
Mezarlıklar ve Krematoryumlar 
Maastricht’te 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:  Ermeni mezarı, 
Tongerseweg Mezarlığı, Haziran 
2020 (detay). Fotoğraf: Mariske 
Westendorp.



Sorunlar ve Zorluklar
Yerel politikacılar cenaze düzenlemeleri üzerindeki 
baskının farkındalar ve bunlara yönelik yanıtlar formüle 
ettiler. Ancak, diğer birçok Hollanda belediyesinde olduğu 
gibi, 2015 Sosyal Destek Yasası kapsamında finansman 
ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Tongerseweg Mezarlığı’nın 
maliyet etkinliğini iyileştirme planları mevcuttur. Ancak, 
büyüklüğü ve nüfus profili Maastricht düzeyinde olan bir 
belediyenin daha küçük göçmen ve uzun süredir yerleşik 
azınlık grupları için özel düzenlemeler oluşturması zordur. 

Detaylı olarak: 

• %66,91 ile yerli nüfusun oranı nispeten yüksektir; 
ayrıca, bu grubun yüksek ölü yaktırma oranı, belediye 
cenaze hizmetlerine ek bir mali yük getirmektedir. 

• En büyük iki göçmen ve azınlık grubu (Almanya 
ve Belçika’dan), ritüel olarak ayrı mezar tesislerini 
gerektirecek ölçüde farklılık göstermemektedir. 
Endonezya’dan gelen, üçüncü en büyük azınlık grubu 
için, Heer’deki Bovens mezarlığındaki “Molucca 
Köşesi”nde halihazırda özel bir düzenleme mevcuttur. 

• Belediye maliyet etkinliği hedefiyle, kalıcı mezar hakkı 
arayan dinlerin mensupları (örneğin Müslümanlar) 
tarafından karşılanamayan, yüksek fiyatlar belirleme 
ve bu azınlıkları uzaklaştırma riskiyle karşı karşıyadır. 

• Maastricht belediye cenaze hizmetini kullanan 
çeşitli topluluklar, bunun tanınmayan bir Roma 
Katolik çerçevesi içinde çalıştığını düşünmektedir, 
dolayısıyla daha fazla açıklık arzu edilmektedir.

Pentekostal Kilisesi’nin bir üyesi bize şunları söylemiştir: 
“Sanırım diğer mezheplerdeki veya dinlerdeki ritüelleri 
bilmiyorlar. Buradaki insanların çoğu Roma Katoliğidir 
ve bu durumu taşıyıcılarda ve cenaze levazımatçılarında 
çok net bir şekilde görebilirsiniz. Tabutu ters çevirmeleri 
gerektiğini onlara defalarca söylemek zorundasınızdır. 
Ve ardından şunu düşünüyorum: ‘bunların gerçekten 
diğer dinler hakkında biraz bilgi edinmesi gerekir.’”

“İnsanlar kalıcı mezar hakları için bir kez ödeme yapmayı 
tercih etmektedir. Ancak Maastricht belediyesi bu olanakları 
sunmamaktadır. Ve sunduklarında ise bu pahalı olmaktadır. 
Toplamda 10.000 Euro. Ve bu bizim için çok pahalıdır. (...) 
Fiyatları ilk kez duyduğumda şunu düşündüm: ‘Ölü bir 
insandan kar etmeye nasıl cesaret edebiliyorsunuz?’” 

— Faslı göçmen 

Konum
Maastricht, Hollanda’nın en güney eyaleti olan 
Limburg’un başkenti ve en büyük şehridir. Aynı adı 
taşıyan Maastricht Antlaşması ile ünlü olan şehir, 
turistler ve öğrenciler için uluslararası bir çekim 
merkezidir. Maastricht eskiden bağımsız olan birkaç 
köyü bünyesine kattığından, Tongerseweg’deki 
kendi tarihi mezarlığına ek olarak belediyede 
buna uyumlu şekilde çok sayıda ve belediyeye 
ait olmayan (dini ve ticari) mezarlık mevcuttur. 
Maastricht, bir ‘büyükşehir vilayet belediyesi’ olarak 
çeşitli bir nüfusa sahiptir, ancak farklı göçmen ve 
azınlık grupları oldukça küçüktür. Sakinlerinin üçte 
ikisinden fazlasının yerli kökenleri mevcuttur.

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

66.91% Hollanda

5.32% Almanya

3.67% Belçika

2.30% Endonezya (Molukka)

1.41% Fas

1.35% İtalya

1.34% Türkiye

1.08% (eski) Sovyet Birliği

0.92% Birleşik Krallık

0.90% Çin

0.87% İspanya

0.83% ABD

0.79% Suriye

0.74% Polonya

0.66% Fransa

(Kaynak: opendata.cbs.nl)



En iyi uygulamalar 
• Belediye, yerli kökene sahip nüfus içerisindeki post-

dindar ve daha az gelenekçi gruplara ek cenaze 
hizmetleri ile birlikte ulaşma ihtiyacının farkındadır. 

• Tongerseweg Mezarlığı web sitesindeki net bilgiler: 
Ziyaretçiler, yaklaşan çalışmalar hakkında zamanında 
bilgilendirilir ve çalışmanın nedenleri iyi bir şekilde iletilir. 

• Tongerseweg’de Yahudi ve Müslüman mezarları için ayrı 
bir alan mevcuttur. 

• Belediye, artması beklenen yeni bir göçmen grubu 
olan Ermeni Hristiyan azınlığına yönelik ayrı cenaze 
olanaklarını sunmuştur.

“Belediye meclisi başkanı ile iyi bir ilişkimiz 
mevcut idi - eski belediye meclisi başkanı. 
Kendisinin ismini unuttum; kendisi vefat 
etmiştir. Kendisi şunu demiştir: ‘Kendi 
mezarlığına ihtiyaç duymuyor musun?’”
— Ermeni topluluk lideri 

SAAT YÖNÜNDE SOL 

ÜST KÖŞEDEN İT İBAREN: 
Tongerseweg’deki belediye 
mezarlığı, ağırlıklı olarak Roma 
Katolik kültürü ve estetiğine 
sıkı sıkıya bağlıdır (Temmuz 
2019, Mariske Westendorp). 

Bu durum, diğer kültürlere eşit 
derecede çekici bir alan sunmayı 
zorlaştırmaktadır. Bazen tavizler 
tamamen ikna edici değildir: 
örneğin, Müslüman mezarları yol 
sisteminin yönelimine aykırı olarak 
Mekke yönünde hizalanmıştır 
(Temmuz 2019, Christoph Jedan). 

Göçmen ve azınlık gruplarının 
entegrasyonu, tarihsel yükü daha 
az olan mezarlıklarda daha 
kolay olabilir: buna örnek olarak 
Heer’deki Bovens Mezarlığı’nda 
bulunan ve Maastricht’teki 
Endonezyalı azınlık için önemli 
bir mezar alanı olan ‘Molukka 
Köşesi’ verilebilir (Haziran 
2020, Mariske Westendorp). 

Bununla birlikte Tongerseweg, 
örneğin Oostermaas 
Mezarlığındaki Travellers’ 
graves (gezgin mezarları) gibi 
“standart olmayan” bir estetiğe 
sahip mezarlara yönelik daha 
açık olabilir (Temmuz 2019, 
Mariske Westendorp).



Önerilen çözümler
• Zwolle (Çin mezarlığı) ve Zuidlaren (Müslüman 

mezarlığı) örneklerinde olduğu gibi, bölgesel bir işlevi 
mevcut ise özel mezar tesisleri uygun maliyetli olabilir. 
Bu fonksiyonu elde etmek veya sürdürmek amacıyla 
Tongerseweg’in hizmetlerinin fiyatını ve kalıcı mezar 
haklarının verilmesini yeniden gözden geçirmesi 
gerekecektir. 

• Düşük maliyetli eklemeler, azınlık grupları için büyük 
ölçüde daha iyi bir deneyim sağlayabilir, örn. Mekke’nin 
yönüne işaret eden bir pusula veya Çin ve Hindu törenleri 
için bir ateş kasesi. 

• Ritüel olarak farklı fakat küçük olan azınlık gruplarının 
çoğu için özel düzenleme yapmak pek mümkün 
olmayacaktır. Selwerderhof, Groningen’de olduğu 
gibi serbest bir mezar oryantasyonu ve dekorasyonu 
ile birlikte düz yolları olmayan bir çim bölümü olan 
bir ‘serbest alan’ sunmayı değerlendiriniz. Kendi 
‘heterodoks’ alanına sahip olan Tongerseweg, bu konuda 
halihazırda biraz deneyime sahiptir, ancak mevcut alan 
girişten uzaktadır ve görsel ve işlevsel bir yenilemeden 
fayda görecektir. Böyle bir alan, çok çeşitli etnik ve dini 
toplulukların merhumlarını barındırmak için iyi imkanlar 
sunmaktadır ve ayrıca post-Hristiyan ve post-geleneksel 
yerli popülasyonun büyük bir kısmına da hitap edebilir. 

• Mezarlık planlamacıları ve yerel politikacılar, (post) 
Roma Katolik ana akımının dışındaki toplulukların cenaze 
ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için azınlık topluluklarının 
liderleriyle temaslarını genişletmelidir.

(Uluslararası) iyi uygulama örnekleri
• Maastricht ile benzer mali baskılarla karşı 

karşıya kalmasına rağmen, Leeuwarden belediye 
cenaze hizmetlerinde daha düşük bir maliyet 
etkinliği (%74) seçerek rekabetçi bir fiyatın 
korunmasını sağlamıştır. Bu, mali açıdan zayıf 
olan göçmen ve azınlık ailelerine yarar sağlar. 

• Noorderbegraafplaats (Leeuwarden), Mekke’nin 
yönünü gösteren bir pusula veya İslami cenazeler için 
bir gölgelik gibi uygun maliyetli eklemelerle Müslüman 
mezarlık kullanıcıları için katma değer sunmaktadır. 

• Lüksemburg’da yasal sağlık sigortası, basit bir cenaze 
için yeterli olan ‘cenaze parası’ ödemektedir. 

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