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Şehir Planının ikinci baskısı LEİPZİG ŞEHİR PLANINDA SÖ-
MÜRGECİLİK ÖTESİ İZLER için özellikle Arapça, Türkçe, İngi-
lizce konuşan ilgili insanlar için yapılıyor. İkinci baskı için dil 
ile ilgili sınırları kırmak istiyoruz. Hem de biz buna önem veri-
yoruz: Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik olarak global ku-
zey ve güney arasındaki bağlantıyı göstermek istiyoruz. Bu 
bağlantıyı yer ve olay olarak göstermek istiyoruz. Yerel ola-
rak ve sürekli olarak sömürgecilik ötesi tarih ve şu andaki 
Leipzig hakkındaki hatırlama kültürünü desteklemek istiyo-
ruz. Bütün Leipzigliler için şehir planını kullanarak okuyucu-
ların arasında kültürlerarası dialoğu aktif olarak geliştirmek 
istiyoruz. Kanıt olarak Irkçı tarihe eleştirel bakınca, bugünkü 
Leipzigdeki ve toplumumuzdaki önyargılar etkisiz olacaktır. 
Arapça versiyonda isimleri Arapçaya çevirdik böylece daha 
kolay anlaşılıyor. İnternet sayfalarında, cadde isimleri Arap-
ça diline çevirmedik çünkü bu şehir planını kullanılır kılmak 
istiyoruz. Dışlayıcı ve ayrımcı isimler, yazılı ve sözlü iletişi-
mi tanımlıyor. Bu pratiğe karşı bu şehir planında ayrımcılığa 
karşı, ırkçılığı ve cinsel ayrımcılığı eleştiriren bir dil kuruyo-
ruz. Bu şehir planı dğişebilir bir süreçtir. Bu nedenle eleştirel 
ve içeriklendirici önermeler bekliyoruz. 

İKİNCİ BASKI
İÇİN ÖNSÖZ



1. SÖMÜRGECİLİK ÖTESİ
ŞEHİR PLANI NEDİR?
Leipzig’de sömürgecilik. Leipzig şehir haritasında sö-
mürge ötesi işler ve güvensizlik artmaktadır. Şahir 
haritasında, işaretlenen alanlar, birçok Leipzigli ve 
ziyaretçi kadın ve erkekleri ilgilendiriyor ve güveni-
liyor. Üniveresite, Clara- Zetkin- Park, Şehir Kütüp-
hanesi, Halk Sanatları Müzesi ve soykırımı anma 
alanları, Hayvanat Bahçesi ve diğer birçok noktalar 
ve istasyon da görülüyor ve gözardı ediliyor. Aynı za-
manda, bu yerlere ait tarihsel geçmişleri de hasıraltı 
ediliyor ve yokediliyor.

2. NEDEN SÖMÜRGE
ÖTESİ?
Sömürge Leipzig? Bu iz araması ile günlük sömürge 
hayatın geçmişi bugünkü dünyayı yeniden kurmak 
görüşü ile bir bağlantı kurmak istiyoruz. Ayrıca bu, 
sömürge tartışması burada ve şimdiyi ifade eden 
An’ın tartışmasını da ifade ediyor. Sömürge tarih bil-
gisi olmadan ne güncel durumu anlayabiliriz ve ne 
de onu değiştirebiliriz. Irkçılık gibi merkezi problem-
ler, küresel yapılanma ve eşitsizlik, şu anki gerçekli-
ğimizi belirliyor. Bu yüzden çok yönlü ve eleştirel bir 
Leipzig şehir tarihi tartışılmalıdır. Bununla sömürge-
ci ve sömrügeci ötesi yapılar tanınabilir.

3. NEDEN YIĞINLAR
VE SEMBOLLER?
Bu plan alışılmış bir plan değildir. O eklenmiş tarihi 
görünür kılıyor. Irkçılık, isyan, hatırlama politikası, 
ticaret ve yapılanma, insanın yeniden şekillendriril-
mesi ve bilim gibi konularla uğraşan yığınlara karşı. 
Yığınlar bir bütünlüğü bağlıyor, çünkü şeffaf birlik-
telikler, yığın birleşmesi, kendi arasında kategorik 
dışlanmışlık semboller ile birlikte yapıldı. Sömürge 
ötesi geleceğe dışarıdan ve karşıt bir bakış ancak bu 
birliktelikle mümkündür. 

4. ŞEHİR PLANI
NE GÖSTERİYOR?
Şehir planı sömürge ötesi izler gösteriyor, ki bun-
lar önceki şehir planında ve resmi birlikteliklerde ve 
şehir tarihlerinde az görülüyor. Bölgeler ve olaylar 
gösteriyor ki, bu tarih iyi bilinmektedir. Bu noktalar-
da ilgililerin ve isyanın sesinin anlatımına merkezine 
sırt çevrilmiştir. Bu bağlamda bu bilgiler ile, sınırdışı, 
şiddet ve ırkçılık olaylarındaki bugüne kadarki artış 
görülebilir ve gösterilebilir 

5. ŞEHİR PLANI
NEYİ GÖSTERMİYOR?
Şehir planı, genel ve tanıdık tarihi yerleri anlatmayı 
hiç denemiyor. Devam eden olayları ise çok az anla-
tıyor ve gösteriyor. Bununla beraber kendine uygun 
ara durumları, kısaltmaları ve bilim ve bölgelerden 
seçmeler gösteriyor Bu tarihin devam eden tamam-
lanması www.leipzig-postkolonial.de' de okunabili-
nir. www.leipzig-postkolonial.de

6. ŞEHİR PLANI
NEREDE GÖRÜLÜR?
Diğer bakışlar. Ne zaman olursa olsun, yeni bir şehir 
planı oluşacak, diğer şehir planları, diğer bilim form-
ları ve diğer tarihler gibi... Çünkü tarih hiç bir zaman 
son bulmayacak, "akışına devam edecek."
(Eske Wollrad)

Bilime Özgü/Postkolonyal Çalışma Grubu

http://www.leipzig-postkolonial.de


Bu basit bir şehir planı değil. Bu yüzden birkaç ipucu vermek 
istiyoruz. Bu harita en son değil, bundan bir önceki sayfa 
aslında bu şehir planının alt yapısı. Bu şehir planı haritasında 
duraklar ve metro istasyonlarını işaret ederken sömürge-
cilik ötesi izler açığa çıkıyor. Bu plan şehrin gerçek resmini 
vermiyor: Kenar bölgeler merkeze çekiliyor ve bazı parçalar 
öne çıkartılıyor. 

Bu haritanın önünde beş perde var. Her perde bir temayı 
kategorize ediyor. Bunun en alt katında bilimsel olarak 
sömürgecilik ötesi izler var. Bir sonraki katta insanlar serg-
ileniyor. Üçüncü katta ticaret ve sömürücülük sergileniyor. 
Sonraki katta hatırlama politikası sergileniyor. En üst kat-
ta ırkçı tutum ve direniş sergileniyor. Çeşitli konuları farklı 
perspektiflerden görebilmek mümkündür. Her kategorinin 
farklı renk ve sembolleri var, her iz farklı semboller içeri-
yor. Her perdede bir şerit var. Her kategorideki konu bu 
şeritte açıklanıyor. Bunu açtığınız zaman sömürgecilik ötesi 
izleri görüyorsunuz. Bu inşa her katta tekrarlanıyor. Her beş 
perdeye birden baktığında bütünlüğü görebiliyorsunuz. Bir 
konuyu daha hızlı bulabilmek için 1’den 27’ye kadar izlerin 
numaraları var. Devamını okumak için şehir planı haritasının 
sonunda istasyonların adresleri var. 
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IRKÇI DURUMLAR
VE DİRENİŞSömürgeciliğin büyüğü   fethetmek 

için „öteki“ kavramını icad etti. Irkçı-
lık kategorisini kullanarak „kendisi“ 
ve „ötekisi“ arasına bir sınır çekti. 
Bu karşıtlılar „biz ve ötekisi“, „duy-
gusal rasyonal“, „medeni-barbar“ 
biçiminde insanlar sergilendi. İnsan-
lar beyazların keyfi için birer obje 
haline getirildiler. Leipzig'te şu anda, 
19.yüzyıllardaki black facing gelene-
ği geri getirildi. Kuzey Amerika’da be-
yaz insanlar tiyatroda yüzlerini siya-
ha boyayarak eylenceli, naif, itaatkar 
klişe olarak rol oynadılar, Beyazlar 
siyah insanlar hakkında ırkçı bir tablo 
sundular. Geçmişten gelen bu ırkçılık 
şu anda Leipzig’deki toplumda farklı 
biçimlerde devam ediyor. Direniş ve 
siyah insanların perspektifleri gör-
mezden geliniyor. Geçmiş hikayeler 
ve şimdiki hikayeler çoğunlukla be-
yazları anlatıyor.

İNSAN SERGİLERİNDEKİ ÖLÜMLER
Bugün Leipzig’de sergilenen insanların kimlikleri bilinmiyor. Bu sergiyle ilgili 
gerçek bir rapor yok. İnsan sergilerinde kötü davranışlar ve ölen insanlarla 
ilgili az sayıda tanık vardı. Bir hayvanat bahçesinde sergilenen bir grup 
insanın hepsi çiçek hastalığından öldüler. Güneydeki mezarlıkta Doğu 
Afrika'da sergilenen Sukuma insanlarından birinin mezar taşı var. Bu insan 
1897 yılında sergilenmişti.  

Patrice Lumumba
1961 yılında Kongo’da özgürlük savaşçısı olan Lumumba, 3 aylık devlet 
başkanlığının ardından öldürüldü. Aynı yıl içinde onun için Herder- İnstiut’ün 
önünde bir anma gerçekleştirildi. Burdaki caddeye onun adı konuldu. 1997 
yılında onun büstü kırıldı ve çalındı. O'nun ölümünün 50.  yıldönümü olan 
2011 yılında, ilk defa olarak o'nun yeni bir büstü dikildi. 
Jenny  Mucchi-Wiegman'ın çalışmasının kopyasından yararlanılarak yapılan 
büstte, Lumumba'nın 1961 yılındaki tutuklanması ve öldürülmesi, sanatçılar 
tarafından orjinaline uygun bir biçimde yeniden yaratıldı."

Siyah Görünüm Reklam İçin Kullanıldı 
2010 yılında, bir  karnavalı için Ba-Hu-Elferrat'da bir insan siyah renge 
boyanarak reklam edildi. İki yıl sonra bir yolculuk şirketi (AT Reisen) 
maratonunda siyah görünümlü işçiler koşturuldu.

Gündelik Irçılık Ve Saldırı
2014 Ekim ayında yeni belediyede ilk olarak "Leipzigli konuşması." İlgili 
insanlar dışlanma deneyimi hakkında konuştular.Yalnızca 2013 yılında RAA 
e.V adlı dernek 58 sağ motifli ve ırkçı saldırıyı belgesel haline getirdi. 2011 
yılında yapılan bir teste göre, büyük diskoteklerin çoğuna "Alman 
görünümlü" olmayanların girmesinin yasak olduğu anlaşıldı.

Sığıma Hakkı İçin Mücadele
24.05.2014 yılında "gündelik ırkçılık" konusunda binlerce kişi protesto 
 eylemi yaparak mültecilerle dayanışma gösterdi. "Saalkreis Refugees 
 Association" (SaRa) üyeleri şehir dışındaki kamplarda  (Braunsbedra/Krum-
pa) da yaşamak zorundaydı. Bunlar insanca yaşama hakkı istediler.

İslam Düşmanlığı
2013 yılında Ahmadiyya-Cemaati, Leipzig-Gohlis’de bir alan aldı ve burda bir 
cami inşa etmek istedi. Açık bir diyalog aradılar. Ancak sert bir cevap aldılar. 
En üzücü nokta 2013 yılında şişlerin ucuna domuz kafası takarak saldırı 
yapıldı.

IRKÇI DURUMLAR
VE DİRENİŞ



Cadde isimleri, müzeler, yerler, büst-
ler, tarihi yansıtıyor ve bu yerler ta-
rihi anmak niyetiyle inşa edildi. Cad-
de isimleri Alman sömürgeciliğinin 
başladığı 1884 yılında değiştirildi. 
Sömürgeci olayları ve yerleri hatır-
lamak için. Leipzig’deki şehir görü-
nümleri hala Alman sömürgeciliğinin 
geçmişini hatırlatıyor. Bugüne kadar 
yorumsuz cadde isimleri sömürgeci 
aktörleri hatırlatıyorlar ve onurlandı-
rıyorlar. Sömürgecilik karşıtı tutum, 
sokakları isimlendirme konusunda 
sorumlu davranmayı gerektirir. Arka 
planında ırkçı ideolojiye sahip olan in-
sanlar tarihi yorumsuz anamaz. Bu 
anma politikasındaki tek yönlü bakış-
lardan dolayı boşluklar var, Bu şehir 
planı Almanya’nın sömürgeci tarihi-
nin toplumun bilincinde kalıcılaşması-
nı ve kutsanmasını sağlamaktadır. Bu 
sömürgecilik ötesi anma perspektifi 
olmadan, bizim toplumumuzda ırk-
çılıkla mücadele uzun vadeli olarak 
yürütülemez. İnsanlık düşmanı ve 
ırkçı düşüncelere ve saldırılara dikkat 
çekmek için bunlara karşı mücadele 
etmek için yıllardan beri Leipzig’de 
ırkçı saldırılarda ölenleri anmak için 
bir anma kültürü oluşturuldu.  

Sömürgeci Taş
Yazıların çoğu silinmiş olan sömürgecilik ötesi taşa bakan bir gözlemci, bu 
küçük izden farkedebilir: „Almanlar sömürgelerinizi hatırlayın.“ Bu anıt 
Almanlara 1919’ten itibaren sömürgelerini kaybettiklerini hatırlatıyor. 
Sessizce silinen bu yazı DDR’in sömürgeci tarihle nasıl yüzleştiğini gösteren 
tipik bir örnektir. Geçmişte ve günümüzde yok sayılan bu taş, Leipzg şehir 
yönetiminin eksik anma politikasının bir şahididir. 

Windhuker Strasse, Waterbergstrasse, Wissmannstrasse, Lüderitzstrasse
Birkaç cadde ismi 1949-1950’li yıllarda sömürgecilikle bağlantılı olarak 
değiştirildi: Windhuker Caddesi Seger Caddesi olarak değiştirildi. Lüderitz 
Caddesi, Gregor-Fuchs caddesi olarak değiştirildi. Waterberg Caddesi, 
Neuman Caddesi olarak değiştirildi. Wissmann caddesi, Schultze-Delitzsch 
Caddesi olarak değiştirildi. Bu değişimin tutarlı olabilmesi için tüm sömürge-
cilikle bağlantılı cadde isimlerinin değişmesi gerekirdi. 

Ernst-Pinkert-Caddesi/-Okul
2009 yılında bir cadde ve 2010 yılında da bir anaokulu, Leipzig’de bir 
hayvanat bahçesi kurucusu olan Ernst Pinkert (1844-1909)‘in adıyla 
değiştirildi. Başlangıçtan itibaren Pinkert bu hayvanat bahçesinde, hayvan-
ları ve insanları bir arada, sömürgeci bir yöntemle insanlık dışı bir şekilde 
sergiledi. 

Ernst-Hasse Caddesi
1929’lu yıllardan beri bu cadde Alman sömürgeciliğinin etkili bir temsilcisi 
olarak onun ismiyle şereflendirildi. Bir ulusalcı liberal politikacı olan Ernst 
Hasse (1846-1908) Leipzig’de bir istatistik kurumunun lideriydi. Hasse, 
sömürgeci siyasetin ve istatistik kurumunun profesörüydu, aynı zamanda 
„Alldeutschen Verbands“ adlı derneğin lideriydi. Hasse, halkların eşit 
değerde olmadığının altını çiziyordu. 

Ratzelbogen Caddesi
1990’lı yıllarda bu cadde ismi bir antropo coğrafyacı olan Friedrich Ratzel 
(1884-1904) ismiyle şereflendirildi. Ratzel, sömürgeci görüşlü ve 
Deutschen Kolonialgesellschaft'ın etkili bir üyesiydi.

Kamal Kilade Anıtı
2010 yılında ırkçı bir saldırıyla öldürülen Kamal Kilade’nin anıtı devletin 
engellemeleri nedeniyle üç yıl sonra yapılabildi. Bu anıt, insanlık dışı 
davranışlara karşı ve şiddete karşı bir ihtar ve çağrıydı. En az sekiz kişi 
1990 yılından beri sağcı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti.  
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TİCARET
VE SÖMÜRÜ TİCARET

VE SÖMÜRÜSömürgecilik ve ticaret ilişkisi, Av-
rupa ile diğer kıtalar arasındaki bağ-
lantıyı genişletiyordu. İktidar ve güce 
sahip olan sömürücüler ile sömürü-
lenler arasında eşit bir ilişki yoktu. 
Medenileştirme, yerli halklara karşı 
baskı ve sömürüyü beraberinde ge-
tiriyordu. Leipzigli ünlü geleneksel 
şirketler olan Baumwollspinnerei, 
Para basma makinası, Giecke Derient 
ve Missionsgesellschaft „ekonomi ve 
medenileştirme açılımı“ sağlıyordu. 
Bütün şirketler Alman sömürgesi 
„Deutscht-Ostafrika“ bugünkü Tan-
zanya’da faaliyet yürüttü. 1919’da 
bu sömürgeler kaybolduktan sonra 
da kolonyalist düşünceler bitmedi. 
Kolonyalist perspektife sahip olan 
gruplar, eski sömürgeci dönemi ha-
tırlamak için büstler yaptılar. Nas-
yonalsosyalizm zamanında bu fikre 
sahip olan insanlar, Völkerschlacht-
denkal anıtında topanarak Kaiserre-
ich zamanındaki sömürgeci dönemi 
geri getirmek istiyorlar. Sömürü şek-
li, ekonomi bağlantılı eşitsizlik ola-
rak global küzey ve güney arasında 
devam ediyor. Sömürgeci fikirler ve 
metalar bugün hala Leipzig’de res-
mediliyor.

Leipzigli Pamuk Fabrikası
1884’te Leipzig’de kurulan pamuk fabrikasının (LBS) 
pamukları ve sisalleri 1907-1914 „Deutscht-Osafrika“ 
tarlalarında işletildi. Yerel halkın tarlalarını sömürgecilerin 
kullanmasına karşı gerçekleştirdikleri „Maji-Maji savaşından" 
sonra, sömürgeciler bu tarlalara daha fazla genişletmek 
için devletten para alarak büyük yatırım yaptılar. Bu 
pamukları Leipzig’e taşımak için 2000 Afrikalı işçi 
çalıştırdılar.   

Gisecke Ve Devrient
1852 yılında Leipzig’te Gisecke ve Devrient fabrikası 
kuruldu. 20.yüzylın başında „Deutsch-Ostafrika" için Rupien 
para birimi basıldı. G ve D bugün  para basmak için kimlik ve 
cipkart yapmak için pazarda en önde geliyor. Dünyanın her 
yerinde geçerli. 

Missionswerk Leipzig
Alman sömürgeciliğinin başlangıç döneminde Leipziger 
Missonsgesellschaft (LMG, sonra LMW) 1892’de 
Kilimanjaro alanında çalışmaya başladı. Bir taraf sömürgeci 
sistemi elştirirken öbür taraf bunun ulusalcı Hristiyanlığı 
büyütmek için bir görev olduğunu savundu. Bugüne kadar 
LMW, Tanzanya’da, Papua-Neuguinen’de ve Hindistan’da 
misyoner olarak çalışıyor.  

Eski Fuar
1937 ve 1939’da Leipzig’de düzenlenen fuarda  sömürgeci 
dönemi geri getirmenin propagandasını yapmak 
için küçük dükkanlarda teknikler ve propaganda için 
 "Reichskolonialbund"den ve "Deutsche Kolonialzeitung"den 
malzemeler sergileyerek Leipzig fuarıyla Almanya’nın 
 dünyaya açılan pencere olduğunu yansıtmak istediler.  

Kafe Riguet, Zum Arabischen Cofeebaum
1908 yılında Riguet adlı firma bir ev inşa etti. Şimdi bu 
bina içinde bir kafe var. O zamanki bu şirket Doğu Asya ile 
birlikte kakao ticareti ile para kazandı. Bu bina inşaatına 
egzotik bir görürüm verildi. Binanın içinde siyah hizmetçiler 
 çalıştırılarak sömürgeci tablo sergilendi. Ve böylece hala 
sömürgeci resimler kullanılmaya devam ediyor. Benzer 
semboleri „Zum Arabischen Coffebaum“da da bulabilirsiniz. 



Leipzig’in Hayvanat Bahçesi
Hayvanat bahçesinin kuruluşundan beri, 1876’dan 1931’e 
kadar yaklaşık 40 „Halklar sergisi“ yer aldı. Bunun için 
etobur evi ve ayı balık havuzu bir halklar çayırı ve bir halklar 
 sahnesi kurulmuştur. Bu tür ırkçı tür ve yöntemle sergilenmiş 
 insanlar tacize, hastalığa ve ölüme maruz kalmıştır.  Hayvanat 
bahçesinin internet sitesinde Leipzig tarihi ile ilgili bugüne 
kadar hiçbir işaret insanlık dışı uygulamaları hatırlatan hiçbir 
iz bulunmuyor. Bugüne kadar hayvanat bahçesi "Afrikalı" 
dansçılar insanları teşvik etmek için kullanıldı. Gösterilerde 
hala egzotik edilen sterotipler kullanıldı.

Clara-Zetkin-Parkı
Parka güncel ismini veren Clara Zetkin (1857-1939),  sosyal 
demokrat ve sonradan komünist siyasetçi, sömürgecilğin 
eleştirisi için ünlü birisidir. Parkın gelişmesi Saksonya- 
Thüringen zanaat ve sanayi sergisi 1897’ye uzanıyor. 
 Toplamda 600.000 insan bu etkinliği ziyaret etti. Fuarın bir 
parçası Deutsch-Ostafrika sergisiydi. 

Deutsch-Ostafrika Sergisi 
Açıklanan hedef sergi gazetesine göre „yüksek, gelişmiş, 
 modern Avrupa kültürünün yanında, acayip şekil verimiş 
Afrikan kültürü,  bizim ilk kültürel hayatın basamaklarına 
ulaşmak için çaba gösteren ve kıyaslamak amacı taşıyor.“ 
Bu nedenle insanlar sömüre bölgelerinden Leipzigdeki 
sergiye konuldu. En az bir kere sergilenmiş insan bu süreçde 
ölmüştür. Ve toplu olarak Südfriedhof’ta gömülmüştür. 
Halk ve ekonomide bu sömürgeci fikir için reklam edilmiştir. 
Yüksek fiyatlı sergi Leipzigli kuruluşlar ve sömürgeci dernek-
ler tarafından maddi olarak desteklenedi.  

Kristallpalast Variete
1882’de kurulmuştur ve ikinci dünya savaşındaki yıkılışına 
kadar Wintergarden caddesinde bulunuyordu. Bu 15.000 
misafir ağırlayan eğlence tapınağında 1885’te bir dans grubu 
yeni keşfedilmiş sömürge olan Kamerun’dan sahneye 
çıkmıştır. Bunun için orkestra Saksoni Kral Piyade Alayı 
Kamerun marşı çalıyordu. Bugünkü Kristallpalatz Variete 
1997’de Magazingasse’de kuruldu. Tarihsel Variete geleneği-
ne dayanıyor.  

İNSANLARI
SERGELEMEK 19.yüzyıl ve 20.yüzyılın başında, Av-

rupa’da ve Kuzey Amerika’da insan-
ları sergilemek popülerdi. „Völkersc-
hau/Halklar Sergisi" para kazanmak 
için büyük çoğunluk tarafından eğ-
lenceli bir çalışmaydı. Bu açık sergi 
egzotik meraklılarını memnun edi-
yordu. Aynı zamanda bu sergiler iz-
leyenleri yüce göstermek ve sergile-
nen insanları aşağılamak için yapıldı. 
Bu sergiler, izleyicilerin kendilerini 
„medeni“, „normal“ ve „ahlak“ ola-
rak daha üstün hissetmek için yapıldı. 
Bu sergilerin hayvanat bahçesinde 
yapılması insanları ve hayvanları eşit 
değerde gösteriyordu. Bu insanlık 
dışı pratik, ırkçı ve sömürgeci bir şid-
dettir. Bu egzotik arzu hala televiz-
yon, edebiyat ve turizmin içinde var. 
Leipzig’deki hayvanat bahçesinde kli-
şe olarak yemek ve kültür örnekleri 
sunuluyor. Irkçı klişe ve önyargı hala 
destekleniyor.

İNSANLARI
SERGELEMEK 



Alman imparatorluğunun sömürgeci 
çabaları 19.yüzyılın sonunda bir aka-
demik tarif, düzen ve başka bölge-
lerin haritalanmasını destekliyordu. 
Bunun devamında Afrikanistik, Ara-
bistik, etnoloji ve coğrafya Leipzig 
üniversitesinde bağımsız enstütüler 
olarak kurulabildi. Bilimsel çalışma, 
insanların yabancılaştırılması ve ırkçı 
yapının oluşmasına katkıda bulundu. 
Akademisyen çalıştırma geniş, resmi 
bir merak eşliğinde sergilerde, fuar-
larda ve gezi ve macera literatürün-
de ifade buldu.  Doğu, Afrikalılar ve 
ırk hakkında fikirler için mücadele 
ederken Avrupa dışı kültürlerin tek 
taraflı bir deveulasyonu, sosyal algı 
oluşturdu. Çalışmalarda elde edilen 
olgular “beyaz üstünlüğü” ideolojisini 
yaymak ve böylece kolonyal mülkü 
edinmek için kullandılar. sömürgeci 
bilim üretimi kendi disiplinini eleştir-
miş ve değerlendirmiş olsa bile ve 
hala yapılıyorsa bu resimler bugü-
ne kadar karşılıklı çiftlerde “siyah/
beyaz” ya da “gelişmekte olan ülke/
sanayileşmiş ulus” tanımını etkile-
mekte.

Budunbilim İçin Grassi Müzesi Leipzig
1869’da yarı özel müze olarak kurulmuş koleksiyon stoku, 
1896-1918 yılları arasında genişletilmiştir. Sömürgeci 
yetkililerin desteği ile pek çok nesne, foto, film ve ses 
kaydı Leipzig’e getirildi. Onun yanında müze araştırma 
faaliyetlerini sömürgelerde koordine ediyorlardı. 

Etnoloji Enstitüsü
Bu enstitü 1914 „Saksonya Budunbilimi Enstitüsü“ ola-
rak kurulmuştur. 1927’de müze ve enstitünün ayrılması 
 gerçekleşti. Yeni direktör Otto Reche, budunbilimini ırk bi-
limi alanıyla doldurdu. Ve böylece nasyonal sosyalistlerin 
politik projeleri için fayda sağladı. 1945’ten sonra özellikle 
Leipzigli temsilciler bu disiplinin tarihini eleştirdiler.

Coğrafya Semineri 
Coğrafya profesörlüğü 1883’de baron Ferdinand von 
Richthofen (1833-1905) kuruldu. Kısa bir süre sonra 
von Richtlofen’ın yazısı „Kiautschou-Seine Weltgeltung 
und voraussichtliche Bedeutung“ (1897) Alman Marine 
 Kiautschou eşgal edildi. 

Hans Meyer
Hans Meyer (1858-1929), „araştırma seyahatçısı“ ve Me-
yer yayımcı hanedanın evladı. 1915’ten sonra  sömürgeci 
coğrafya ve sömürgeci politika profesörü. Mezar taşı 
bugün hala Afrika kıtasındaki işlerin „korkusuz ilerlediğini“ 
gösteriyor.

Orientel Enstitüsü
19.yüzyıldan beri Arap araştırmalarının gelişmesi Henrich 
L. Fleische’e sıkıca bağlı. Ve bu kritik bir şekilde  orientel 
araştırmasını Alman üniversitelerde yerleşmesine  katkıda 
bulundu. Bugüne kadar önyargısal olarak „orientel 
 enstitü“ ismini taşıyor.

Afrikanistik Çalışmaları Enstitüsü
1930 August Klingenheben enstitünün ilk direktörüydü. 
Kendi zamanının ana akımından uzaklaşıp ve Carl 
 Meinhofs’un ırkçı Hamite teorisini çürüttü. Bilimsel işin 
yanında Afrika araştırmaları misyonerler için dilsel meslek 
yardımıyla sömürgeci pratiğe katkıta bulundu. İkinci dünya 
savaşından sonra Leipzg Doğu Alman Afrika bilimleri için 
merkez oldu. Ve temsilcilik mesleğinin yardımıyla devlet 
desteğinde rol almaya çaba gösterdi.

BİLİM

BİLİM



1. İNSAN SERGİLERİNDEKİ ÖLÜMLER
 Südfriedhof
 Friedhofsweg 3 – 04299 

2.  Patrice Lumumba 
 Lumumbastraße 4 – 04105

3.  Siyah Görünüm Reklam İçin Kullanıldı
 Werk II, AT Reisen
 Karl-Liebknecht-Straße 127 – 04275

4.  Gündelik Irçılık Ve Saldırı 
 Neues Rathaus
 Martin-Luther-Ring 4-6 – 04109

5.  Sığıma Hakkı İçin Mücadele
 Johannisplatz – 04103

6.  İslam Düşmanlığı
 Georg-Schumann/
 Ecke Bleichertstraße – 04155

7.  Sömürgeci Taş
 Völkerschlachtdenkmal
 Straße des 18. Oktober 100 – 04299

8.  Windhuker Strasse, Waterbergstrasse,  
 Wissmannstrasse, Lüderitzstrasse
 Stadtteil Anger-Crottendorf – 04318

9.  Ernst-Pinkert-Caddesi– 04105
 Ernst-Pinkert-Okul
 Martinstraße 7 – 04318

10. Ernst-Hasse Caddesi  – 04159

11. Ratzelbogen Caddesi – 04209
 Ratzelbogen
 Kiewer Straße 1-3  – 04209
 
12. Kamal Kilade Anıtı
 Richard-Wagner-Straße 1/2 – 04109

13. Leipzigli Pamuk Fabrikası
 Spinnereistraße 7 – 04179

14. Gisecke Ve Devrient
 Johannisgasse 16 – 04103

15. Missionswerk Leipzig
 Paul-List-Str. 19 – 04103

16. Eski Fuar
 Deutscher Platz 4 – 04103

17. Kafe Riguet,
 Zum Arabischen Cofeebaum
 Schuhmachergäßchen 1 – 04109

18. Leipzig’in Hayvanat Bahçesi
 Pfaffendorfer Str. 29 – 04105

19. Clara-Zetkin-Parkı – 04107

20. Deutsch-Ostafrika Sergisi 
 Clara-Zetkin Park – 04107

21.  Kristallpalast Variete
 Magazingasse 4 – 04109

22. Budunbilim İçin Grassi Müzesi Leipzig
 Wilhelm-Leuschner-Platz 10 – 04107
 Johannisplatz 5-11 – 04103

23. Etnoloji Enstitüsü 
 Schillerstraße 6 – 04109

24. Coğrafya Semineri
 Johannisallee 19a – 04103

25. Hans Meyer
 Johannisallee 19a – 04103

26. Orientel Enstitüsü
 Schillerstraße 6 – 04109

27. Afrikanistik Çalışmaları Enstitüsü
 Beethovenstraße 15 – 04107



KÜNYE

Projeyi yapan
Postkonalyal Çalışma Grubu
Bilime Özgü Dernek
Ecksteinstrasse 29, 04277 Leipzig:

Proje Bileşenleri

Yazı İşleri Kurulu, Okutmanlık ve Baskı
Postkonalyal Çalışma Grubu

Dizin ve Görünüm
Sally Isolde Lange

Çevirenler 
Turgay Ulu, Tine Kahmann, Emine Demir

© 2016

Gefördert im Rahmen der Strategie

Dezernat Jugend, Soziales,
Gesundheit und Schule

Institut für Ethnologie

Institut für Afrikanistik


