
Kanton Zürich’te islam’a uygun cenaze merasimleri 
nerede yapılabilinir?

Müslümanların belirtilen mezarlıklarda islam’a uygun defnedilme 
imkanları bulunmaktadır: 

Zürich sehri, Witikon  

(yıkama yeri bulunmaktadır) 
Witikonerstrasse 525
8053 Zürich

Telefon +41 (0)44 381 28 00
E-mail: friedhofwitikon@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch g Friedhöfe (gmezarlıklar)

Zürich sehri, Affoltern
Müslümanların aile mezarları kiralamaları mümkündür
www.stadt-zuerich.ch g Friedhöfe (gmezarlıklar)

Winterthur  

(geçici yıkama yeri mevcuttur)
Am Rosenberg 2 
8400 Winterthur

Telefon +41 (0)52 267 30 31
E-mail: stadtgaertnerei@win.ch
www.stadtgaertnerei.winterthur.ch gRosenberg

Schwamendingen  

(sırf yıkama yeri)
Mezarlık çevresinde bulunan ibadet kurallarına uygun yıkama
yeri sadece FURAT cenaze servisi tarafından kullanılabilinir.

Fiyatlar:  

(belediyeye göre değişmektedir)
 Sıra mezar  
 (bakımı) yıllık: aşağı yukarı 40–90 CHF
 Aile mezarı  
 60 yıllık: aşağı yukarı 6’500–10’000 CHF
 Mezar bakımı  
 bakımı (basit) yıllık: 30–100 CHF 

 (bazı belediyelerde ek ücret karşılığı dışardan kişilerde 
 defnedilebilinir.)

Kanton 
Zürich’te
Islama uygun
cenaze mera-
simleri
Müslümanlar için 
bilgiler 

Islami birlikler ve islami cenaze servisleriyle ilgili faydalı 
adresler:

VIOZ 
Zürich’deki islami örgütler birliği 
(uygun islami derneklere iletmektedir)
c/o Bosnalı müslüman toplulukları cemaati
Grabenstrasse 7 
8952 Schlieren
Sekreterlik: Muris Begovic

Telefon +41 (0)44 730 80 69
E-mail: info@vioz.ch
www.vioz.ch

Ahireti AG
İslami mezarcılar
Turbenstrasse 27
4512 Bellach
Naim und Enver Fazliji

Natel +41 (0)79 532 20 17
Telefon +41 (0)32 618 46 23
E-mail: info@ahireti.ch
www.ahireti.ch   (A/I/F/AR)

FURAT International Repatriation GmbH
Defin ve cenaze nakil
Dübendorfstrasse 223 
8051 Zürich

Telefon +41 (0)44 303 09 39 
Natel +41 (0)79 635 99 14
E-mail: info@furat.ch
www.muslimischebestattung.ch   (A/F/I)

Cenaze fonu
www.islamischebestattung.ch   (AR/A/F/TR)

Kanton Zürich
Uyum konularıyla ilgili yetkili daire/
Müslümanlar için dialog zemini

Neumühlequai 10
Postfach
8090 Zürich
Telefon +41 (0)43 259 25 31
E-mail: integration@ji.zh.ch
başka bilgiler için: www.integration.zh.ch
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şirketi



Kanton Zürich’deki hukuki dayanaklar
Mezarlıklar ve cenaze merasimleri devlet denetimindedir. Me-
zarlıkların planlanması, yapımı ve işletmesi belediyelerin görevi 
dahilindedir (KVB § 1, 32). Dolayısıyla cenaze merasimleriyle 
ilgili resmi talimatnameler tüm cenaze törenlerinin genel çer-
çevesini oluşturmaktadır. İslama veya farklı mezheplere uygun 
cenaze merasimleride bu çerçeve dahilinde hareket edebilirler. 

Çerçeveyi oluşturan talimatnameler: 
 
 • Kanton Zürich sağlık yasası (GesG) (02.04.2007,  
 §§ 55–57), 

 • cenaze merasimleriyle ilgili kanton kararnameleri  
 (KVB) (07.03.1963, değişiklikler 2001, 2004 ve 2006), 

 • belediyelerin mezarlık ve cenaze merasimleri   
 kararnameleri; 

 • örnekler: Zürich şehri kararnamesi ve mezarlık ve  
 cenaze merasimleri ücret yönetmeliği. 

Defnetme yeri
Vefat eden kişi en son ikamet ettiği belediye mezarlığında üc-
retsiz olarak defnedilmektedir (GesG § 55 Abs.1: § 56 Abs.1). 
Aynı durum yabancılar içinde geçerlidir. 

Aynı mezara ikinci bir ölü gömme süresi 
Kararnameye (KVB § 35 Abs. 2 ve § 40) göre bir mezara ikinci 
bir ölü gömme süresi uzatılmaksızın 20 yıldır. Aile mezarlıkların-
da bu süre toplam 40 veya 60 yıldır; en yeni defnin üzerinden en 
az 20 yıl geçmiş olması gerekir (sözleşmenin uzatılması hariç). 

İslami birliklerle, önceki cesedin kemiklerinin inanca saygılı ve 
dikkatli bir şekilde bir yana toplanması veya bir başka mezar 
kısmına gömülmesi şartıyla, mezarları koruma süresinin 20 yıl 
olduğunu kabul edip anlaşma sağlanmıştır. 

Otopsi 
Gerekli durumlarda cesetler otopsi yerine bilgisayar tomogra-
fisiyle muayene edilirler. Böylelikle mahkemelerin emri dışında, 
cesetlerin otopsi için kesilmesine gerek kalmamaktadır. 

Islama uygun defnetme 
İslama uygun definleri sağlayan mezarlıklar aşağıda belirtilen 
esaslı genel çerçeveye riayet etmektedirler. 

 Mezarın kıbleye yönelik olması 
Toprağa verilecek cesedin, müslümanlar için düşünülmüş me-
zarlar kısmında, kıbleye yönelik (124,96°) bir mezara gömülme-
si. Mezar ceset sağ tarafa yatırıldığında yüzünün kıbleye yönel-
mesini sağlayacak şekilde uyarlanmıştır. 

İslam birlikleri «temiz» toprak taleplerinin müslümanlar için ay-
rılacak mezar bölümüyle karşılanmış olacağını bildirdiler.   

 Tabut zorunluluguyla ilgili tutum 
Kanton Zürich’de tüm definlerde tabut zorunluğu (KVB § 10) 
olduğundan, İslam dininde olduğu gibi tabutsuz gömmeler 
mümkün değildir.

Kanton Zürich’de bulunan müslüman birlikleriyle cesetlerin 
hafif bir ağaç veya mukavva tabutla gömülmeleri konusunda 
anlaşma sağlandı. 
Cesedin öncesinde kefene sarılması yakınlarının yada müslü-
man cemaatlerin görevi dahilindedir. 

 Ibadet kurallarına uygun yıkama olanagı 
İbadete uygun yıkama altyapısına göre mezarlıktada yapılabili-
nir. Müslümanlar için mezar ayıran mezarlıklarda yıkama odala-
rı bulunmaktadır. Yıkama odasını kullanabilmek için belirlenmiş 
kuralları dikkate almak gerekmektedir.  
Yıkama odası bulunmadığı durumlarda daha öncesinden islami 
cemaat, cenaze taşıma şirketi veya ölenin yakınları belediye-
de cesedin nerede yıkanabileceği hakkında (örneğin morg’da, 
hastanede vs.) bilgi edinmek zorundadırlar.  

 Helallesme salonu
Helalleşme salonları talimatnameler KVB § 30 gereğince bele-
diye tarafından kullanıma sunulmaktadır. Tabii döşemesi saye-
sinde tüm dinlerin mensuplarınca kullanilabilinir.  

 Mezar tasları 
Bütün mezarlara mezar taşı konulması zorunludur. İçeriğinin ve 
büyüklüğünün mezarlık sorumlusu tarafından onaylanmış ol-
ması gerekiyor. En azından ölenin ismini, doğum ve ölüm yılını 
latin rakamlarla gösteren sade bir yazı tahtası olabilir.

Kanton Zürich’deki durum
İsviçre’de islama uygun cenaze törenleri talebi artmaktadır.  
Belediyeler mütemadiyen bu taleplere uyarak islama uygun ce-
naze törenleri imkanı sağlamaktadır. 
Müslüman birlikleri ve Kanton arasında temel ön koşullarda an-
laşma sağlandı. 
 
Olası defin şekilleri altyapı, görüşme imkanı ve talep dikkate 
alınarak şunlardır (grafiğe bakınız): 
 

1. Aile mezarlığı kısmında bir veya birkaç aile mezarı 
kiralanabilinir. Bu durum müslüman mezarların bulun-
madığı mezarlıklarda kısa vadeli ihtiyaç durumunda 
geçici bir çözüm olabilir. 

 
2. Mezarlıkta müslümanlar için bir bölüm düzenle-
mek. 

 
3. İhtiyaç durumunda müslümanlara ait mezarlar kıs-
mında aile mezarları düzenlemek. 

Şu an itibariyle Kanton Zürich’te az sayıda müslüman mezarları 
kısmı bulunmaktadır. Müslümanlar bu sorunu çoğu kez daha 
masraflı olan aile mezarları kiralamakla çözmektedirler. 

İslama uygun cenaze törenleri hakkında en önemli bilgileri bu 
el ilanında bulabilirsiniz. 

Mezarlıklarla ilgili ayrıntılı bilgilere yetkili belediyelerde ve me-
zarlıklar yönetiminde ulaşabilirsiniz. 

Topraga verme olanakları 

Zürich Witikon mezarlıgı, Zürich sehri

1 Geleneksel sıra mezar

2 (ihtiyaç durumunda) aile mezarı olarak 

ayrılabilen müslüman sıra mezarı 

3 (ihtiyaç durumunda) müslümanlar için 

ayrılabilen geleneksel sıra mezar 
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2
3


