Tanıtım
“Allah, Melekler ve ilim sahipleri, adâleti ayakta tutarak Allah'tan başka ilah
olmadığına şahitlik etmişlerdir. (Evet) Azîz ve Hakîm olan Allah'tan başka ilâh
yoktur” Sûratu Âl-i İmrân 18.Ayet. Hazreti Peygambirimiz (saw) hadisi şerifte “İlim
sahipleri, peygamberlerin mirasçıdır” diye buyurmuştur.
Yukarıdaki Ayet ve Hadisi şerifi esas alarak, ilim sahiplerinin topluluğu değer ve
dinde islah etmekte önemli bir rolu olduğuna inanarak, topluluktaki itibar ve yerini
güçlendirmek, insanları hak ve hayra hidayet etme görevini yerine getirmek, ve
İslami kimliğini ve insalığını savuncak, dini ihtiyaçlarını karşılayacak ve birliğini
gerçekleştirecek birini arayan Eritre halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Eritreli
İlim sahipleri ve Din adamları bu Anayasayı düzenledi. Düzenleme tarihi: 2627/07/1436 Hicri/15-16/05/2015 sürecinde yer alan Kuruluş konferansı. Bu Yasa,
onu düzenleyen tarafların katkılarını düzenleyip, Eritre İlim Sahipleri Derneğinde
rolunu aktifleştireriyor.

1.Madde: Ön Açıklama
Aşağıdaki Terimlerin tanıtımı belirlenmektedir, bağlam gereği
değişebilmektedir
Dernek: Eritre İlim Sahipleri Derneği
Yasa: Eritre İlim Sahipleri Derneği’nin Anayasası
Konferans: Derneğin genel konferansı
Meclis/Konsey: Derneğin Şura Meclisi/Konseyi
Sekreterlik: Derneğin genel sekreterliği

2.Madde: Adlandırma, Tanıtım, Vizyon ve Mesaj
 Derneğin Adı: “Eritre İlim Sahipleri Derneği” ve İngilizcede “Eritrean
Ulama’s League”
 Tanıtım: İtibara sahip olan, Bilimsel, Dini ve Bağımsız bir Heyettir
 Vizyon: Eritre’li müslumanlar için bir referans olmak
 Mesaj: Eritreli müslumanlara genel kazanç sağlamak ve onları ilgili
taraflarda temsil etmek ve katkılarını bir arada birleştirmek

3.Madde: Derneğin Logosu

4.Madde: Derneğin Hedefleri
Dernek, aşağıdakileri hedefliyor
 Eritre’li müslumanlarının emek ve saflarını birleştirmeye çalışmak ve
onların ortak bir sesi olmasını sağlamak
 İslam kimliğini ve Arapça dilini savunmak ve onları yok etmeye
çalışanlara karşı olmak
 Dini hükümleri beyan etmek, özellikle Çağdaş Fıkıh
 İlim sahipleri ile ilgilenmek ve becerilerini geliştirmek
 Eritre’li İslami kurumlara destek vermek
 Eritre’li İslami Vakfı diriltmek ve korumak

5.Madde: Vesileler

Dernek, hedeflerini gerçekleştirmek için müsait ve yasal tüm vesileleri
onaylayıp kullanır

6.Madde: Derneğin merkezi
Derneğin asıl merkezi Eritre devleti, geçici merkezi Birmingham, İngiltere

7.Madde: Başlangıç noktaları/Referanslar
Bizim referans Kitap ve Sünnettir, bizim metodoloji orta ve dengeli;
hükümleri takip etmeyi ve dinin maksatlarını gerçekleştirmeyi bir araya
getiriyor, insanlığın çıkarlarını önemsiyor, bu dönemin ihtiyaçlarını
dikkate almakla beraber kesinlikle açık olan hükümlere dayanıyor. Bizim
Fıkıh bakışımız 4 imam mezheplerini, onlardan sonra gelen yorumlayan
imamları ve Fıkıh korumlarını esas alıyoruz. Yorumlamak için kapının
itibar edilen şartlar ile birlikte açık olduğunu görüyoruz.

8.Madde: Derneğin Yapısı
3 seviyeli
 Genel Konferans
 Şura Meclisi/Konseyi
 Genel Sekreterlik

9.Madde: Üyelik
 Aktif üyelik: kurucu üyeler, 9.Madde usuluna uyarak kabul edilmişler
ve derneğin kurallarına uyarlar

 Fahri üyelik: Destek ve itibarleri için Dernek tarafından üyelik
kazanmış üyeler

10.Madde: Üyelik Koşulları
 Adayın dini bilimlerde en az yüksek lisanstan mezun olması veya o
bilimlerde becerisi referans edilmesi
 Derneğin iki üyesi tarafından referans alması
 Genel Sekreterliğinin üyeliğini onaylaması
 İslama karşı çıkan hiç parti veya gruba üye olmaması
 Eritre’li veya Eritre kökenli olması

11.Madde: Üyelik Görevleri
 Derneğin Anayasaları, iç düzenlemeri ve programına uymak
 İç düzenlemer gereği sorumlu taraflardan gelen her türlü hedef,
karar ve emire uymak
 Derneğin etinliklerine katılmak, teşkilatında yer almak, sözünü
tutmak ve hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmak
 Disiplinli olmak
 Can, para ve vakit ile fedakarlık göstermek
 Derneğin güvenliğine ve birliğine muhafaza etmek
 Tavsiye ve yapıcı eleştiri sağlamak, iyiliği emretmek ve kötülüğü
yasaklamak
 Belirlenmiş maddi taahütleri yerine getirmek

12.Madde: Üyelik Hakları
 Derneğin Etkinlik ve programlarına ilgili düzenlemere göre katılma
hakkı
 Sorumluluk vermek ve almak (ilgili düzenlemelere dayanarak)
 Fikir verme hakkı ve Şura sürecine katılmak ve ilgili kanallar
üzerinden yapıcı eleştiri vermek
 İlgili Şartlara göre Dernek tarafından verilen tüm ayrıcalıklara sahip
olmak
 Üyeyi korumak, insaliğini ve itibarini savunmak

13.Madde: Üyelik İptali
Üyelik aşağıdaki durumlarda iptal olur
 Üyeden Şeriat’a uymayan davranış ortaya çıkması
 Üye İstifa edip istifası kabul olması, Ölmesi, Ehliyetini kaybetmesi
veya Şura Meclisinden çıkan sebepli bir karar çıkması

14.Madde: Konferansın Görevleri
Konferans, Dernekte en yüksek yetki sahibidir ve görevleri:
 Anayasayı düzenlemek ve değiştirmek
 Şura Meclisinin üyelerini seçmek
 Konferans her 3 yılda yer almaktadır, bir yıl uzatma imkâni vardır

15.Madde: Meclisin Görevleri
Şura Meclisi Yasama ve izleme organıdır ve Derneğin iki konferans
arasındaki süreçte en yüksek yetki sahibi sayılır ve görevleri:
 Meclis 21 üyeden oluşur, Konferans onsekizini seçer, kalan üçü
Meclis seçer
 Meclisin yetki süresi 3 (Üç) yıldır
 Meclis yıllık bir periyodik toplantıda bulunur, ve acil durumlarda
toplantı da olur (Meclis Başkanı, Gener Sekreter veya üyelerin üçte
biri istekleriyle)
 Meclis Yasama ve İzleme rolu ile sorumlu, Genel Sekreterlik için plan,
bütçe ve genel politika onaylar
 Genel Sekreterlik ofisini onaylar
 Genel Sekreterlikten gelen raporları genel plana göre müzakare eder
ve performansı değerlendirir
 Genel Sekreterliğin performansını izler ve istenen görevlerin yerine
getirilip getirilmediğini değerlendirir
 Genel Sekreterliğe politika, düzenlemeler ve yasalar verir
 Meclis, standart kararlarını normal çoğunluk ile alır, önemli
husularda ve karar düzeltmelerinde ancak üçte iki çoğunluğu ile
karar alınır
 Mecliste bir boşluk olduğu takdirde yedek üye listesinden ilk yedek
üye yükseltir

16.Madde: Genel Sekreterlik Görevleri
 Genel Sekreterlik Yürütücü otorite sayılır, ve Derneğin plan ve
politikalarını yerine getirmek ile yükümlü, Başkanı Genel Sekreter
 Genel Sekreterlik ofis ve şubelerini Meclis onay ile kurar
 Periyodik toplantı her 4 ay, acil durumlarda genel sekreter veya
üyelerin üçte biri davetiyle toplantı gerçekleşir
 Genel Sekreter en fazla iki konferans dönemi müddetiyle yerini işgal
edebilir
 Genel Sekreter yok olunca (Ölmesi, aciz olması veya kovulması
durumlarında), Yardımcısı işler yürütür, ve Meclis yeni bir Genel
Skereteri seçmek için 3 ay içerisinde bir toplantıya davet eder
 Genel plan koymak, ve ona göre çalışmak(Meclis tarafından onay
olmasından sonra)
 İşlerini ve şubelerini düzenleyen iç düzenlemeleri hazırlamak, ve o
düzenlemelere göre uygun olarak çalışmak (Meclis tarafından onay
olmasından sonra)
 Tüm derneğin heyetleri için seçim düzenlemelerini çıkarmak
 Mali düzenlemeleri hazırlamak ve onlara göre çalışmak (Meclis
tarafından onay olmasından sonra)
 Genel Sekreterin Yetki ve Görevlerini belirleyen düzenlemeleri
hazırlamak ve onlara göre çalışmak (Meclis tarafından onay
olmasından sonra)

 Şube üyeleri arasındaki çakışmaları iç düzenlemelere dayanrak
çözmek
 Şubeleri kurup görev ve bütçelerini belirlemek
 İslami heyet ve İlim sahipleri dernekleri ile iletişim kurmak ve ortak
çalışmak
 Görevleri uygun gördüğü kişilere dağıtmak (tam veya kısmi
dağıtmak, gönüllü veya ücretli olarak) ve o görevleri düzenleyen bir
sözleşmeye dayanarak
 Sekreterlik, Derneğin web sitesinden sorumlu olup, politika, hedef ve
planını belirler, bütçesini onaylar. Siteyi yönetmek için bir komite
kurar (Site yöneticisi ve yardımcıları)
 Derneğin Kadın şubesi ile ortak çalışma yöntemlerini onaylamak.
Derneğin hedeflerini gerçekleştirmek dikkate alınır ve bir kadın üyeyi
koordinasyon için aracı tayin etmek
 Derneğin Resmi Konuşmacısı Genel Sekreterdir

17.Madde: Mali ilgiler
 Derneğin bütçesi üyelerin harç ve yardımlarından oluşur
 Dernek dışarıdan gelen bağış ve yardımları kabul etmektedir
(Derneğin bağımsızlığını ve ilkelerini ihlal etmemek şartıyla)

18.Madde: Derneği Halletmek
 Derneğin işlerine devam etmesi imkansız hale gelirse (Allah izin
vermsin), Konferansın Derneği halletme kararını alabilir (acil bir
toplantıda, üyelerin üçte ikisi bulunmasıyla). Derneğin serveti
Konferansın anlaştığı bir tarafa devredilir

19.Madde: Genel Hükümler
 Seçim dönemlerinde Dernek ve Konferans toplantılarını üyelerin en
yaşlı olan başlatır (yeni bir başkan seçene kadar)
 Seçim gizli olarak işlenir
 Mutlak çoğunluk kuralı tüm kararlarda geçerli, oyların eşit olduğu
durumlarda toplantının başkanı tarafı kazanır, iki durum hariç:
o Genel Sekreter seçimi, istifasını kabul etmek veya onu kovmak
için üçte ikinin çoğunluğu şart, mümkün değilse mutlak
çoğunluk yeter
o Anayasayı değiştirmek için üçte ikinin çoğunluğu gerekmektedir
 Toplantılar, üyelerin yarısı artı bir bulunmasıyla geçerli sayılır
 Bu yasa tüm maddeleri ile bütün üyelere geçerlidir (Erkek ve kadın)

20.Madde: Anayasyı Onaylamak
 Bu yasa, Kuruluş seminerinde onaylandı (15/05/2015) ve bu tarihten
itibaren hükümleri geçerlidir

