
Mezarlıklar ve Krematoryumlar 
Leeuwarden’de kapsayıcı kamusal alanlar yaratmak 

Mezarlıklar ve krematoryumlar, Covid-19 pandemisinin de 
gösterdiği üzere, tüm vatandaşlara hizmet eden önemli kamusal alanlar ve 
hizmetlerdir. CeMi projesi, 6 ülkedeki 8 orta ölçekli topluluktaki mezarlıkları 
ve krematoryumları incelemiştir, bunlar: İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, 
Norveç, İskoçya ve İsveç’tir. Her belediye, hem köklü etnik veya dini azınlık 
topluluklarını hem de daha yeni göçmenleri içermektedir. Araştırmacılar, 
belediye mezarlığı ve krematoryum sağlayıcıları ve planlamacılarının 
yanı sıra dini ve topluluk gruplarıyla konuşmuştur. Özet geri bildirimin 
kültürel uygulamaların anlaşılmasını teşvik etmesi, yerel yönetimler ve 
topluluklar arasındaki diyaloğu geliştirmesi ve hem yerel hem de uluslararası 
düzeyde gelecek planlama için bilgi sağlaması beklenmektedir. 

YUK ARIDAKİLER: 
Noorderbegraafplaats, Kasım 
2021. Çin mezarlar (ayrıntı). 
Fotoğraf: Cristoph Jedan.



Sorunlar ve Zorluklar 
Azınlık gruplarının üyeleri daha özel düzenlemeler 
talep etmektedir; yerel politikacılar, memurlar 
ve gönüllüler bu tür taleplere açıktır. 

Ancak, diğer birçok Hollanda belediyesinde olduğu 
gibi, 2015 Sosyal Destek Yasası kapsamında 
finansman ciddi şekilde kısıtlanmıştır. 

Ayrıca, büyüklüğü ve nüfus profili Leeuwarden düzeyinde 
olan bir belediyenin nispeten küçük göçmen ve azınlık 
grupları için özel düzenlemeler oluşturması zordur. 

Ayrıca Leeuwarden’in (Hollanda standartlarına göre) 
seyrek nüfuslu (195 kişi/km2) bir vilayet olması ve 
bunun da özel bir düzenlemenin gerçekleştirilmesini 
daha da zorlaştırması gerçeği söz konusudur. 

Detaylı olarak: 

• Hollanda kökenli sakinlerin oranı %82 ile nispeten 
yüksektir; hiçbir göçmen ve azınlık grubu nüfusun 
%2’sinden fazlasını oluşturmamaktadır. 

• %74’lük bir maliyet-fayda oranı ile birlikte 
belediye cenaze hizmeti açık vermektedir, 
ancak belediye kendi hizmetleri için rekabetçi 
bir fiyat seviyesini korumaya karar vermiştir. 

• Nispeten çok sayıda küçük (köy) mezarlığı 
şehir merkezinden uzakta bulunmaktadır; şehir 
merkezine yakında bulunan tarihi ana mezarlık 
(Spanjaardslaan) bir anıt bahçesi olarak büyük 
bir potansiyele sahiptir, ancak burası güncel 
olarak kontrollü bir düşüş göstermektedir.

Bir gönüllü ve tur rehberi bize şunu söylemiştir: 
“Biz de çeşitliliğe cevap vermek amacıyla daha 
fazla alanın olması gerektiğine inanıyoruz.”

“Bunu tamamen anlıyorum: Hollandalılar işlerin bu şekilde 
çözülmesini beklemektedir. Bazen uyum sağlamamız 
gerekir. Ancak şimdiye kadar bu kadar uyum sağladık. 
Artık onların da biraz uyum sağlama zamanı gelmiştir.” 

— Surinamlı Hindu topluluk lideri 

Konum
Leeuwarden, 2018 Avrupa Kültür Başkenti statüsü 
sayesinde uluslararası tanınırlığı ile Friesland’ın 
başkenti ve en büyük şehridir. Hollanda 
standartlarına göre şehir merkezi yoğundur ve 
belediye çevredeki uzak kırsal alanlara doğru 
genişlemektedir. Dolayısıyla Leeuwarden’de çok 
sayıda belediye mezarlığı, ticari bir krematoryum 
(Goutum) ve Roma Katolik mezarlığı Vitushof 
dahil olmak üzere çok sayıda belediyeye ait 
olmayan mezarlık vardır. Belediye dışında, ancak 
kolayca ulaşılabilecek bir yerde, Marsum’da 
Adringastate adlı ikinci bir ticari krematoryum 
mevcuttur. Leeuwarden, bir “büyükşehir vilayet 
belediyesi” olarak çeşitli bir nüfusa sahiptir, 
ancak çeşitli göçmen ve azınlık grupları oldukça 
küçüktür. Sakinlerinin% 80’inden fazlası yerlidir.

Leeuwarden nüfusu, ilk 15 menşe ülke              
(1 Ocak 2021)

82.05% Hollanda

1.96% Almanya

1.80% Endonezya (Molukka)

1.33% (eski) Hollanda Antilleri, Aruba

1.20% Surinam

0.95% Kurasao

0.90% Fas

0.87% Irak

0.52% (eski) Sovyet Birliği

0.47% (eski) Yugoslavya

0.43% Türkiye

0.42% Suriye

0.40% Vietnam

0.39% Birleşik Krallık

0.38% Çin

(Kaynak: opendata.cbs.nl)



En iyi uygulamalar
• Sınırlı mali kaynaklara rağmen, Leeuwarden belediye 

cenaze hizmetleri için makul fiyatları korumuştur. 

• Leeuwarden’deki Noorderbegraafplaats Mezarlığında, 
kültürel ve dini çeşitliliğe yönelik yenilikçi ve düşük 
maliyetli ancak çok etkili açıklık sinyalleri verilmiştir. 

• Noorderbegraafplaats’da müslüman mezarlara yönelik 
özel düzenleme mevcuttur. 

Bir mezarlık yöneticisinin bize söylediği buydu: “Benim 
için öne çıkan Müslümanlardır. ... Topluluğumuzun İslami 
üyelerini, sıklıkla cuma öğlenden sonraları görmeyi çok 
seviyorum; cami ziyaretlerinin ardından mezarlığı ziyaret 
ederler. Ardından mezarların başına giderler. Bunların 
hepsi gelenektir. ... Cuma günleri burada oturmaktan 
memnuniyet duyarım. Onları buradan geçerken görürüm.”

“Topluluğumuzun islami üyelerini geçerken 
görmek bana mutluluk vermektedir.”
— Mezarlık yöneticisi 

SAAT YÖNÜNDE SOL ÜST 

KÖŞEDEN İT İBAREN:  Leeuwarden, 
uzun bir protestan ağırlıklı geçmişe 
sahiptir. Özel Roma Katolik 
mezarlıklarının sayısı az olmuştur: 
Wytgaard’ın küçük Roma Katolik 
mezarlığı, şehir merkezinin yaklaşık 
10 km güneyinde bulunmakta olup, 
bu uzaklık geçmişte önemli bir 
mesafe teşkil etmiştir (Ocak 2020). 

Günümüzde Leeuwarden, 
azınlıkların cenaze törenleri ile 
ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmaktadır, ancak 
bunların mutlak sayısı azdır. 
Noorderbegraafplaats’taki 
özel İslami bölümün çok 
çeşitli ritüel ifadelerle 
genişletilmesi (Kasım 2021). 

Noorderbegraafplaats, süslerin 
çeşitliliği yansıttığı, banklar ve 
koltuklarla donatılmıştır: bankların 
yakından görünümü (Kasım 2021). 

Mezarları konumlandırmaya ve 
süslemeye yönelik yüksek derecede 
esnekliğe sahip olan özel bir alan 
oluşturmayı değerlendiriniz. Bu, 
yerli post-gelenekçiler de dahil 
olmak üzere çok çeşitli etnik 
ve dini kökenlerden insanlara 
hitap edebilir (Selwerderhof, 
Groningen, Eylül 2021). 

Tüm fotoğraflar Cristoph 
Jedan’a aittir.
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Önerilen çözümler
• Azınlık grupları için mezarlıkların ve anıtların kurulmasına 

yönelik bölgesel işbirliği. Zwolle (Çin mezarlığı) ve 
Zuidlaren (Müslüman mezarlığı) örneklerinde olduğu 
gibi, bölgesel bir işlevi mevcut olduğunda özel mezar 
tesisleri uygun maliyetli olabilir. Bu bölgesel mezarlıkların 
toplu taşıma ile erişilebilirliği temin edilmelidir.

• Daha küçük azınlık grupları için bu gibi bölgesel 
düzenlemeler bile uygun değildir. Bir “serbest alan” 
sunmayı değerlendirin: rastgele bir mezar oryantasyonu 
ve dekorasyonu ile birlikte düz yolları olmayan bir çim 
bölümü. Bu, çok çeşitli etnik ve dini kökenlerden gelen 
cenazelerin defin edilmesini mümkün kılacaktır. 

• Hollanda koloni imparatorluğuyla (Moluccas/
Endonezya, Antiller, Aruba, Surinam ve Curaçao) 
bağları olan azınlıklar topyekün Leeuwarden’deki en 
büyük göçmen ve azınlık grubunu oluşturmaktadır 
(nüfusun %5’inden fazlası). Onlara yönelik ayrı cenaze 
düzenlemeleri gerçekleştirmeyi ve Hollanda sömürge 
tarihinin ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi 
değerlendiriniz.  

• Mevcut mezarlıklara yapılan düşük maliyetli eklemeler, 
azınlık grupları için büyük ölçüde daha iyi bir deneyim 
sağlayabilir, örn. Çin ve Hindu törenleri için bir ateş 
kasesi. 

• Spanjaardslaan Mezarlığı’nı bir anma bahçesi olarak 
yeniden faaliyete geçirmeyi değerlendirin; Maastricht’teki 
Tongerseweg Mezarlığı örneği, tarihi bir mezarlığın yeni 
işlevlere ve yeni bir ortama yönelik nasıl çekici bir ortam 
sağlayabileceğini göstermektedir.

“Bu grup Friesland’da büyümeye devam ettiğinden 
dolayı tüm Müslümanlar için ayrı bir İslam Mezarlığı 
hedeflemekteyiz. Sonsuz bir mezarlık diyelim. 
Bu bizim hedefimizdir. Ve Leeuwarden büyük 
bir şehir ve Friesland’ın başkenti olduğundan bu 
mezarlığın burada olması harika olurdu.”

— Kadın Faslı Müslüman

(Uluslararası) iyi uygulama örnekleri 
• Selwerderhof Mezarlığı (Groningen), 

çok farklı mezarların yerleştirilebileceği 
bir “serbest alan” sunmaktadır. 

• Tongerseweg Mezarlığı (Maastricht), 
yeni kullanıcı gruplarını çekmek amacıyla 
dekoratif, anıtsal karakterini kullanarak yüksek 
düzeyde girişimcilik göstermektedir. 

• Kranenburg (Zwolle), Selwederhof 
(Groningen) ve St. Eskil (Eskilstuna, İsveç) gibi 
mezarlıklardaki geniş tabelalar çeşitliliğin 
ifadesidir ve ziyaretçi dostu bilgiler sağlar. 

Yazarlar 
Christoph Jedan (Groningen Üniversitesi), Mariske 
Westendorp (Groningen Üniversitesi) ve Eric 
Venbrux (Radboud Üniversitesi Nijmegen) 

Daha fazla bilgi için 
www.cemi-hera.org


