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Osnabrück Belediyesi Nahne Mezarlığı'nda bulunan Müslüman Mezarlığı'nda
defin işlemleri
Tabut kullanımı ve tabutsuz defin işlemlerine dair bilgiler
Alman Cenaze Defin Kanunu, cenaze definlerinin esas olarak tabut içerisinde gerçekleşmesi
gerektiğini öngörmektedir. Ancak ölen kişi açısından önemli şahsi nedenler mevcutsa ve kamu
çıkarlarına aykırı olmaması halinde aşağıda belirtilen sağlık müdürlüğü tarafından istisnalara
onay verilebilir. Özellikle belli bir dine mensup olmak, bu nedenlerden sayılmaktadır.
Bu bilgilendirme bünyesinde Nahne Mezarlığı'nda bulunan Müslüman Mezarlığı'nda
cenazelerin tabutsuz defnedilmelerine dair açıklanan işlemler hakkında, aşağıda belirtilen
sağlık müdürlüğü ile mutabakata varılmıştır. Böylelikle vefat eden kişinin yakınlarının defin
işlemini tabut ile birlikte ya da tabut olmaksızın gerçekleştirmesi konusunda seçim hakları
bulunmaktadır. Cenaze defin firması, arzu edilen defin şeklini Mezarlık Genel Müdürlüğü'ne
bildirmelidir. Tabutsuz defin yapılması durumunda tabut masrafları ödenmez. Ancak defin
firması açısından yasal olarak öngörülen cenaze nakil tabutu ve Mezarlık Müdürlüğü açısından
ise güvenliğin sağlanması için ek masraflar oluşmaktadır. Bu nedenle defin işlemlerinin tabut
olmaksızın yapılması durumunda maddi oluşacak maddi avantaj, dikkate değer değildir.

Tabut ile birlikte defin
Tabut ile birlikte defin işlemleri bünyesinde defin firması tabutu cenaze arabasıyla mezarlığa
getirir. Ölen kişinin dine uygun olarak yıkanması için mezarlığın gasilhanesi (ölü yıkama odası)
tahsis edilmiştir. Tabut, mevtanın yakınları tarafından cenaze arabasından indirilir veya yıkama
işlemi burada yapılmışsa gasilhaneden çıkartılır ve defnedileceği mezara taşınır.
Üstü açık olan tabut, mezarın üzerine yerleştirilmiş olan iki adet kalasın (köşeli tahtanın)
üzerine bırakılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bunun ardından cenaze yakınları halatlardan
tutarak tabutu kaldırır, alttaki kalaslar çekilip çıkartılır ve tabut mezarın içine indirilir. Cenaze
yakınları kullanıma sunulan kürekleri kullanarak mezarı toprakla doldurabilir. 1,70 m
derinliğinde olması gereken mezarın içerisinde bir ahşap sandık yerleştirilmiştir. Bu
konstrüksiyonunun amacı, mezarın kenarlarında duran insanlardan dolayı toprağın mezara
dökülmesini engellemektir. Zira toprağın kaymasıyla bu kişilerin kendileri de mezarın içine
düşebilir. Ancak mezar tamamen toprakla dolmadan önce bu sandığın mezardan çıkarılması
gerekmektedir.

Bu nedenle tabut görülmeyecek şekilde üzeri toprakla kapandıktan sonra defin görevlileri
mezarlık müdürlüğü görevlilerine haber verilir. Bunun ardından küçük bir ekskavatör (kazı iş
makinesi) gelerek mezara yanaşır. Cenaze yakınları güvenlik mesafesine çekildikten sonra
ekskavatör mezar sandığını çekerek mezardan çıkartır. Bunun ardından cenaze yakınları
mezarı toprakla doldurup kapatabilirler.

Altı yaşına kadar çocuk mezarlığında tabutla defin işlemleri
Altı yaşına kadar çocuk mezarlığında zemin koşullarının gerektirmesi halinde güvenlik
nedenlerinden dolayı mezar kazımı sırasında destek malzemesi kullanılır. Mezar derinliğinin
100 cm'yi ve mezar uzunluğunun 100 cm'yi aşması halinde bu gerekli olur. En az bu
büyüklükten itibaren, ancak sağlam olmayan zeminlerde daha küçük boyutlardaki mezarlarda
da mezarın her iki uzun tarafına da yürüme platformları kurulur. Bu tedbir, mezara yaklaşan
cenaze yakınları nedeniyle toprağın kırılıp dökülmesini imkansız hale getirmektir. Çocuk
mezarlığa defnedildikten sonra aksaklık olmaksızın mezarın toprakla doldurulması cenaze
yakınları tarafından gerçekleştirilebilir.

Tabutsuz defin işlemleri
Tabut olmaksızın yapılan defin işlemlerinde dini esaslar uyarınca kefene sarılmış olan mevtayı
defin firması cenaze arabasıyla mezarlığa getirir. Cenaze başka yerde yıkanmamışsa
mezarlıkta bulunan gasilhanede yıkandıktan sonra kefenlenerek nakil tabutuna konur. Bunun
ardından tabut cenaze yakınları tarafından mezarın mümkün olduğunca yakınına kadar taşınır.
Bu sırada cenazenin defnedileceği mezar, mezarlık müdürlüğü tarafından tabutsuz defin işlemi
için hazır hale getirilmiş olacaktır. Metal plakalardan yapılmış bir konstrüksiyonun açık olan
mezarın üzerini kapatacak şekilde konulmuştur. Böylelikle mevtanın açık mezarın üzerine
konulabilmesi ve cenaze yakınlarının güvenliği sağlanmış olmaktadır. Metal plakaların üzeri,
sonradan mevtanın mezarın içerisine indirilmesi için kullanılacak olan beyaz bir keten kumaş
örtüyle kaplanmıştır. Nakil tabutu belediye tarafından kullanıma sunulan bir teçhizatın üzerine
bırakılır. Yakınları, mevtayı nakil tabutundan alarak mezarın üzerini örten kumaşın üzerine
bırakırlar. Dört ila altı cenaze yakını mevtanın etrafında durur (mevtanın her iki tarafında,
başında ve ayaklarında) ve her biri kumaş örtüsünün bir köşesinden ve kenarından tutar.
Mevta güvenli bir şekilde yerden kaldırıldıktan ve cenaze yakınları yürüme tahtasının üzerinde
metal plakaların dışında güvenli bir şekilde durduktan sonra, mezarlık müdürlüğü
görevlilerinden biri mezarın kapağını açar. Bunun ardından cenaze mezarın içerisine indirilir.
Cenaze yakınlarından birinin mezarın içerisine inerek mevtayı kıble yönüne doğru
yönlendirebilmesi için bir merdiven hazır bulunmaktadır. Bunun ardından mevtanın üzeri,
yukarıda hazır bulunan tahtalar vasıtasıyla üzerine toprak gelmeyecek şekilde kapatılır. Bunun
ardından mezarın içinde bulunan kişi mezardan çıkar ve merdiven mezardan alınır ve mezar
artık toprakla doldurulabilir. Yine burada da mezar tamamen toprakla kapatılmadan önce
destek sandığının mezardan çıkarılması gerekmektedir.

Altı yaşına kadar çocuk mezarlığında tabutsuz defin işlemleri
Çocuk mevtanın tabut olmaksızın yapılan defin işlemlerinde dini esaslar uyarınca kefene
sarılmış olan cenazeyi defin firması bir nakil tabutu içerisinde cenaze arabasıyla Müslüman
Mezarlığı'na getirir. Defnedilmesi yasal olarak mecbur olmayan çok küçük çocukların
cenazesini cenaze yakınları kendileri de mezarlığa getirebilir. Nakil tabutu mezarın mümkün
olduğunca yakınına kadar getirilir.
Bu sırada cenazenin defnedileceği mezar, mezarlık müdürlüğü tarafından tabutsuz defin işlemi
için hazır hale getirilmiş olacaktır. Açık olan mezarın üzeri bir tabla ile kapatılmış olup bu
tablanın üzerine beyaz bir keten örtü serilmiştir. Yakınları, cenazeyi nakil sandığından alarak
mezar kapağının üzerine serilmiş olan kumaşın üzerine bırakırlar. İki cenaze yakının her biri
mevtanın baş ve ayak taraflarında durarak keten kumaşın uçlarından tutarlar. Mevta
kaldırıldıktan sonra mezarın üzerini kapatan tabla belediye görevlisi tarafından çekilerek alınır.
Mevta mezarın içerisine indirilir ve kıbleye doğru yönlendirilebilir. Bunun ardından mevtanın
üzeri bir ahşap kapakla toprakla teması engellemek için kapatılır. Cenaze yakınları mezarı
toprakla doldurup kapatabilirler.

