Lübeck´te İslami Definler
Waldhusen´daki İslami bölümde
Lübeck-Kücknitz´de
Waldhusener Weg 2
23569 Lübeck
Otobüs hattı 31: Durak: Friedhof Waldhusen

ve mezarlıkların tekli mezarlarında
Vorwerk
Burgtor
(yıkama yeri yoktur)

Lübeck´te aşağı yukarı 10.000 Müslüman yaşamakta. 1997 ´de İslami bir mezarlık bölümü oluşturma amaçlı
ilk defa bir girişimde bulunuldu. Çoğu burada senelerdir ikamet etmekte ve çalışmakta. Aileler buraya
yerleşmiş durumda ve vefat eden aile bireylerini yakınlarında defnetmeği ve mezarlarını ziyaret edebilmeği
istemekte. Hansestadt Lübeck´in Yeşil Kent ve Mezarlıklar Departmanı farklı İslami grupların temsilcileri ile
aralıksız yaptığı görüşmeler çerçevesinde İslami definleri hazırladı. Şuana kadar olduğu gibi İslami kurallara
uygun definler yapılabilecek.
Sadece Müslümanlara ait mezarlık bölümü
Waldhusen mezarlığında 21-1 numaralı mezarlık bölümü sadece İslami definlere ayrılmıştır. Burada İslami
inancı olan herkeze göre definler yapılabilinir. Vefat eden Müslümanlar, Lübeck´te ikamet etmemiş olsalar
dahi, burada defnedilebilirler.
Mekke istikametine doğru
Mezarların tam olarak Mekke istikametine bakmaları bir mesaha mühendisinin görevlendirilmesi ile sağlanır.
Ayrıca cenazelerin tabutlarının başında dualar okunabileceği yönü Mekke´ye doğru olan bir taş masa
(musalla taşı) da bulunmaktadır.
Törensel yıkama işleri
Küçük kilise 2´nin ek bir bölümünde gereken sıhhi tesisatları bulunan (yıkama odası, el ve ayak yıkama
lavabosu) törensel yıkamaları sağlayan ayrı bir oda yapılmıştır.
Ebedi istirahat
İslami kuralların gerektirdiği ebedi istirahat 20 yıllık bir istirahat süresinden sonra devamlı uzatılabilecek
seçme mezarların verilmesi ile sağlanır.
Kefen bezi ile defnedilme
İslami defin genellikle kefen bezi ile gerçekleşmekte. 04.02.2005 tarihli Schleswig-Holstein Defin Kanununa
göre Müslümanların kefen bezi ile ve tabutsuz defnedilebilmeleri mümkündür. Bu sadece Waldhusen
mezarlığının İslami mezar bölümü için değil, ayrıca Vorwerk ve Burgtor mezarlıkları için de geçerlidir.
Kefen bezi ile defin tabutla defnin aksine cenazenin yakınları tarafından gerçekleştirilir. Mezarlık sadece vefat
edenin gömüleceği kabri kazar ve cenazenin yakınları tarafından içine koyulacağı tahta çerçeveyi sağlar. Aile
yakınları cenaze töreni yapmak isterlerse hijyenik nedenlerden dolayı defin kuruluşundan en azından bir yarı
tabut kiralamaları gerekir.
Aile yakınları cenazeyi kendileri kabre kadar taşımak, kabre indirmek, kabrin dibine orada hazırlanmış tahta
çerçevenin içine yerleştirmek ve sonra da bu tahta çerçeveyi cenazenin üzerine toprak gelmemesi için
mezarlığın sağladığı tahtalarla örtmek durumundadırlar. Arkasından kabir mezarlığın görevlileri tarafından
kapatılır. Eğer aile yakınları isterlerse ve mezarlığa zamanında önceden bildirmiş iseler, kabri kendileri de
kapatabilirler.

Bilgiler ve defin için başvurulardan sorumlu
Hansestadt Lübeck,
Yeşil Kent ve Mezarlıklar Departmanı
Tel. 0451/122 67 39
www.friedhoefe-luebeck.de
Yıkama odasının kullanımı için başvuru yukarıda verilen telefon numarasını arayarak yönetmeliğe yapılacak
vefat bildirisi ile birlikte yapılır.

İslami definlerin ücretleri (örnek alıntı)
6 yaş üzeri cenazeler için
tekli seçme mezar 20 senelik
mezar açma ve kapama
(pazartesi – cuma)
yıkama odasının kullanımı
kefen bezi ile defin
(tahta çerçeve ile, yalnız
küçük kilisede cenaze töreni
yapmadan)
(pazartesi – cuma)
toplam

6 yaş altındaki çocuklar için
tekli seçme mezar 20 senelik
mezar açma ve kapama
(pazartesi – cuma)
yıkama odasının kullanımı
kefen bezi ile defin
(tahta çerçeve ile, yalnız
küçük kilisede cenaze töreni
yapmadan)
(pazartesi – cuma)
toplam
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