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‚Sennefriedhof‘  
mezarlığındaki  
islami definler 
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Mezar tasarımı ve bakımı
Müslüman mezar alanı herhangi bir özel tasarım dü-
zenlenmesi olmayan bir alan olarak belirlendiğinden, 
mezarların tasarımı ile ilgili olarak bağlayıcı özel kuralları 
da bulunmamaktadır. Bu durum akrabaların, mezar yerini 
dini fikirlerine göre tasarlamalarını kolaylaştırır. Bununla 
birlikte, birkaç ilkeye uyulmalıdır :Mezar yerine ağaç ya 
da çalılık dikilemez. Ayrıca mezar alanının en fazla üçte 
biri taş veya levhalarla kapatılabilir. Buna ilaveten bütün 
mezarların kiralandıkları süre boyunca bakımlı olmalarına 
dikkat edilmelidir; yani mezarlar düzenli olarak yabani 
otlardan ve kurumuş çiçek artıklarından arındırılmalıdır. 
Daha fazla bilgi mezarlık idaresinden temin edilebilecek 
mezarlık tüzüğünde bulunabilir. 

Mezar taşı
Mezara mezartaşı konulabilmesi için Mezarlık  İdaresine 
başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mezar taşı, 
yöresel bir taş ustasına yaptırılacaksa, görevlendirilen 
usta normal olarak gerekli formaliteleri de yerine getirir.
Ancak, başvurunun mezarı kiralayan yetkili kişi tarafından 
imzalanması gerekmektedir.

Ücretler 
Mezarlık İdaresi, defin ücretlerini „Bielefeld Şehri mezar-
lıkların kullanımı için ücret yasası“ temelinde hesaplar. 
Defin ücretine ek olarak (mezar çukurunun açılıp kapatıl-
ması) mezar kirası ve tabut taşıyanların ücreti alınır. Buna 
ek olarak cenaze yıkama odasının kullanımı ve başvuru 
ücreti vardır. Bu ücretler cenazeyi defin ettiren tarafın-
dan, yani genellikle vefat edenin en yakını tarafından 
karşılanır. 
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Defin Kaydı
Aile fertlerinden birinin vefat etmesi durumunda, yakınları 
derhal ölüm sonrası muayenenin yapılmasını sağlamakla 
yükümlüdür. Yetkili nüfus dairesinden vefat edenin ölüm 
belgesinin çıkarılması için yapılan başvuru veya gerekli ran - 
devuların ayarlanması gibi diğer formalitelerle  genellik le 
Cenaze (Defin) Firması ilgilenir. Defin firmalarının adres 
listeleri Mezarlıklar İdaresinden - Friedhofsverwaltung - 
temin edilebilir veya internetten arama çubuğuna Cenaze 
Firmaları (Bestattungsinstitute) yazarak da bulunabilir.

Naaşın alınması ve muhafaza edilmesi  
Yasal hükümlere istinaden ( Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti 
Defin Yasası), vefat eden kişi ölüm tespit edildikten en 
erken 24 saat sonra defnedilebilir, ancak bu süre on günü 
aşamaz. Mezarın açılıp kapanması temel olarak mezarlık 
yönetiminin sorumluluğunda olsa da, önceden anlaştıktan 
sonra mezarın bir kısmını akrabalar ve arkadaşlar kendileri 
doldurabilir. 

Tabut zorunluluğu 
Bielefeld Şehri Çevreden Sorumlu Daire’nin idaresi altında 
olan bütün mezarlıklarda tabut zorunluluğu bulunmaktadır. 
Ancak, bireysel durumlarda etik veye dini nedenlerle istis-
nalar yapılabilir. Böyle bir durumda, defin işlemini yapmak-
la görevlendirilen yetkili, belli kurallara uyacağını belirten 
bir açıklama imzalamak zorundadır. Mezarlık İdaresinden 
alınacak form ile tabutsuz defin işlemi talep edilebilir.  
Ancak, vefat eden kişinin defin alanına kadar kapalı bir 
tabut içinde taşınması gerektiği unutulmamalıdır.

Cenazenin islami değerlere uygun yıkanması 
İstendiği takdirde, ölen kişi, islam dininin değerlerine 
uygun olan şartlarla yıkanabilir. Sennefriedhof’taki yeni 
şapelde, bu işlem için özel olarak donatılmış, hijyenik 
 düzenlemelere uygun bir oda mevcuttur.  

Bielefeld’de giderek daha fazla islam inancına 
mensup insan yaşıyor ve bunların birçoğu da 
islami kurallara uygun olacak şekilde burada 
defnedilmek istiyor.

Artan talep yüzünden, Bielefeld Şehri, daha 1995 yılında 
Sennefriedhof’ta müslüman inancına mensup hemşehri-
lerimiz için ayrı bir islami mezarlık kurdu. İster hayatları 
boyunca burada yaşamış olsunlar, ister dışardan gelmiş 
olsunlar, islam inancına mensup tüm vatandaşlar buraya 
defnedilebilirler. Mezarlık alanının yerleşimi için daha önce 
hiç defin yapılmamış bir alan seçilmiştir. Mezarlar, kişilerin 
yüzleri Mekke’ye bakacak şekilde düzenlenmiştir.

Çevreden Sorumlu Daireye bağlı Mezarlık İdaresi, bu kıla-
vuzla, sizleri Sennefriedhof’ta islami definler için sunulan 
olanaklar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Mezar türleri ve süreleri 
İslam mezarlığı içerisinde 5 yaşına kadar olan çocuklar 
için sıra mezarlar (çocuk mezarları) ve seçmeli mezar 
alanları bulunmaktadır. Sıralı mezarlarda sadece bir kişi 
gömülebilirken, seçilen mezarlarda birden fazla aile  
mensubunun defnedilebileceği bir, iki veya daha fazla 
alanı olan mezar kiralanabilir. 

Çocuk mezarlarının atıl süresi, yani kalıntıların toprak ol-
ması için gereken kira süresi on senedir. Bu süre bittikten 
sonra, çocuk mezarları, seçmeli mezarlara dönüştürülebi-
lir ve kullanım süresi uzatılabilir. Uzatma istenmediği tak-
tirde mezar yeri tesviye edilmelidir; mezar alanı yeniden 
defin yapılabilmesi için tekrar kiraya verilecektir.  

Seçmeli mezarlar en az kira süresiyle - süre bu tür me-
zarlar için 20 yıldır - işlem görür. Bu süreyi 40 yıla kadar 
uzatmak mümkündür; kullanım süresi bittiğinde yapıla-
cak başvuruyla uzatılabilir. Ancak, mezar kullanım ücreti 
mezarın kullanım süresine bağlı olduğundan, her uzatma 
senesi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir. Müteakip 
bir defin esnasında kemiklerle karşılaşma durumunda, 
mezar çukuru daha derin kazılır ve bulunan kemikler de 
daha derine gömülerek üzerleri toprakla örtülür.


