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Şehrinde Müslüman Cenazelere İlişkin 

Bilgiler 

Önsöz 
Ingelheim am Rhein şehrinde ve çevresinde son yıllarda İslami inancı olan birçok hemşehrimiz yerleşti ve zaman 
içerisinde buranın yerlisi oldu.  

Bu nedenle Ingelheim am Rhein belediyesi, bu hemşehrilerimize cenazelerini İslamı kurallara göre defin 
olanakları sunmak istiyor. Bunun başka bir nedeni, Ingelheim'da yaşayan, ikamet eden ve çalışan üçüncü ve 
dördüncü nesil çocuk ve torunların, cenazelerini ailenin ikamet ettiği yerde defnetme ihtiyaçlarının artmasıdır.  

Elinizdeki broşür ile, Ingelheim am Rhein belediyesi olarak İslami definler için sunduğumuz olanaklar 
konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  
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1. Giriş  

Ingelheim am Rhein şehrinin mezarlıklarında, vefatlarında burada ikamet eden veya kalan tüm vatandaşlar 
defnedilebilir.  

2007 yılından beri, vefat etmiş olan müslüman vatandaşlar Frei - Weinheim mezarlığındaki ayrı bir mezarlık 
bölümüne gömülebilmektedir. Buna ek olarak, komşu belediyelerden olan müslüman cenazeler dilekçe verilerek 
burada gömülebilir.  

Tüm defin işleri için, Ingelheim am Rhein belediyesinin 01.01.2007 tarihli mezarlıklar ve cenaze yönetmelikleri 
ve 01.01.2007 tarihli Ingelheim am Rhein mezarlıklarının kullanımına ilişkin ücretleri belirleyen yönetmeliği 
geçerlidir.  

2. Bir defin kuruluşunun görevlendirilmesi ve belediye ücretlerinin hesaplanması  

Cenaze yakınları, vefatı derhal kendi seçtikleri bir defin kuruluşuna bildirirler. Kayıt işlemi için aşağıdaki 
belgelere ihtiyaç duyulur:  

- Aile kütüğü veya evlilik cüzdanı (vefat edenin) 
- Doğum belgesi (evli olmayanlarda) 
- Ölüm belgesi (eşin, eğer daha önce vefat ettiyse) 
- Doktorun hazırladığı defin ruhsatı (ölüm belgesi) 
- Hastalık sigortasını gösterir belge (sigorta kartı) 
- Emekliliğe ilişkin belge (en son emeklilik günhesabını gösterir belge) 
- Nüfus cüzdanı veya pasaport (vefat edenin ve dilekçe verenin) 
- Hayat sigortası (varsa).  



 
Defnin maliyetini karşılamak için Ingelheim belediyesi, geçerli mezarlıklar ve defin ücretleri yönetmeliğine göre 
bir ücret ve harç alır. Bunlar ilgili yakınlara bir ödeme talebi olarak gönderilir.  

Ingelheim'da yakınları olmayan müslümanlar vefat ettiğinde, defin işlemini Ordnungsamt (mahalli nizam 
dairesi) başlatır.  

 3. Cenazenin alınması ve saklanması  

Cenaze yakınları bir defin kuruluşuna görev verdikten sonra, Ingelheim şehrinde mi yoksa cenazenin geldiği 
ülkede mi gömüleceğine karar verirler.  

Cenaze Ingelheim şehrinde defnedilecekse yakınları, cenazenin semtlerden birindeki belediye mezarlığında mı 
yoksa tüm mezarlıklar arasında Mekke'ye istikametle gömülme olanağı sağlayan tek mezarlık olan Frei 
Weinheim mezarlığında mı gömüleceğini seçebilirler.  

Defin kuruluşu, geri kalan işleri üstlenir: 
- Önce merhumun tabuta intikali ve genellikle cenaze töreni için zamanın belirlenmesi. 
- Bundan sonra tabutun ölüevinden, tespit edilen mezarlığın cenaze binasına naklini yapar.  

Defin kuruluşuyla yapılan tüm anlaşmalar yakınlar arasında definden sorumlu kişi tarafından yapılır.  

Cenazenin tabutsuz gömülmesi yani yalnızca kefen beziyle gömülmesi Alman Defin Kanununa göre mümkün 
değildir.  

Müslüman cenazeler için de cenazelerle ilgili yönetmelikler geçerli olup vefat eden kişinin, vefatını izleyen 48 
saatten önce ve 96 saatten sonra gömülmesi mümkün değildir.  

4. Törensel yıkama işleri  

Frei Weinheim mezarlığında, İslamın dini temizlik kurallarına göre cenaze yıkama olanağı, özel olarak 
hazırlanmış bir odanın bulunmaması nedeniyle,  mevcut değildir.  

5. Defin yeri  

Bu konuda vefat edenin son arzusu dikkate alınır.  

İslami cenaze cemati için mezarlıklarda ayrı bir matemhane bulunmaz.  

Cenaze töreni için şahsi uygulama talepleri, zamanında önceden mezarlık müdürlüğü ile görüşülmelidir.  

Ingelheim şehrinin Frei Weinheim mezarlığında, müslüman din adamlarının görüşleri alınarak tüm vefat 
edenlerin sağ taraflarında yatarak Mekke'ye bakacakları şekilde müslümanlar için bir mezarlık bölümü 
ayrılmıştır.  

 6. Sıra ve seçme mezarlar  

Mezarlığın İslami bölümünde, şehirdeki tüm diğer mezarlıklarda olduğu gibi toprağa defin için sıra mezarlar ve 
birden çok toprağa defin için seçme mezarlar mevcuttur.  

Maliyeti daha düşük olan sıra mezarlar 25 yıllık bir istirahat süresinden sonra yeniden kullanılır, zira bu 
mezarların kullanım süresinin uzatılması olanaklı değildir.  

25 yıldan sonraki cenaze töreni sırasında toprakta kemikler bulunursa, bunlar her durumda, daha da derine 
gömülerek toprakta bırakılır.  



Kemikler definden ve istirahat süresinden sonra kesinlikle topraktan alınmaz ve mezarlıktan 
çıkartılmaz.  

7. Seçme mezarlar

Cenazenin yakınları, sıra mezarlarına karşıt olarak, mezarlık müdürlüğüne danışarak seçme mezarının yerini 
kendileri seçebilir.  

Seçme mezarlarda kullanma süresi 25 yıl için satın alınabilir. Yakınlar, kullanma hakkını ücreti karşılığında 
uzatabilir.  

8. Mezarların şekillendirilmesi ve bakımı

Burada Ingelheim belediyesinin mezarlıklar yönetmeliği geçerli olup, mezarın bahçecilik usüllerine göre 
hazırlanması arzu edilir.  

Hepsinden önemli konu, mezarın düzenli bakılarak komşu mezarlara yabani otların geçmesinin önlenmesidir. 
Mezarlıklar müdürlüğünün personeli size bu konuda bilgi vermekten memnuniyet duyacaktır.  

9. Mezar taşları

Mezar taşları için, geçerli mezarlık yönetmeliğine uyulmalıdır. Bir mezar taşının kurulması izne tabidir. 

10. İlgili kişiler

Mezarlık ve defin işleri için Ingelheim am Rhein belediyesinin çevre koruma ve  yeşillendirme düzeninden 
sorumlu dairesindeki ilgili kişiler:  

- Müdürlük:

Bay Roland Beek, Fridtjof-Nansen-Platz 1, 55218 Ingelheim; 
Telefon: 06132 782-167

- İşletme ve bakım için servis departmanı (Atelye):

Bay Manfred Brunner, In den Frenzen 21, 55218 

Ingelheim; Telefon: 06132 717-625, 0172 61 85 222




