
Braunschweig Ana Mezarlığı'nda 83. Müslüman Kabristanına Defin Broşürü 
 
Merhum kişi Braunschweig Ana Mezarlığı 83. Bölüm Müslüman kabristanındaki seçilmiş 
kabre defnedilebilir. Tabut ya da kefen içerisinde gömüleceğine akrabaları karar vermelidir. 
 
Randevulaşma, Formaliteler ve Son Başvuru tarihleri 
 
Cenaze firması bu broşürde belirtilen defin olanakları hakkında bilgilendirir ve Mezarlık 
Müdürlüğü’nce istenen defin formunu belirlenen zaman aralığı içerisinde iletir.  
Belirlenen defin gününün en geç bir iş günü öncesinde cenaze firması bütün gerekli 
belgeleri Mezarlık Müdürlüğü’ne ibraz etmiş olmalıdır, böylece istenilen gün teyit 
edilebilinir. 
 
Gerekli belgeler şunlardır: 
• Ölüm Belgesi 
• Yazılı bir Dini Bağlılık Sertifikası ve 
• Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olacak şekilde "Braunschweig Ana Mezarlığı, 
83. bölümdeki Müslüman Kabristanı’na defin hakkının edinilmesine dair form"  
 
Lütfen merhumun yıkanması ve nakli için yeterli vakti yedek zaman aralığı da ekleyerek 
planlayınız. Böylece cenazeniz planlandığı şekilde mezarlık alanına ulaşır ve cenaze töre-
niniz düzgünce gerçekleşebilir. Sıradaki defin işlemleri nedeniyle gecikmeler kesinlikle en-
gellenmelidir. 
 
Harç ve Masrafların Üstlenilmesi 
 
83. bölüm Müslüman kabristanına gömülme ile ilgili harçlar mezarlık harç çizelgesine bağlı 
kalınarak mezarlık komitesinin kararına göre mezarlık müdürlüğüne cenaze töreninden 
evvel ödenecektir.  
Kamu yardımı alıyorsanız veya başka yardım ödenekleri durumunda aşırı ödeme oluşursa, 
fazladan ödediğiniz tutar elbette size iade edilecektir. 
 
Tabutta Gömülme Süreci 
 
Tabutla gömülme sürecinde Cenaze Firması dini kurallara uygun şekilde kefenlenmiş naaşı 
cenaze arabasıyla mezarlığa getirir. Genellikle cenaze yakınları yan giriş Brodweg'de top-
lanırlar ve daha sonra hemen yan 83.bölümdeki kabre giderler. Müslüman kabristanının 
girişinde tabut araçtan aile tarafından kaldırılarak kabrin yanına taşınır. Burada naaşı uygun 
pozisyona döndürmek için, dini kurallara uygun bir şekilde tabutu açma ve katafalka mesne-
dine koyma imkanı vardır.  
 
Daha sonra tabut kapatılır ve mezarın üzerindeki iki kereste üzerine yerleştirilir. Artık tabut 
yukarı kaldırılır ve keresteler bir mezarlık görevlisi tarafından altından çekilir. Daha sonra 
cenaze yakınları tabutu mezara indirebilirler. 
 
Oradaki kürekler yardımıyla cenaze yakınları mezarı toprakla doldurabilirler. Mezarın derinliği 
en az 1,60m. olmalıdır. İçerisinde inşaat iskelesine benzeyen, mezarın başında birisi varken 
mezarın içeri doğru göçmesini engelleyen bir yapı vardır. Kenarda duran kişilerde kayıp 
mezara düşebilir. Ancak bu iskele yapı mezar tamamen toprakla doldurulmadan önce 
çıkarılmalıdır.  
Mezardaki tabut gözükmeyinceye kadar toprak doldurulunca genellikle mezarlık çalışanları 
tarafından mezarlık yönetimine bilgi verilir. Daha sonra ekskavatör makinası mezarın başına 
gider, burada bir emniyet şeridi çekilmelidir ve ekskavatör yardımıyla mezarın içindeki is-
kelet yapı çıkartılır. Ondan sonra mezar tamamen kapanıncaya kadar toprakla doldurulur. 
 
 



 
Çocuklar için gömme işlemi mezarın içindeki iskelet yapı olmadan icra edilir, çünkü mezar 
daha küçüktür. Tabut en fazla 60 cm boyunda olmalıdır. Çocuk mezara konduktan sonra 
başka bir işleme gerek kalmadan mezar tamamen toprakla doldurulabilir. 
 
Eğer talep edilirse cenazenin taşınması için cenaze firmasından taşıyıcı kimseler gönderi-
lebilir. Ayrıca Mezarlık yönetimi hiç bir ek ücret almadan mezarı mezarlık araçlarıyla ta-
mamen kapatabilir. Bu Müslüman mezarlıklarında genelde pek uygulanmadığından 
Mezarlığın Cenaze firması üzerinden bu istek randevulaşma esnasında belirtilmelidir.  
 
Kefenle Gömülme Süreci 
 
Tabutsuz gömülme işleminde cenaze firması dini kurallara uygun şekilde kefenlenmiş naaşı 
taşıma için kullanılan tabut içinde mezarlığa getirir ve cenaze yakınları eşliğinde Müslüman 
mezarlığına kadar gidilir. Taşıma tabutu daha sonra mezarlığın yakınına kadar taşınır ve 
burada yere indirilir. Burada cenaze tabuttan çıkarılıp mezara indirilmeden önce bütün ge-
rekli dini görevler yerine getirilir. Bu noktadan itibaren merhum kişinin kabri boşaltılmış 
mezarlık yönetimi tarafından tabutsuz gömülme için hazırlanmış şekilde beklemektedir:  
 
Mezarın tabanında tahtadan bir sanduka durur. Dört veya altı tane merhum yakını cenaze-
nin etrafına geçerler (2-4 kişi yan tarafında ve birer kişi de baş ve ayak ucunda) ve her biri 
kefenin bir ucundan tutarak cenazeyi kaldırırlar ve kabir mazgalının üzerine çıkarlar.  
Böylece naaş iskelet yapının içinden kabre indirilebilir.  
  
Ondan sonra cenaze yakınlarının aşağıya inip naaşı Mekke yönüne doğru hizalaması için 
bir tane merdiven hazır bulunur. Bu işlemlerin peşi sıra naaşın içinde bulunduğu tahta 
çerçeve içine toprak girmeyecek şekilde kapatılır. Bundan sonra cenaze yakınları mezardan 
çıkarlar, merdiveni alırlar ve mezarı doldurmaya başlarlar. Burada da aynı şekilde belli bir 
süreden sonra iskele yapı mezar tamamen doldurulmadan önce ekskavatör tarafından 
çıkarılır. 
 
Sadece mezarlık yönetimi tarafından temin edilen tahta çerçeveler ve kapaklar kullanılır. 
Kefenle gömülme işleminde mezarlığa yerleştirilen tahta çerçeve ve kapak ücreti mezarlık 
yönetimi tarafından ayrı bir ücret olarak hesaplanır. 
 
Taşıma tabutu kullanımından doğan ücret size bildirilecektir. 
 
Tabutsuz gömülme durumunda cenaze sonradan başka yere nakledilemez. Tabutsuz 
gömme kararı verilmeden önce daha sonra başka yere taşınamayacağı hususu mutlaka göz 
önünde bulundurulmalıdır.  
 
Çocuklar için Kefenle Gömülme Süreci 
 
Çocukların tabutsuz gömülme işleminde cenaze firması dini kurallara uygun şekilde kefen-
lenmiş naaşı taşıma için kullanılan tabut içinde mezarlığa getirir ve cenaze yakınları eşli-
ğinde aynı şekilde Müslüman kabristanına kadar gidilir. Taşıyıcı tabut mümkün olduğunca 
mezarın yakınına kadar taşınır. Bu noktadan itibaren merhum çocuğun kabri mezarlık yö-
netimi tarafından tabutsuz gömülme için hazırlanmış şekilde beklemektedir:  
 
Kabir açıktır. Cenaze yakınları naaşı taşıyıcı tabuttan çıkarır. İki kişi naaşın başında ve 
ayak ucunda dururlar ve kefenin uçlarından tutarlar. Naaş artık mezara indirilir ve Mekke’ye 
doğru hizalanır. Daha sonra naaşın üzeri istenmeyen toprak temasını engellemek için tah-
tayla kapatılır. Bu işlemlerden sonra mezar yakınları tarafından doldurulabilir. 
 
 
 
 



Kabir Bakımı  
 
Mezarlık bakımı Müslüman mezarlığında da mezarlık yönetmeliğine uygun şekilde yapılmak 
zorundadır. Çünkü aksi taktirde mezarı ot kaplar ve gösterişini kaybeder ya da mezarlık 
alanına girilemeyecek bir şekil alır. Mezar yetişkinler için 110 cm. genişliğinde ve 190 cm. 
uzunluğunda öngörülmüştür. Çocuklar için ise 100 cm genişliğinde ve 150 cm.      
uzunluğundadır. Yapılacak mezar üzeri mermer süslemeleri bu ölçüler içinde olmalıdır.  
Eğer izin verilen ölçülerin dışına çıkılırsa mezarlık yönetimi fazlalık kısmı ücreti merhum 
yakınına faturalayarak kaldırma hakkına sahiptir. 
 
Mezarlık yönetimi gömme işleminden hemen sonra mezarın üzerine sık bir şekilde sar-
maşık ekilmesini tavsiye eder. Sarmaşık sıcak, soğuk, kurak ve nemli ortamlara uygun 
klasik mezarlık bitkisidir. Sarmaşığın uzun kolları oldukça çabuk büyür (mevsimine göre) 
makul bir süre içerisinde mezarın üstünü tamamen kaplar. Böylelikle sarmaşık mezarı 
yağmur ve rüzgar erozyonuna karşı korur; diğer istenmeyen bitkilerin örneğin mezarlık 
içindeki rüzgarın tohumlarını getirdiği ve çok çabuk büyüyen otların ve çalıların büyümesini 
engellenir. Mezar sarmaşık ile bakımlı gözükür ve çok az bakım gerektirir. 
  
Ayrıca sarmaşığın ekili olduğu yer mevsimine göre çiçekli bitki ekimine de imkan sağlar.  
Ayrıca ilave ağaçlarda dikilebilir, ama burada bodur tipte yani çok fazla büyümeyen ve 
mezar taşından büyük olmayan ağaçlar seçilmelidir. Büyük ağaçlar mezarın olduğu yere 
derine kök salabilir. Buda mezar taşının ve mermerinin zarar görmesine neden olabilir. 
Yönetmeliğe uygun olmayan ağaçlar sökülmek zorundadır. 
 
Diğer mezarlıklarda da olduğu gibi kabir bakımını Ev.-luth. Kirchenverbandes  
Braunschweig’da da özel bir mezarlık bahçıvanı veya mezarlık yönetiminin atadığı bir 
bahçıvan üstlenebilir. 
 
 
Bekleme Süresi ve Yeniden Gömülme 
 
Braunschweig’da naaşın toprak olması için kanuni bekleme süresi gerekli iklim ve toprak 
koşullarında 25 yıla tekabül etmektedir. 25 yıl sonra eğer merhum tamamen toprağa karıştı 
ise, bu kabristan tekrar yapılandırılıp yeni bir mezar olarak seçilebilir.  
Mezar taşının ve mermerinin 25 yıldan daha uzun süre kalması için kullanım hakları süre 
bitiminden belli bir zaman önce tekrar satın alınmalıdır. Mezar taşı ve mermeri kaldırılıp 
mezar alanı tekrardan tanzim edildikten sonra tekrardan uzatma almak mümkün değildir. 
 
Ama mezarlık yönetimi, mezarlık yönetmeliğine göre bekleme süresi içerisinde yani 25 yıl 
dolmadan da düzensiz ve bakımsız mezarları yıkma ve tekrardan tanzim etme hakkına 
sahiptir.  
 
Çocuk mezarlarındaki yasal bekleme süresi 15 yıl gibi daha kısa bir süredir. Burada da aynı 
şekilde:  
Mezarlıklar yönetmeliğe uygun olarak bakımı yapılmadı ise daha doğrusu düzenlenmediyse 
veya kullanım hakları tekrardan satın alınmadıysa, mezarlık yönetimi tarafından yıkılıp ye-
rine yenisi tanzim edilebilir.  
 
 
Seçilen Mezarın Kullanım Hakkının Alınması ve Kullanım Haklarının Uzatılması, Re-
zerve edilmesi 
 
Genellikle gömülme işleminden sonra cenaze yakınları seçilen mezarın kullanım hakkını 
25 yıllığına elde eder. Daha sonra bu kullanım süresi belli bir ücret karşılığı uzatılabilir. 
Kullanım süresi çocuklarda 15 yıldır ve bu sürenin bitiminde aynı şekilde belli bir ücret 
karşılığında uzatılır.  



 
Kullanım hakları mezarlık müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurularak başka yakın akraba ya 
da akrabalara devredilebilir.  
 
Müslüman mezarlık alanı Mekke’ye göre hizalanmıştır. Mezarlık alanındaki kazma işlemi 
işletme nedenlerinden dolayı belli bir sıraya göre verilmiştir. Eş için bir diğer mezarın re-
zerve edilmesi istisnai durum içerisinde mümkündür ve bu talep mezarlık yönetimine bir 
başvuruyla mezarın yapı çalışmasının bitiminden önce bildirilmek zorundadır. Daha sonra 
dile getirilen başka bir mezar talebi dikkate alınamaz.  
 
Mezarın Üst Kısmının (mermerinin) Yapılması 
 
Müslüman kabristanı için genel mezarlık yönetmeliğindeki tasarım hükümleri geçerlidir. 
Ayrıca örneğin suni ve plastik malzemeler yasaktır. Mezar mermeri onayı bir taş ustası ya 
da muadili tarafından, aynı şekilde mezarlık yönetimi tarafından izin verilen alanında uzman 
kişi tarafından yerleştirilir ve sabitlenir, böylelikle en az 25 yıl güvenli bir şekilde dayanabilir. 
Tüm cenaze yakınları, mezarların bakımın yönetmeliğinde olduğu gibi mezar mermerinin 
yapımında da mezarlar için belirlenen ölçülere uymalıdır. 
Kabristan çerçeveleri veya kapakları suni malzeme, plastik veya çakıldan(ince kum) üreti-
lemez. Bu hükümler kabrin kullanım hakkı süresince mezarlık alanlarının kalıcılığı ve gü-
venirliliği için mezarlığı ziyaret eden ziyaretçiler için de geçerlidir. 
 
Mezarlık 83. Kısımda Kabirler için Mezar mermeri ölçüleri 
 
Doğal taştan dikili mezar taşı : 
Seçilen mezar için genişlik maksimum 60cm., çift mezar için genişlik 80 cm. maksimum 
yükseklik 120 cm. dir. 
 
Mezar taşının temeli onun yüksekliğine ve formatına bağlıdır ve bu yetkili makam tarafından 
öngörülen kurallara göre mezarlık düzenlemelerine göre bildirilir. Sadece doğal malzeme-
den olan mezar taşının kalınlığı en az 14 cm. olmalıdır. 
 
Doğal taştan yatay mezar taşı:  
Normalde 50 cm. genişlik ve 40 cm. yükseklik; Görünen alan 1 m² den fazla olmamalıdır.  
 
Bir mezar hazırlanıp yerleştirilmeden önce tasarımı, malzemesi, düzenlemesi ve kurulumu 
mezarlık yönetiminin kaidesine göre onaylanmalıdır. Bunun için Braunschweig’da mezar 
taşı yapan firmalar için otomatik olarak doldurulan ve mezarlık müdürlüğüne sunulan bir 
form vardır. Bu onay bir ücrete tabidir. 
 
Eğer mezar taşı yapan firma başka bir yerden seçilirse, bu firmanın Braunschweig Ana 
Mezarlığı’nda çalışması için mezarlık müdürlüğünden onay alması zorunludur. Bu şekilde 
defin hakkı edinilmesine dair formu da teslim alır. 
 
Bireysel mezarların tasarımı geçmişte, yürürlükteki kurallardan farklı şekilde yapılmıştır. 
Müslüman mezarları diğer mezarlık alanlarındaki gibi mezarların tasarımı ve güvenliği 
açısından geçerli olan ölçülere uygun gözükmezse, bu diğer mezarlık kullanıcıları için de 
anlaşılması zor bir durum olacaktır. Bu yüzden sizden anlayış ve desteklerinizi bekliyoruz. 
Bizim arzumuz farklı yerlerden gelen Müslümanlar için mevcut olan yasa ve yönetmeliklere 
gözeten uyumlu defin alanını sunmaktır. Bu Ev.-luth. Kirchenverbandes Braunschweig  
Mezarlık yönetimi açısından entegrasyon yolunda önemli bir adımdır. 
 
 
 
 
 



Müslüman Kabristanı kullanım hakkının edinimi, Defin işlemi için açıklama ve Hak 
sahiplerinin sorumlulukları 
 
Müslüman kabristanı kullanım hakkının elde edinimi formu, cenaze firmasında defin ge-
reksinimlerinden dolayı, hak sahibi tarafından doldurulup imzalanmalıdır. 
 
Bu hususta merhum kişinin Müslüman olduğu ve defin işleminin tabut ile veya kefen ile mi 
yapılacağı, kullanım hakkının elde edildiği açık bir şekilde belirtilir. 
 
Ayrıca imzayı atan kişi, cenaze yakınlarının tabutu veya naaşı kendilerinin mi taşıyacağını 
ve mezara indirme isteklerini, devamında mezarı kendilerinin kapatacaklarını açıklamalıdır. 
Cenaze yakınlarının talepleri şartıyla, imzayı atan kişi Braunschweig Ana Mezarlığı’nda bu 
merasim için sorumluluk ve mesuliyeti üstlenir. 
Kefenle gömülme tercih edilirse cenaze yakınlarına bu formla birlikte naaşın başka bir yere 
taşınamayacağı bilgisi verilmiş olur. 
 
 



Braunschweig Ana Mezarlığı, 83. bölümdeki Müslüman Kabristanı’na defin hakkının 
edinilmesine dair form 
   (Yazılı kısım tam olarak doldurulmalıdır ve Cenaze şirketi üzerinden ulaştırılmalıdır.) 
 
 
Ben,  
Soyisim    
Doğum tarihi   

,İsim    
,Yeri    

İkamet                                                                    
(Sokak, Kapı Numarası, Posta Kodu, Şehir) 
Merhuma yakınlık   
 
Defin işleminden sorumlu olduğumu ve bununla beraber seçilen kabrin Mezarlık yönetmeli-
ğinin onayladığı haklara sahip olduğumu Ev.-luth. Kirchenverband, Braunschweig Mezarlık 
Müdürlüğü’ne beyan ederim. 
 
Eşi için,  
❑ Yanındaki komşu mezar eşinin sağlığında rezerve edilmeli. 
❑ Reservasyon istenmiyor. 
Yanındaki komşu mezarın belli bir süre sonra rezerve edilmesi talebim olursa, artık dikkate 
alınmayacağı tarafıma bildirilmiştir. 
 
Ayrıca, merhum � Bay / � Bayan / � Çocuk  
Soyisim 
Doğum Tarihi     
Ölüm Tarihi                            

, İsim    
, Yeri   
, Yeri   

Son ikamet      
(Sokak, Kapı Numarası, Posta Kodu, Şehir) 
Müslüman inancına sahip olduğunu ve bu dilekçeye ek olarak Yazılı bir Dini Bağlılık Sertifi-
kası bulunmakta olduğunu da beyan ederim. 
 
Defin işlemi      ❑ tabutla            ❑ kefenle   yapılsın. 
Defin işlemi tabutsuz yapılırsa daha sonra istenebilecek bir yer nakilin (yeniden gömülmenin) 
mümkün olmadığını biliyorum. 
 
Mezarın kapatılması    ❑ yakınları tarafından       ❑ Mezarlık yönetiminin ekskavatörü 
tarafından yapılacaktır. 
 
,,Braunschweig Ana Mezarlığı’nda Müslüman Kabristanı’na defin işlemi için broşür’’ tarafıma  
         isimli cenaze firması tarafından verilmiş-
tir. İçeriği bana izah edilmiştir. Defin işlemi ve Mezar düzenlemesi hükümlerini ve bunların 
yanı sıra mezarlık talimatlarının hükümlerini de kabul ediyorum.  
 
Tabutun veya kefen içindeki naaşın düşmesi veya benzer şekilde mezarın üçüncü kişiler  
tarafından örneğin aile veya diğer yaslı cenaze yakınları tarafından doldurulması sırasında 
oluşan kişisel veya maddi hasarlardan mezarlık yönetiminin hiç bir şekilde sorumluluk kabul 
etmediğini bu imza ile kabul ediyorum. Merhumun taşıma ve mezara indirilmesi ve aynı  
şekilde yönünün Mekke’ye çevrilmesi cenaze yakınları tarafından yapılacak ise, bu merasim-
leri yapmak için uygun kişiyi bulmakta ben sorumluyum. 
 
Bu imzam ile Ev.-luth. Kirchenverband Braunschweig Mezarlık Müdürlüğü’nü tüm bu  
taleplerden muaf tutuyorum. 
 
Yer, Tarih İmza (Soyisim, İsim) 


