacakdir.
Evrak-1 verade ve mensule suret1eri hafz edilecekdir.
7-Sandik Emini Vazife ve Mesuliyeti: Sandik emini, koy heyet-i idareleri sandik
eminleri tarafmdan

vurud

edecek ianeleri her koyun hanesi kayid

edilecek ve

mukabelinde makbuz senedi verecekdir. Muntazam bir sandik defteri tutacakdir.
Heyet-i idare kararlanyla sarf edilecek paralar icin ilm ve haber alacakdir.
8- Kaza Heyet-i Idaresi ile heyet-i Merekeziye Irtibati : Kaza heyet-i idaresi ile,
heyet-i merkeziye yanmda baslayacak muhaberet, kaza heyet-i idaresi reisi ile, cemaat
reisi arasmda ceryan edecekdir.
9- _Kaza Erkan-1 Hukumeti ile olacak muamelat : Bir kaza dahilinde cemaate aid
olan butun muamelet ve muhaberet kaza heyet-i idaresi reisi ile o kaza erkan-1 hi.iki.imeti
yanmda ceryan edecekdir.

Dorduncu K1s1m
(Merkez Teskilati)
1- Heyet-i Merkeziye ve Adedi: Lefkosa, Magosa, Iskele, Limasun, Baf ve Girne
kazalan heyet-i idareleri tarafmdan intihab edilen on sekiz murahhasdan milrekkeb bir
heyet-i merkeziye tesekkul edecekdir. Su kadar ki kazalarm ekserisinin gonderecekleri
murahhaslarla da heyet-i merkeziye tesekkul etrnis ad olunur.
2- Heyet-i Merkeziyenin

Miiddet-i Vazifesi: Heyet-i merkeziye

intihab ve

tesekkiilunii takib edecek kanun-u saniyeden itibaren uc sene muddet icin ifa-yi vazife
eder.
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3- Icra Heyeti ve adedi: Heyet-i merkeziye icra heyeti , reis, katib-i umumi ve
sandik emininden ibaret olmak i.izere tesekkul eder. lcra heyet-i reisi, cemaat reisi
olacakdir. lcra heyeti mi.ictebaen ve mi.inferiden heyet-i merkeziyeye

karsi mesul

bulunacak ve heyet-i merkeziyenin on dort azasmm ittifaki arasiyla tebdil edileceklerdir.
4- Icra Heyetinin Vazife ve Mesuliyeti: Icra heyeti, heyet-i merkeziyenin ittihaz
edecegi btiti.in mukarrerati

I

icra ve taabik edecekdir. Icra admdan dolayi heyet-i

rnerkeziyeye izahat verecek ve heyet-i merkeziyenin

verecegi talimat mevcubunca

hareket edecekdir.
5- Katib Umurnisinin Vazife ve Mesuliyeti: Katib urnumu, heyet-i rnerkeziyenin
ittihaz edecegi butun mukarrerati zabt edecek ve mukarrerat defterini hafz eyleyecekdir.
Hukumet-i rnahalliye ve rnerkeziye, kaza heyet-i idareleri ashab-1 miiracan ile vuku
bulacak, butun muhaberati idare edecek , gonderilecek tahrirat ve cevablarm suretlerini
vefared olacak, evrak ve mektublan hafz edecek ve heyet-i merkeziyeye arz edecekdir.
6- Sandik Emininin Vazife ve Mesuliyeti: Sandik emini kaza heyet-i idareleri
· sandik eminleri tarafmdan vurud edecek meblagi ahz ve kabz edecek ve rnukabelinde
makbuz senedi verecekdir. Terakkum edecek meblagi nezdinde hafz edecek ve otuz
liradan fazlasim bankaya tevdi edecek ve heyet-i merkeziyenin kararlanyla sarf edilecek
paralar icin ilm ve haber alacakdir. Bankadan almacak paralann cekleri heyet-i icraiye
tarafmdan imza edilecekdir.
7- Heyet-i Merkeziye: Kibns Turk islam Cemaati'nin kafe-i umur ve hususat-1
ictimaiyesinin merkezi, heyet-i merkeziyesidir. Cemaate taalliik eden biitiin hukuk-u
munakib vikaye-i siyanet edecek , umur-hususati idare eyleyecekdir.
(a) Cemaatin mevcudiyeti ve bekasmi inkisaf ve terakkisini, tekamul ve tealisini
efradmm refah ve saadetini tayin edecek tedabiri ittihaz edecek ve her turlu ictimai, mali,
iktisadi, sanai, zirai, ticari, miiessesat-1 tesbidi hususunda isbad-1 lazimade bulunacakdir
ve bu husus icin kendi arasmdan ictimalar teskil edilecekdir.
(b) Kaza Heyet-i ldaresi'nin malumat ve icraatiru taht-i murakabe ve nezaretinde
bulunduracak ve bunlar yanmda zuhur edecek nizailleri ve ihtilaflan
eyleyecekdir.
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(t) Bir kaza heyet-i idaresi tarafmdan, o kaza Cemaat-i Islamiyesi'nin muavinine
ihtiyac his edilecegi takdirde , bu nevi vuku bulacak muracaatlan tedkik ve tasvib edildigi
suretde muavenet-i lazimade bulunacakdrr.
(s) Butun mukarrerat karar defterine kayid edilecek ve zirini aza imza edecekdir.
(c) Heyet-i merkeziyede nisab-i ictima, azanm tasfifinden nasfmdan bir fazladir.
Su kadar ki; iki defa davet vukuunda nisab-1 ictima hasil olmadrgi takdirde mevcud aza
ile mukarrerat-1 ittihaz eyleyebilecekdir.
(<;) ictimalar

dogrudan

reis tarafmdan

vuku

bulacak

davet

uzerine

akd

olunacakdir. Azadan bes kisinin tahrir-i muracati uzerine reis ictimai davete mecburdur.
Etrnedigi takdirde mezkur bes kisi ictimai davet edebilecekdir.
(h) Umur-u idare-i evkaf icin bes kisiden murekkeb bir meclis idare-i evkaf
intihab edecekdir.
(h) Her sene meclis idere-i evkaf tarafmdan tanzim edilecek evkaf budcesini
tedkik, tadil ve tasdik edecekdir.
(z) Umur-u muamelat evkafi teftis etmek uzere her sene rnufettis intihab
edecekdir.

Besinci K1s1m
Evkaf-1 islamiye Teskilati
l-Evkaf-1 Islamiye Ideresi: Umur-1 evkaf, heyet-i merkeziye tarafmdan intihab
edilecek bes kisiden murekkeb bir meclis idare-i evkaf tarafmdan tezekkur edilerek taht-i
karara almacak ve ittihaz edilecek mukarreratm tamamrm tadbikine meclis-i mezkur
nezaret edecekdir. Bu mecliste muftu efendiye ilaveten aza bulunacakdir.
2-Evkaf Budcesi: Meclis-i idere-i evkaf, evkaf-i islamiye varidat masarfati her
sene budcesini tanzim edecekdir. Budce heyet-i merkeziyeye arz edilecek ve heyet-i
merkeziye tarafindan tedkik, tadil ve tasdik edilecekdir.
3- Fasila-i Varidad ve Cihet-i Sarfi: Vakiflar yeniden tesbit edilecekdir. Mevcud u
ihticaca salih ve kifanamelerle vakiflann seriatine riayet ve itina edilrnekle beraber
terakkiyat-1 asriye ve icabat-1 mahalliye nazin itibara almacak ve cemaatin evkaf
parasmdan idam-1 istifadesi temin edilecekdir. Evkaf-i mesrutada evlad-1 vakfm hukuk-1
sahsiyesi mahfuzdur.
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4- Umur-i Evkafm Suret-i Idaresi Hakkmda

Lahye Tazimi Icin Tesekkul

Edecek

Encarm ve vazifesi: Umur-i evkafm suret-i idaresine <lair ulum,

Mutehassuslann

hukukiye ve seriye mutehassuslanndan

heyet-i merkeziyece teskil edilecek encamm

akruz tarafmdan bir lahye kaleme ahnacakdir. Bu lahyede butun memurun , evkafm ve
muessesat-i

diniye hademesinin

vazife ve mesuliyetleri

tayin edilecekdir.

Diniye

hademesi ehliyet ve evsaf-t lazimaye haiz olduklarma <lair muftu efendi tarafmdan imza
ve muhur edilmis ehliyet sahadetnamesi ibraz eden mustediyeler meyenmdan intehab
edilecekdir.

Lahye

heyet-i

merkeziyeye

bu

lahyenin

tadbik-i

isbatim

istikmal

eyleyecekdir.
5- Memurin Evkafi ve Muessesat-i diniye hademesinin tayini: Memurin evkafi ve
muessesat-i diniye hademesi meclis-i idare evkaf tarafmdan tayin ve bunlann tayinleri

heyet-i merkeziye tarafmdan tasdik edilecekdir.
6- Umur-i Muamelet-i Evkaf Mufettisleri: Umun muamelat evkafi tevtis rem
intlhab edilen teftisat, tedkikat ve musaadanrun neticesi heyet-i merkeziyeye rapurat
edeceklerdir. Hukumetin hak teftisi bakidir.

Altici K1s1m
Diyanet Isleri Teskilati
1- Miiftii ve Suret-i
veyahud

din ve mezheb

cemaatin

din

lntehabi:

islerinden

ve mezheb

islerine

Turkiye

Hareilfnumi

malumat
nezaret

ve vefiki

ilahiyat

subesinden

miitebiyyen

etmek uzerine

mezun

bir zat-i muslim

, ihlal vukuunda

bes sene

muddetle mufn; intehab olunacakdir.
2- Diyanet

lsleri

diniye ve mezhebiyede

Cemiyeti:
ihtisas

Heyet-i

merkeziye

olan bes zattan

tarafmdan

murekkeb

muntehab

bir diyanet

ve ulum

isleri cemiyeti

tesekkul edecekdir. Bu cemiyete muftu efendi reyaset edecekdir.
3-

Diyanet

merkeziyenin

Isleri

Cemiyetinin

tefrik edecegi

Vazife,

iki ilim, hukuk

Salahiyet

mutehasusu

altmda ictima edecek ve bir lahye kaleme almacakdir.
salahiyeti

tesbit

merkeziyesinin

edilecekdir.

Lahye

muftu

ve

Mesuliyeti:

ile rnuftu efendinin

Bu lahyede cemiyetin

efendinin

istiraki

ile

cemaat

tedkik ve tasdik edildikden sonra muteber u mamuliyet olacakdir.
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Heyet-i
reyaseti
vazife ve
heyet-i

4-Miiessesat-1 Diniye

ve Hademesi:.

Milessesat-1 diniyeye nezaret

etmek,

hademesini murakabesi altmda bulundurmak ve milessesat-1 mezkurede ifa-yi vazife
edecek hademeyi (milderrisler, hatipleri, imamlan, muezzinleri vesaireyi) imtihan etmek
e bunlara ehliyet sahadetnamesi vermek ve halka irsadat-i diniyede bulunmak diyanet
isleri cemiyetinin cilmle-i vazaifinden bulunacakdir.
5-Diyanet lsleri Cemiyetinin Ictimai: Diyanet isleri cemiyeti vakit buvakit milftil
efendinin taht-1 reyasetinde ictima edecek ve umur-u diniye ve mezhebiye hakkmda
kararlar ittihaz edecekdir.
6- Muftii Vekilleri: Miiftu efendinin her kaza merkezinde ve icab eden koylerde
bir vekili bulunacakdir.

Y edinci K1s1m
Muhakim-i Seriye
Heyet-i merkeziye, aile , hukuk, mesail ve ihtilafatmm daha mukemmel ve
memnun bir ruyet-u hal u fasih temi icin mahkeme-i seriyenin , asnn ve mahallin icabati
ile mutenasib bir sekilde yeniden tesyikini, hukuk kazasmm tayinini ve tadbik edecekleri
ahkam-1 seriye ve usul-u muhakemenin

tedbikini hukumetden taleb edecekdir. Bu

hususdaki isasat bervech-i atidir.
(a) Kaza kadilan kaza muhakkem adliyesine ihak edilmek ve davayi seriye kadi
ile kaza mahkemesi Turk hakimi huzurunda rivayet olunmah
(b) Mudar-i hi.iki.im olacak ahkam-i seriye tayin edilmeli
( c) Hukuk kazalan vazih bir suretle tayin edilmeli
( d) Kaza mahkemelerinde cari olan usul-il mahkeme bunlarda da cari olmah
(k) Bunlardan sadir olacak mahkemeler, kaza mahkemesi hukumleri gibi kabil
istinadi olmah
(m) Bes kadmm Lefkosa kasabasi uzerindeki huhuk kazasi Lefkosa mahkemesine
verilerek bas kadt seri istnaflarda mahkeme-i aliyeye hakim mensub olmali
(n) Kadilann mekteb-i hukuk mezunu olmasi veyahud o derece tasil gormus
olunmasi
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Sekizinci K1s1m
Eytam lsleri
Heyet-i merkeziye, Hukuk-u eytamm vikaye-u siyaneti ve umur-u eytamm
muhiir-i layikinda tedviri hususunda bir lahye-i kanunuye tanzib edib hukumete takdim
edecekdir.

Dokuzuncu K1s1m
Maarif lsleri
Heyet-i rnerkeziye Rum rnaarif kanunlanndan rum cernaatine verilen hulasalarm
tamarm Turk cernaatine de verilmesini tern in edecek bir suretde maarif kanunlannm tadili
ve ali-ul-umum Kibns ahalisinden cebayat edilen maarif vergisiyle hilkumet-i maarif
tahsisatmm bir sandikda birlestirilrnis ve ali-ul-umum mekteblerinin ve muallimlerin
adedi ve ihtiyacati nisbetinde tevziyi ve rnuallirnlerin terkiye-i hal-u temin istikballeri ve
umumiyet itibanyle
Maarif-i islamiyesi'nin terkiyati icin huhumet nezdinde tesbiyadda bulunacakdir.

Ononcu K1s1m
Cemaat-i islamiye Kongresi
-1- Cemaat-i Islamiyenin senelik bir kongresi olacakdir. Bu kongre her senenin
Kanun-i Evveli zarfmda Lefkosa'da cemaat reisinin daveti ile toplanacakdir.
Bu kongrenin izasi : Heyet-i merkeziye ve kaza heyet-i idareleri ile koy heyetleri
reislerinden ibaret olacakdir.
-2- Konrenin Vazifesi: Kongrede her heyet bir senelik icraatmm ve sene-i atiye
akkinda tasviratim heyet-i umumiyeye arz ve izah edecekdir.
-3-

Nizamnamenin

Tadili

Nizarnnamenin

esa.siyesmm

tadili,

erkeziyenin teklifi ve kongre heyet-i umumiyesinin tasvibi ile olabilecekdir.
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heyet-i

D.».b)».»..9 .JIJ~Jffi
Mevdad-r setti
1merkeziye

Heyet-i merkeziye ile kaza heyetlerinin mi.ihi.ir-i mahsusu olacakdir. Heyet-i
ile kaza heyetlerinin

katibler nezdinde

mahsuz bir mi.ihilr mahdumu

bulunacak veya ci.imle evrak-i muhaberat isbu milhilr ile temhir edilecekdir. Mi.ihi.ir adrda
tayin edilen sekilde olacakdir:

Kibns Ti.irk Cemaat-i islamiye
1925 tarih-i tesisi
Kazasi veya heyet-i merkeziye

2- Sandik Eminlerinin Kefalet Rabin : Heyet-i merkeziye ile kaza heyetleri sandik
eminleri, mezkur heyetlerince tensib edilecek mikdarda kefalete rabit olunacaklardir.
3- Teberruat Ianat-i Fevkalade Hakkmda: Cemaat-i islamiye narruna vuku
bulacak ve (ianat-i fevkalade ) makbuldi.ir. Bunlar aid olduklan sandik eminler tarafmdan
Cernaat-i islamiye namma kabd olunarak mukabelinde makbuz ilm ve haber verilerek
defter-i mahsusata kayid olunacakdir.

Talimat Dahilinde
4- Heyet-i merkeziye teskilatmdan sonra gerek heyet-i merkeziyenin ve gerek
kaza heyet-i idarelerinin muzakeratmi tanzim ve idare edecek bir talimat-i dahiliye
kaleme alacakdir.
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Madde-i Mukakata
Kanun-u Evvelin 1924 tarihinde

Lefkosa'da

kongre heyeti, isbu nizamnamenin
Cemaat-i

Islamiye

Heyet-i

kazanm aza-yi muessesesi
eskilatin

tamarru

tarihinden

ikmal

istihadad

Miiessesesi
kendi kazalan
edildigi

zaman

ictima eden her hususlardan

etdigi teskilati

halinde

ifa-yi vazifede

kadar

teskilatiicra

ettirirse memurdar

tesekkul

eden heyetler

Kanun-1

Sam

ve
1925

itibaren tesekkul etmis ad oedilecekdir.

Cemaat-i
tarafmnzdan

Reis:

.

Sandik Emini:

.

islamiye

muntehib

Teskilati

Kongresi'nin

.

ikinci ictimai tarihi olan isyat 1915 tarihinde

her hususlanmiz taraflarmdan

Nizamname

esasiyesinin

......................... kiryesi ahali meselesi
isimleri

getirinceye

devam edecekdir.Her

dahilindeki

Aza:

islamiye

meydana

mutesekkil

gorulen

ikinci

tanzim ve tasdik olunan Cemaat-i
kismnun
tarihinde

ahkami-en

tevfike

biz

ictima edilerek yukanda

lie; kisiyi ic sene muddetince koy heyet-i idaresi olmak iizere intihab

eyledik.
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