Cami ve cemiyetlerin Ramazan ayındaki aktiviteleri
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
Zürih, 19. Nisan 2020
Değerli kardeşlerimiz,
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu
Bu bildiri ismi geçen tüm çatı kuruluşları ile beraber hazırlanmış olup
imamlar komisyonu tarafından incelenip teyit edilmiştir.
İsviçre federal hükümeti tarafından Coronavirüs hakkında 13. Nisan 2020 de yayımlanan
2 nolu kararnamenin 17. Nisan 2020 tarihli yeni bildirisinde şu cümleler geçmektedir:
„Kilise, cami, sinagog ve başka dinlere mensup insanların mabetlerinde buluşmaları yasaktır“
Bu sene tüm hesaplamalar Ramazan ayının 24. Nisanda başlayacağını göstermekle birlikte
camilerimizdeki faaliyetlerimiz aşağıdaki şekilde etkilenmektedir.
Insanımızın sağlığı ve korunması her zaman önceliğimiz olduğu için aşağıdaki tavsiyelerde
bulunmak isteriz:

Teravih Namazları

صﻼة التراويح

Bu virüs genelde yakın ve uzun süreli temaslarda insandan insana geçmektedir. Buna binaen
hükümetin dini cemaatlere yönelik buluşma yasağı devam etmektedir. Dolayısı ile teravih
namazlarını camilerimizde ifa edemeyeceğiz.

Tavsiye:
Bu sene teravih namazlarını aile efradımız ile birlikte kılalım. Peygamber efendimiz SAV
dönemimde sahabiler de teravih namazlarını evde kılmaktaydılar.

Cuma Namazları

صﻼة الجمعة

Teravih namazlarındaki geçen sepeblerden dolayı cuma namazları da kılınamıyor.

Tavsiye:
Cuma namazı yerine öğlen namazını ifa edelim ve çokca dua edelim.
Özel veya başka alanlarda kendi başımıza organize ettiğimiz cuma namazı davetlerinin
ve kılınmasının islami usullere uygun olmadığını tekrar belirtmek isteriz.
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Çocuk ve Yetişkinlere Eğitim
Camilerdeki eğitim yasağı da aynı şekilde devam etmektedir. Resmi okullar da şimdilik
11 Mayıs tarihine kadar kapalı olacaktır. Bu duruma yönelik yeni bilgilendirme hükümet
tarafından 29 Nisanda yayımlanacaktır.

Tavsiye:
İsmi geçen çatı kuruluşları dini eğitimin 8. Haziran tarihine kadar sadece sosyal kanallar
üzerinden (online) yapılmasını uygun görmektedir. Bunun başlıca sebebi camilere
gelenlerin farklı şehir ve köylerden gelip riski büyütme olabilmeleridir.
Hükümet bu konu hakkında 27. Mayısta tekrar bir bildiri yayımlayacaktır.
Tüm velilere tavsiyemiz çocuklarını bu mübarek ayda dini bilgileri öğrenmek ve Kuran
okumak için motive etmeleridir.

İftar
Maalesef toplu iftar merasimlerine müsaade edilmemektedir. İftarların aile fertleri ile
beraber evlerde yapılması istenmektedir.

Tavsiye:
Iftar davetiniz yerine sadaka veriniz. Cami yönetimi veya yetkili kişiler ile irtibata geçip bu
sadakayı nerede ve nasıl verebileceğinizi öğreniniz.

Bayram Namazı
Bayram namazları kalabalık bir cemaatle kılınacağından ve yasakların bayram tarihinde
halen geçerli olacağından dolayı bu sene bayram namazı camilerde kılınamayacaktır.

Tavsiye:
Hoca efendilere bayram günü cemaatlerine yönelik sosyal medyada (skype vs.)
seslenmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bayram günü öncesi bir bildiride insanlarımızın
kendi başına organize etmeyi düşündükleri bayram namazlarının da islami kurallara uygun
olmadığı ve bunu peygamber efendimizin (SAV) uygulatmadığı tekrar hatırlatılmalıdır.

İsviçre içinde cenaze defin işlemleri
Defin sırasında yas tutan aileler için kişi sınırlaması kaldırılmıştır.

Tavsiye:
Bu konuda cami yönetimi, çatı kuruluşunuz veya doğrudan ikamet ettiğiniz belediye ile
irtibata geçebilirsiniz.
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Aşağıda geçen çatı kuruluşlarının katkıları ile:

Dachverband der Albanisch-Islamischen
Gemeinschaften in der Schweiz

Türkisch islamische Stiftung Schweiz

Dachverband islamischer Gemeinden der
Ostschweiz und des F. Liechtenstein

Islamische Gemeinschaft der Bosniaken

Ligue des Musulmans de Suisse

Schweizerische Islamische Gemeinschaft

Union Neuchateloise des Organisations
Musulmanes

Union des organisations musulmanes de
Genève

Union des Associations Musulmanes de
Fribourg

Verband Aargauer Muslime

Young Swiss Muslim Network

Union Vaudoise des Associations
Musulmans

Vereinigung der Islamischen
Organisationen in Zürich

Basler Muslim Kommission

Ramazan ayınızın hayırlı ve mübarek olmasını dileriz
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