
Müslümanlar için bilgilendirme  

  

Vefat eden bir kişiyi Osnabrück'te nerede definden önce İslamî Esaslara göre 
yıkayabilirim? 

Nahne Mezarlığı'nda İslamî Esaslara göre ölü yıkama mümkündür. Adresi: Am Nahner 
Friedhof, 49082 Osnabrück. 

Burada 2017 yılında bir gasilhane tesis edilmiştir. Gasilhaneye cenaze arabasıyla doğrudan 
mezarlığın önündeki meydandan rahatça ulaşmak mümkün olup girişte merdiven basamakları 
yoktur. Gasilhanede bir cenaze yıkama masası, uzun bir el duşu ve derin bir lavabo (yıkama 
teknesi) bulunmakta olup müteveffanın tabuttan alınıp yıkama masasına konulması için de 
yeterince alan da mevcuttur. Koridorda Gassallar (mevtayı yıkayacak kişiler) için bir gardırop, 
bir lavabo ve mabedin (küçük kilisenin) yanında bir umumi tuvalet bulunmaktadır. 

Gasilhaneyi kullanabilmek için ne yapmam gerekiyor? 

Cenaze yıkama isteğinizi Osnabrück Belediyesi'nin Mezarlıklar Genel Müdürlüğü (Allgemeine 
Friedhofsverwaltung) nezdinde bildirmeniz ve gasilhaneyi kullanabilmek için "Görevlendirme 
ve Vekaletname" ibareli sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Gasilhaneyi vefat eden 
kişinin Osnabrück dışında defnedilmesi durumunda da kullanabilirsiniz. Korona hastalığı 
koşulları altında aşağıda belirtilen sağlık müdürlüğünün onayı gerekmekte olup bu onayın 
alınması işlemlerini mezarlık müdürlüğü halletmektedir. 

Allgemeine Friedhofsverwaltung  (Mezarlıklar Genel Müdürlüğü) aşağıda belirtilen adreste 
mukimdir: 
Stadthaus I, 1. Kat 105 numaralı oda 
Natruper-Tor-Wall 2, 49076 Osnabrück 
 
Hizmet Saatleri: 
Pazartesiden Cumaya kadar Saat 08:30 - 12:00 arası ve 
Salı günleri Saat 14:00 - 16:00 arası, ayrıca 
Perşembe günleri Saat 14:00 - 17:30 arası 

Bize telefonla da ulaşmanız mümkündür 
0541-323-3540 Bayan Lange, Bayan Arndt, Bayan Jedamski, Bayan Walczak 

Cenaze yıkama için randevu, cenaze yıkama hafta sonları da mümkündür 

Cenaze yıkama için randevuyu Pazartesiden Perşembeye kadar Saat 08:00 - 16:00 arası ve 
Cuma günleri Saat 8:00 – 12:00 arası Bayan Joachimmeyer ile 0541-323-3259 numaralı 
telefondan irtibata geçerek alabilirsiniz. Gasilhanenin hafta sonları da kullanılabilmesi için 
gasilhanenin kullanımının düzenlenmesinin sorumluluğunu bu zamanlar dışında Bay Zeitun ve 
Bay Arslan üstlenmektedir. Böyle bir durumda cenaze yıkamanın Mezarlık Müdürlüğü'ne 
bildirilmesinin bir sonraki çalışma gününde yapılması gerekmektedir. Bay Zeitun ve Bay 
Arslan'a aşağıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ulaşabilirsiniz: 

Bay Hilal Zeitun 
Cep: 0171 5228828 

ve 



Muhammed Aktas 
Cep: 0176 82078715 
 
Gasilhane kullanım ücreti ne kadardır? 
Ücret bir kereye mahsus olup 60,00 Euro'dur. 
 
Osnabrück'te İslamî Esaslara göre cenaze defni yapabilir miyim? 
Vefat eden kişinin Osnabrück şehri veya Osnabrück ili dahilindeki yerleşim yerlerinin 
sakinlerinden olması halinde Nahne Mezarlığı bünyesinde bulunan Müslüman Mezarlığı 
kullanıma açıktır. 

Mezarların kazıldığı yerler ve mezarların kendileri, Osnabrück şehrinde bulunan İslamî 
Cemaatlerle birlikte mevta kişinin mezarda kıbleye dönük olarak defnedileceği şekilde 
düzenlenmiştir. 

Osnabrück'te cenazeler tabutsuz olarak da defnedilebilir mi? 
 
Mevtanın tabut olmaksızın defnedilebilmesi isteniyorsa bunun cenaze firması aracılığıyla 
Mezarlık Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmekte olup müdürlük tarafından aşağıda 
belirtilen sağlık müdürlüğünden gerekli onaylar alınır.  Uygulanacak olan defin yöntemi 
"Osnabrück Belediyesi Müslüman Mezarlığı'nda defin işlemleri" adlı bilgilendirme broşüründe 
açıkça belirtilmiştir. Cenaze yakınları, "Osnabrück Belediyesi Müslüman Mezarlığı'nda defin 
işlemlerine dair açıklama" belgesini imzalayarak, adı geçen bilgilendirme broşürünü okuyup 
anladıklarını ve içeriğini kabul ettiklerini onaylarlar. Yine bu belgeler de Osnabrück Belediyesi 
resmi internet sitesinde mevcuttur. 
 
Ölümün vuku bulmasının ardından cenaze defni ne kadarlık bir süre içinde 
gerçekleştirilebilir? 
 
Aşağı Saksonya (Niedersachsen) Eyaleti Cenaze Defin Yasası uyarınca defin ölümün 
gerçekleşmesinden 48 saat sonra yapılabilir. Bu şekilde kişinin gerçekten ölmüş olduğundan 
emin olunur. Aşağıda belirtilen sağlık müdürlüğü önemli nedenlerin mevcut olası halinde 
istisnalara izin verebilir. 

Gerekli evrakın Mezarlıklar Genel Müdürlüğü'ne ibraz edilmesi çoğunlukla iki gün sürer. Bu 
evrak, Nüfus Müdürlüğü'nün (Standesamt) düzenlediği Ölüm Belgesi (Sterbeurkunde) ile 
"Görevlendirme ve Vekaletname" formunu içermektedir. Bu formda Mezarlık Müdürlüğü'nün 
hangi hizmet kuruluşu vasıtasıyla hangi ücret ile görevlendirilmiş olduğu ve masrafların kimin 
tarafından karşılandığı belirtilir. 

Hangi mezar türlerini kullanabilirim? 
Sonsuz süreyle kalma hakkıyla kullanılabilecek mezarlar ve kabirler de bulunmakta 
mıdır? 
Size sıralı toprak mezarlar, seçmeli kabirler ve çocuk mezarları kullanma imkanı 
tanınmaktadır. 

Aşağı Saksonya Eyaleti Cenaze Defin Yasası ile Osnabrück Belediyesi Mezarlıklar Tüzüğü 
gereğince 6 yaş üzeri bir mevta için mezar kullanım süresi 20 yıl ile sınırlıdır. 6 yaşına kadar 
olan çocuklar için mezarlık kullanım süresi 15 yıldır. Yani bu mevzuata göre defnedilen kişilerin 
en az bu süre boyunca mezarda kalması güvence altına alınmak zorundadır. Sonsuz süreyle 
mezarda yatma hakkı bulunmamaktadır. Ancak seçmeli kabirler ve çocuk mezarlarının 
kullanım süreleri her defasında uzatılabilir. 

Sıralı mezar yerleri 

https://www.osnabrueck.de/fileadmin/eigene_Dateien/Auftrag_und_Vollmacht_friedehofsverwaltung_2013_01.pdf


Sıralı mezar yerleri yalnızca bir kişilik olarak ve yalnızca öngörülen kullanım süresi olan 20 yıl 
için verilir ve bu süre uzatılamaz. Bu tür mezarlar , Osnabrück'te bulunan diğer mezarlıklarda 
olduğu gibi, mezar kullanım süresi bittikten sonra yeniden kullanım için başvuruya alınır 
(gazetede ve mezarlık bildirim kutusunda yayınlanır). Altı ay sonra ise mezar kaldırılır. Bu 
mezarın bulunduğu alanda sonraki bir tarihte başka bir kişinin defni gerçekleşebilir. 
 
Seçmeli mezarlar 
Seçmeli mezarlar ilk alındıklarında en az 25 yıllık bir kullanım için edinilirler. Bu süreyi 
istediğiniz zaman ve her uzatmada az iki ve en çok 99 yıl olmak üzere uzatabilirsiniz. Mevtanın 
ailesi, kabrin bulunduğu mezarlık var olduğu sürece bu kabrin mevcut kalmasını sağlayabilir. 
Seçmeli kabirler birden fazla kişi için de satın alınabilir. 

Çocuk mezarları ilk alındıklarında en az 15 yıllık bir kullanım için satın alınabilir. Bunun 
dışında bu mezarlar için de seçmeli mezarlar için geçerli olan kurallar uygulanır. 

Nahne Mezarlığı'nda mevtanın yıkanması ile birlikte bir defin işleminin ücreti ne 
kadardır? 
Sıralı toprak mezarlar: 
Mezar yeri:   1.540,00 Euro 
Cenaze defin giderleri:    360,00 Euro 
Gasilhane:        60,00 Euro 
Toplam ücret:  1.960,00 Euro 
 
Tek kişilik bir seçmeli kabir yerinin ücreti: 
Kabir:    1.850,00 Euro 
Cenaze defin giderleri:    450,00 Euro 
Gasilhane:         60,00 Euro 
Toplam ücret:  2.360,00 Euro 
 
Çocuk mezarı giderleri: 
Mezar yeri:   330,00 Euro 
Cenaze defin masrafı:   82,00 Euro 
Gasilhane:     60,00 Euro 
Toplam ücret:  472,00 Euro 
 
Cenaze merasim salonunu kullanmak isterseniz ödeyeceğiniz toplam ücret 142,00 Euro 
tutarında artar.  
Hz. İsa ve diğer insan resimleri tarafınızca getirilecek örtülerle cenaze merasimi ve cenaze 
namazı süresince kapatılabilir. 
 


