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Öz: ġehirler; mekân üzerinde farklı büyüklük ve özelliklerde yayılmıĢ, bebeklik, çocukluk, ergenlik,
eriĢkinlik, yaĢlılık ve ölüm süreçleri de olan tıpkı canlı organizmaların davranıĢ Ģekillerine benzer
davranıĢlar gösteren yerleĢim bölgeleridir. Bu nedenle bir yerleĢmenin kent olarak adlandırabileceği
özellikleri bünyesinde toplaması doğum, bu özellikleri kaybetmesi ise ölüm olarak nitelendirilebilir.
Türkiye için pek de konuĢulmayan bir kavram olan Ģehirlerin daralması, küçülmesi veyahut büzüĢmesi
sanayileĢme sürecini tamamlamıĢ, nüfus kaybı yaĢayan ülkelerin bugün karĢı karĢıya oldukları bir
durumdur. Kavram olarak büzüĢme; “kentsel krizler, ayaklanmalar, durgunluk sonucunda kentin nüfus
ve özellikle de genç nüfus, alan ve potansiyel olarak daralmasını ifade eder. Bu durum tarihsel bir
süreçte kentlerin yaĢayan bir organizma olarak büzüĢmesine yol açar. Ortaçağ ve erken modern dönemde
bilindik olayların yanı sıra, 19. ve 20.yy‟da büzülme Ģehirler için konuĢulmaya baĢlanmıĢtır.
Büzülmeye neden olan Ģey tamamen demografik süreç olarak görülebilir, ancak ekonomik, sosyal ve
kültürel boyutları da dâhil etmek gerekir. 1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasından sonra milyonlarca
insan ve özellikle de genç nüfus, Doğu Almanya‟dan batıya göç etmiĢtir. Bir milyondan fazla Apartman
bunun sonucunda terk edilmiĢtir. Buna istinaden Alman hükümeti benzer durumdaki Ģehirleri de
inceleyen, bu konu üzerine çalıĢmak için “Küçülen Kentler Projesi”ni 2004 yılında baĢlatmıĢtır
(shrinkingcities.com). Proje kapsamında Rusya‟nın Ivanovo, Almanya‟nın Leipzig, Ġngiltere‟nin
Manchester, Liverpool ve ABD‟nin Detroit kentlerindeki küçülme nedenleri araĢtırılmıĢtır. Bunun
haricinde pek çok araĢtırmacı bu konu üzerinde incelemeler ve yayınlar yapmıĢtır.
1933 yılında 713.470 nüfusu ile maksimum nüfus miktarına eriĢmiĢ olan Leipzig, yaĢanan tarihsel geliĢim
süreçlerinden etkilenmiĢ ve Ġkinci Dünya savaĢı sonrasında sürekli nüfus kaybetmiĢ ve daralmıĢtır. Doğu
ve Batı Almanyaların birleĢmesinin ardından özellikle genç nüfus batıya göçmüĢ ve Ģehirdeki nüfus
437.101 ile minimum seviye ye ulaĢmıĢtır. Sonrasında Alman hükümetinin ve yerel yönetimlerin aldıkları
önlemler ile Ģehirdeki nüfus tekrar yavaĢ yavaĢ artmaya baĢlamıĢtır.
Bu çalıĢmada büzülmeye yol açan nedenler Leipzig Ģehri örneği üzerinden analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: organizma olarak Ģehir, büzüĢen kent (küçülen kent), Leipzig, Almanya

Kavram Olarak BüzüĢen Kent
BüzüĢme ( Alm. Satdtschrumpfung, ing. shrinking cities)ile ifade edilmeye çalıĢılan
kentsel bozulmadır. Bu büzüĢme kavramı her Ģeyden önce Ģehir merkezini kapsamaktadır ve
etki sahasındaki banliyö ve post-banliyö alanını dikkate almamaktadır. Bu bağlamda büzüĢme
Gatzweiler ve arkadaĢlarının(2003) yaptığı tanımlamaya göre Ģehir merkezinde nüfus
miktarı, iĢ yerleri, katma değer ve diğer pek çok alanda göstergelerde ortaya çıkan olumsuzluk
demektir (Borsdorf ve Bender 2010:212; Heineberg 2006: 246-247). Bu durum bir Ģehirde
demografik, ekonomik, toplumsal ve fiziksek materyal koĢullarında toplu dairesel karĢılıklı
etkileĢim (BüzüĢme halkası) yaratır. ġehrin büyümesi her zaman her yerde pozitif değildir.
Dünya ġehirlerinde söz konusu sosyoekonomik geliĢimler ve gerileme dönemleri
olabilmektedir. Bu duruma M.S. 3.yy‟da geliĢen ve milyon nüfusa eriĢen Roma
Ġmparatorluğunun baĢkenti Ģehri Roma, 17.yy‟da Polonya‟nın baĢkentinin yer değiĢtirmesiyle
gerileyen Krakau ve sanayileĢme döneminde demiryolu ağlarından uzakta kalan Ģehirler
örnek olarak gösterilebilir( Borsdorf ve Bender 2010:212).
Yakın zamanlı büzüĢme nedenlerinden birincisi banliyöleĢme (SuburbanlaĢma) ile
yaĢanan nüfus kaybı, ikincisi ölüm oranlarının doğum oranlarının üzerine çıkması Ģeklinde
yaĢanan demografik dönüĢüm ve üçüncüsü bölgelerarası göç kaybıdır. Birinci durumda
ekonomik nedenler etkili değildir ya da henüz nüfus geliĢimi ile birlikte ekonomi için gerekli
iĢ gücü günlük olarak ev ile iĢ yeri arasında gidip gelenler sayesinde sağlanabilmektedir. Bu
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büzüĢme tipi yaklaĢık olarak 1970‟lerden beri batı Avrupa‟nın büyük Ģehirlerinde
karakteristik olarak görülmekte olan ekonomik yapı, aynı zamanda sanayisizleĢme
(deindustrializasyon) olarak ĢekillenmiĢtir. BüzüĢmenin ikinci durumu demografik
dönüĢümün sonucu olarak, eğer göçlerle açık kapatılamıyorsa, gelecekte muhtemelen bütün
Avrupa Ģehirleri için normal durum olarak yaĢanacak durumdur( Borsdorf ve Bender
2010:212).
Bölgelerarası göç kaybına bağlı olarak yaĢanan Ģehir büzüĢmesi
(Stadtschrumpfung) Almanya‟da 1980‟lerden itibaren kuzeyin yoğun nüfuslanmıĢ
bölgelerden iĢyeri kayıplarıyla artmıĢ, buna karĢın güney nüfus almıĢtır. Bu bölgeler arası
nüfus kayması yeni Alman eyaletlerinden eski Batı Alman eyaletlerine doğru yaĢanmaktadır.
Eğer Batı Almanya‟da bütün belediyelerin yaklaĢık %30‟u nüfus kaybı gösteriyor ise, böylece
bütün Ģehirlerin ve beldelerin %1 güçlü bir büzüĢme içerisindedir. Doğu Almanya‟da ise her
iki belediyeden daha fazlası büzüĢme içerisindedir. Gatzweiler ve Milbert (2009)‟a göre
burada 1990‟lardan itibaren büzüĢmenin her üç nedenini de görmek mümkündür(Borsdorf ve
Bender 2010:213). BüzüĢme sürecinin kapsamı sosyalist dönem sonrasında gerçekleĢen
ekonomik ve toplumsal dönüĢüm ve burada da sanayisizleĢme ve banliyöleĢme ile
açıklanabilir. Bir yerleĢmede büzüĢme olup olmadığına karar vermek için; son 5 yılda
gerçekleĢen nüfus geliĢimine, yıllık verilen göç oranı ortalamasına, yıllık ortalama iĢsizlik
oranına, kıĢı baĢına düĢen gerçek vergi gücüne (iki yıllık ortalama), kiĢilerin satın alma
gücüne bakmak gerekmektedir (Gatzweiler ve Milbert 2009:444).
BüzüĢmenin yoğun olarak yaĢandığı yerleĢmelerde ortaya çıkan problemleri Ģu
Ģekilde sınıflandırmak mümkündür(Borsdorf ve Bender 2010:213-214):

Vergi mükellefi olan iĢyerlerinin kazançlarında düĢüĢ, mali dengelerde makasın
açılması ve elde edilen ücretlerin düĢüklüğü ve alt yapı için ödenen vergilerin
azalması belediyelerin finansal yapısını giderek zayıflatmaktadır. Ödemelerin
yapılamaması nedeniyle yapısal değiĢimler yapılamamakta ve yatırımlar konusunda
geri adım atılmaktadır.

Artan bütçe harcamaları sosyal hizmetlerin verilmesi konusunda sıkıntı
oluĢturmakta ve kötüleĢmelere neden olmaktadır.

Doğu Almanya‟da yer alan yaklaĢık 7 milyon konuttan yaklaĢık 1 milyonunun boĢ
olması durumu (Sailer 2002; aktaran Borsdorf ve Bender 2010:213) bazı Ģehirlerde
oldukça yüksek orandadır. Bu semt bazında ele alındığında %50‟lere varan değerler
gösterebilmektedir. Bu durum büro ve dükkânlar içinde geçerlidir. Bunun
sonucunda kira fiyatlarında düĢüĢ, emlak fiyatlarında Ģiddetli değer kayıpları ve
binaların bakımında ekonomik problemler yaĢanır. Bunun sonucu olarak Ģehrin pek
çok bölgesinde bina yıkımları ve geride kalanlar içinde yaĢam bölgelerinde
kötüleĢmeler görülmektedir. Bu semtler hem içeride hem dıĢarıda kötü imaja sahip
olmakta, bu süreci tersine çevirmek güç olmaktadır.

En önemli sosyo-mekansal etki pasif ayrıĢmadır. Bölgeler arası verilen göçün yanı
sıra büyük oranda iĢ arayanların veya eğitim yerlerini motive eder, böylece Ģehir içi
ayrıĢma oluĢur. Ġyi eğitimliler ve genç nüfus kesimleri göç ederler, kalifiye
olmayanlar, yaĢlılar ve yabancılar geride kalırlar.
Uzun süre devam eden büzüĢmenin etkilerinin yarattığı kısırdöngünün etkilerini yok
etmek hiçte kolay değildir.
BüzüĢme sürecinin yönetimi için Delikli Ģehir ( perforierte Stadt), dönüĢtürülmüĢ
Ģehir (transformierte Stadt ya da Lean City) gibi yeni kentsel kavramlar
geliĢtirilmiĢtir(Borsdorf ve Bender 2010:216).
Bu çalıĢmamıza konu olan Leipzig Ģehri bu kavramlardan delikli şehir kavramına
uygun olan bir yerleĢmedir (Lütke Daldruo 2001, Göschel 2003). 2000 yılında
yapılan Leipzig Ģehri geliĢim planı ile Ģehrin içerisinde yer alan ve tarihi kimliği
olmayan binalar yıkılarak Ģehrin merkezindeki yoğunluk azaltıldı. Slogan haline
getirilen “ Yeni “YeĢil dönem” ve “Az yoğunluk, çok yeĢillik” baĢarıya ulaĢmıĢtır.
Bu model Leipzig‟i dinamik ve sürdürülebilir bir Ģehir haline
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getirmiĢtir(Florentin:2010). YeĢil alanların artmasıyla Ģehrin merkezinde ailelerin
yaĢayabileceği uygun alanlar oluĢturuldu ve ailelerin merkezden kaçmaları önlendi.
Böylece büzüĢme sürecini yönetme konusunda Leipzig Ģehri baĢarı elde etti ve Ģehir
merkezinin tekrar tercih edilen ikamet yeri haline gelmesine yol açtı.
Leipzig Ģehrinin konumu ve önemi:
Leipzig 16 eyalete sahip Federal Almanya Cumhuriyetinin Saksonya (Sachsen)
eyaletinin merkezi olan Dresten‟den sonraki en önemli yerleĢmesidir. Leipzig bölgesi 1813
yılında Napolyon‟un önderliğindeki Fransa Ġmparatorluğunun doğuya ilerlemesinin
durdurulduğu ve muharebelerde toplam 120.000 kiĢinin hayatını kaybetmesiyle tarihi önemi
daha da artmıĢ olan bir yerdir. ġehirde nehir kenarlarına konulan hitabelerde savaĢ sırasında
nehirlerin sularının kırmızı aktığı ifade edilmektedir. Bu savaĢta ölenlerin anısına savaĢın 100.
Yılında 1913 tarihinde büyük bir anıt “Völkerschlachtdenkmal” inĢa edilmiĢtir. SavaĢ
sonrasında 1850‟lerde Almanya genelinde yaĢanan sanayileĢme dalgası çevresinde zengin
linyit yataklarına sahip olan Leipzig Ģehrinin, sanayileĢmeden etkilenmesine ve nüfusunun
artmasına neden olmuĢtur. Orta Avrupa‟nın önemli ulaĢım güzergâhları üzerinde yer alması
nedeniyle tarihte de önemli bir yerleĢme olmuĢtur. Antik yolların kavĢağı olan Leipzig Ģehri
Almanya‟nın ilk uzun mesafe demir yolunun Dresden-Leipzig arasında inĢa edilmesi ve
1839‟da açılmasıyla önemi daha da artan bir yerleĢme olmuĢtur. Almanya‟nın en önemli ve
en güzel garlarından birisi olan Leipzig Garı 1864-1913 yılları arasında inĢa edilmiĢ ve
böylece sanayinin ihtiyacı olan ulaĢım sağlanmıĢtır. BaĢka tekstil sanayi olmak üzere, demir
döküm sanayisi, matbaalar ve yayın iĢleri, mühendislik alanlarında önemli geliĢmeler
göstermiĢtir. Bu durum Ģehirdeki nüfusun hızla artmasına ve 35 yılda 5,3 katına çıkmasına
neden olmuĢtur. Özellikle 1885-1890 döneminde nüfus 5 yılda 170.000 den 295.000‟e çıkarak
yaklaĢık 120.000 kiĢi artmıĢtır( ġekil 2).

ġekil 1: Almanya‟nın eyaletleri ve Leipzig Ģehrinin konumu
Kaynak: http://www.loreleyinfo.de/deutschland-germany.php , 08.11.2012

BüzüĢme sürecinin tespitinde nüfus ve nüfustaki değiĢim
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ġekil 2: 19.yy‟da Leipzig‟de nüfus geliĢimi (1864-1900)
Kaynak: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

ġehirdeki nüfusun tarihsel geliĢimine baktığımızda 1933 yılına kadar sürekli nüfusu
bu tarihten sonra azalmaya baĢlamıĢtır. 1933 yılında 713.470 kiĢiyle zirve yapan nüfus,
savaĢın ardından 1945 yılında yapılan sayımda 581.528 kiĢiye inmiĢtir. ġehrin nüfusu 12
yılda 131.942 kiĢi azalmıĢtır (ġekil 3). Bu azalıĢın baĢlıca nedeni savaĢın sanayi
kuruluĢlarında yarattığı hasar ve Rus iĢgalinden kaçıĢların olmasıdır. SavaĢ sonrasında
kurulan Demokratik Almanya Cumhuriyetinin önemli Ģehirleri ve ekonomik merkezleri
arasında yer alan Leipzig sanayi üretiminde ön sıralarda yer almıĢtır. Geleneksel sanayi
kolları bu dönemde de geliĢimini devam ettirmiĢtir.

ġekil 3: Leipzig‟de nüfus geliĢimi (1900-2011)
Kaynak: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Leipzig‟de üniversitenin kuruluĢu çok eskilere dayanmaktadır. 1409 tarihinde
kurulmuĢ üniversite Almanya‟nın en eski ikinci üniversitesidir. Bölgede insan gücünün
yetiĢmesinde ve bölgenin kalkınmasında çok önemli olan Leipzig üniversitesi bugün
bünyesinde 14 Fakülte ve bu fakültelerde öğrenim gören 30.000 öğrenciye sahiptir. Kentte
azalan genç nüfusu yeniden kazanmak amacıyla yürütülen çabalar dâhilinde ülke içerisinden
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ve dünyanın her tarafından öğrenci çekmek için önemli çabalar vardır ve bu baĢarıya
ulaĢmıĢtır.

ġekil 4: Leipzig‟de doğal ve göçle olan nüfus artıĢı (2000-2009 dönemi)
Kaynak: Statistisches Landesamt Sachsen, Amt für Statistik und Wahlen, Sozialreport Leipzig 2010

2000 yılından sonra yürürlüğe konulan kentin yeniden cazibe merkezi haline
getirilmesi projesi ġekil 4‟te de görüleceği üzere alınan ve verilen göçler açısından artıya
geçmiĢ ve nüfus artıĢı sağlanmıĢtır. Doğum oranları sürekli artıĢ göstermekle birlikte, yaĢlı
nüfusun genel nüfus içerisindeki oranının hala çok yüksek olması nedeniyle ölüm oranları
doğum oranlarından yüksektir (ġekil 5 ve ġekil 6).
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ġekil 5: Leipzig'de 1994-2010 Dönemine Ait
Doğum ve Ölüm Sayılarındaki DeğiĢim
Ölümler

6000

Doğumlar

Nüfus Miktarı

7000

5000
4000
3000
2000
1000

Kaynak: Statistisches Landesamt Sachsen, Amt
für Statistik und Wahlen

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0

ġekil 6: Leipzig‟de nüfusun yaĢ gruplarına göre
dağılımı
http://www.leipzig.de/imperia/md/content/12_statistikund-wahlen/lz_jb2011.pdf S.25

Ölüm oranlarının doğum oranlarından yüksek olmasının en önemli sebeplerinden
birisi Doğu Almanya genelinde sıkça rastlanan bir durum olan evlilik oranlarındaki azlık,
evlilik dıĢı çocuk oranı artmakta, genel olarak aile birliği olmaması doğumları azaltmaktadır.
Ortalama yaĢam süresinin her geçen gün yükselmesi toplumdaki yaĢlı sayısını da
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yükseltmektedir. Leipzig‟de ortalama yaĢ 2010 yılında erkeklerde 42,3 iken kadınlarda 45,7
dir.
BüzüĢme sürecinin tespitinde ekonomik değiĢim
Leipzig‟de çalıĢan sayısı zaman içerisinde artıĢ göstermiĢtir. Toplam çalıĢan sayısı
2007 yılında 200.064, 2008‟de 205.490, 2009‟da 205 709, 2010‟da 211.234 ve nihayet
2011‟de 215.886 kiĢidir ve bunların çoğunluğu Hizmet sektöründe ve büro iĢlerinde
çalıĢmaktadır. Leipzig günlük iĢ gücü hareketi (Pendler Hareketi) bakımından ise
gönderdiğinden daha fazla iĢçiyi kendisine çekmektedir. Leipzig‟de 2011 yılındaki iĢsizlik
oranı %13 olup önceki dönemlere göre azalma göstermiĢtir. Bu durumun oluĢmasına
Leipzig‟in tekrar bir çekim merkezi olması çabalarının yarattığı yeni iĢ nedendir.

ġekil 7: Leipzig'de çalıĢanların iĢ kollarına dağılımı_2011
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Kaynak: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Statistisches Jahrbuch 2012:110

ġekil 8:Leipzig'de çalıĢanların iĢ yeri ile evi arasında gidip
gelme durumu_2011
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Kaynak: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Statistisches Jahrbuch 2012:112
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ġekil 9: Leipzig‟de 2002-2011 döneminde yıllara göre açılan ve kapanan iĢyeri sayıları
Kaynak: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Statistisches Jahrbuch 2012:121

Leipzig‟de 2011 yılı verilerine göre toplam 41.514 firma faaliyet göstermektedir.
Bu dönemde Ģehirde 6.711 yeni firma faaliyete baĢlarken 5.161 firma kapatılmıĢtır (ġekil 9).
Açılan firma sayısının son on yıllık dönemde kapatılandan yüksek olması Leipzig Ģehrinde
yürütülen büzüĢmenin etkilerinin ortadan kaldırılması ve Ģehrin yeniden cazibe merkezi
haline getirilmesi çabalarının olumlu sonuçlarına bir baĢka kanıttır. Kentin
sanayisizleĢtirilmesi ve kalan sanayi tesislerinin modernleĢtirilmesi çabaları sonucunda
sanayide çalıĢan sayılarında sürekli olarak azalıĢlar gerçekleĢmiĢtir (ġekil 10).

ġekil 10: Leipzig‟de 1989-2006 döneminde sanayi istihdamında görülen ani düĢüĢ
Kaynak: Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung - Leipzig – 23.06.2008 (Heinig, Stefan,
2008:3)
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BüzüĢme sürecinin tespitinde yerleĢmedeki değiĢim

ġekil 11: Kentin terk edilmiĢ semtleri ve kötü durumdaki evlerine birleĢmenin hemen ardından iki kesi

Kent içerisinde yer alan ve anıtsal değeri olan binalar birleĢmeden sonra değiĢik
modeller uygulanarak yenilenmekte ve böylece kent yeniden çekim merkezi haline
getirilmektedir (ġekil 12 ve ġekil 13).

ġekil 12: Leipzig _Doğu 2011.

ġekil 13: Leipzig Ģehrinin merkezi kesimlerinden
bir görünüĢ

Bu modellerden biriside “Wächterhaus-Modell” dir. Bu modelle Leipzig‟de yer alan
çok sayıda boĢ binanın korunmasında içerisinde oturanların koruması esas alınmıĢtır.
Kullanıcıların koruması modeli yolu gasp olayları (Vandalizm) ve havanın yaratabileceği
hasarların önüne geçmede en etkili yol olarak görülmüĢtür. Bu modelle özellikle karmaĢık
yapıda mülk sahipliliği olan binalar yaratıcı kullanıcılara kendi fikirlerini uygulayabilecekleri
geniĢ mekânları az paraya sahip olunması imkânını vermektedir. Bu durum “Viel Fläche für
wenig Geld “ (az paraya çok alan) özdeyiĢinin yerleĢmesine neden olmuĢ ve bu yolla evler
kullanıcıları tarafından koruma altına alınmıĢtır(Tröger, Tim; Heck, Astrid, 2007: 63). Mülk
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sahipliği baki kalmak kaydıyla kullanıcıya binada iyileĢtirmeler yapmak üzere imtiyazlar
tanınan bu model ile pek çok tarihi bina restore edilerek elektrik, su, kalorifer gibi donanımlar
devletten alınacak harçlar yardımıyla giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Öncelikli olarak sosyal
kullanımlara tahsis edilen bu binaların hepsi tarihi eser niteliğindedir. Leipzig‟de uygulanan
bu model kopya edilmiĢ ve benzer durumda olan Halle/Saale, Görlitz, Chemnitz ve Erfurt gibi
diğer Ģehirlere de uygulanmıĢtır.
Tarihi eser olarak kabul edilen ve değiĢik yöntemler ile koruma altına alınmaya
çalıĢılan binaların yanı sıra, tarihi değeri olmayan ve Ģehir merkezinde yer alan pek çok bina
yıkılarak bu alanlar ağaçlandırılmakta ve kent içerisindeki yeĢil alan miktarı artırılmaktadır.
BoĢ alanların yeĢil alan haline dönüĢtürülebilmesindeki en önemli etken pek tatbiki kentin
zaman içerisinde yaĢamıĢ olduğu nüfus kayıplarının yarattığı büzüĢmedir. Bu büzüĢmeyi
olumsuz bir durum olmaktan çıkartıp, bundan olumlu sonuçlar oluĢturmaya yönelik
Leipzig‟de uygulanan Delikli kent modeli tutmuĢ ve nüfus kaybı yaĢayan semtler yeniden
ailelerin oturabileceği yerler haline dönüĢmüĢtür. Henüz tam anlamı ile sonuçlanmamıĢ olan
bu çalıĢmalar devam etmekte ve çok uygun kiralara restore edilen bu konutlarda oturmak
mümkün olmaktadır. Restore edilen bina ve konut sayısının talebin üzerinde olması nedeniyle
boĢ konutlarda mevcuttur. Henüz restore edilmesi beklenen konutları da bu sayılara eklersek
Leipzig Ģehrinde dıĢarıdan gelecek kullanıcılarını bekleyen çok düĢük kira (aylık 200-300 €
EU) ve mülk bedeli olan konut stoku bulunmaktadır. Bu durum aslında henüz restoresi
yapılmamıĢ olan binaların restorasyonu konusunda çekinceler yaratmakta ve devletin
desteğini zorunlu kılmaktadır.
Leipzig‟de yaĢayan yabancılar ağırlıklı olarak yenilenmenin henüz tamamlanmadığı
Ģehir merkezinin doğu kesiminde yoğunlaĢmıĢlardır. Bu kesim bina kalitesinin Ģehirde en
kötü olduğu ve pek çok tarihi eser kimliğindeki binanın henüz restore edilmediği bir yerdir.
ġehir merkezinden doğuya doğru uzanan Eisenbahnstraße (Demiryolu Caddesi) yabancılara
ait gıda ağırlıklı iĢ yerlerinin de yoğunlaĢtığı bir kesimdir. Cadde yakınında Müslümanlara ait
ibadethanelerin yer alması, kentte yaĢayan Müslümanların burada yerleĢme eğilimlerini de
artırmıĢtır. Leipzig‟de ikamet ettiğim üç aylık süre boyunca tespit ettiğim ve üzerinde
durulması gereken önemli bir konu, bu bölgede yaĢayan Türklerin (Bunların çoğunluğu
sığınmacı kimliğinde Kürk Kökenli Türklerdir) etkisiyle Iraklı, Suriyeli, Filistinli grupların
Türkçe öğrenmiĢ oldukları ve aralarında Kürtçe ya da Arapça ile değil Türkçe ve Almanca ile
anlaĢıyor olmalarıdır. Kendilerinin Kürt olduğunu ifade eden, bu konuda ırksal milliyetçilik
yapan bir Iraklı ve bir Türk Almanya‟da yaĢıyor ve Türkçe diyalog kuruyorlar. Bu durum
hem Almanların, hem de Türklerin sosyolojik olarak üzerinde durması gereken önemli bir
husustur.
ġehrin güneyi, güneydoğusu, merkezi ve kuzeyi nüfus artıĢ oranlarının en fazla
olduğu kesimlerdir. ġehrin batısı prestijinin en düĢük olduğu kesim olup nüfus artıĢ oranının
en düĢük olduğu kısımdır. Burada yer alan Schönau ve Miltitz semtleri insanların pek de
oturmak istemedikleri DDR zamanında oluĢturulmuĢ iĢçi yerleĢmelerinin bulunduğu
kısımlardır. Bu semtler dıĢında da nüfus kaybı yaĢayan semtler mevcuttur. Bunlar; Ģehrin
kuzeydoğusunda Plaußig-Portitz, doğusunda Paunsdorf ve Mölkau, güneydoğusunda
Meusdorf, güneybatısında Schleußigi, kuzeybatısında Lützschena-Stahmeln semtleridir.
ġehrin merkezi ve güneyi dıĢındaki bazı semtler lokal sebepler ile nüfus kaybetmekte
olmasına rağmen Leipzig genelinde çekicilik artmıĢ ve buna bağlı olarak nüfus artıĢları
yaĢanmıĢtır. ġehirdeki bina stoku ve nüfus düĢünüldüğünde konut sayısının nüfusla
kıyaslandığında çok fazla olduğu görülmektedir. Leipzig‟de 2011 yılına ait değerlere
bakıldığında konut baĢına ortalama 1.78 kiĢi denk gelmektedir. Evlilik ve aile kurma gibi
geleneklerin kaybolduğu, %80‟den fazlasının hiçbir dini inanca mensup olmadığı Leipzigliler
ya hiç çocuk yapmamakta ya da 1 veya 2 çocuk yapmaktadırlar (Statistisches Jahrbuch
2012:25). Sahip olunan çocuk sayısının az olmasından dolayı doğumlara bağlı kentte nüfus
artıĢı yoktur. Az da olsa bir nüfus artıĢının yaĢanıyor olmasında alınan göçler etkili olmaktadır
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(Statistisches Jahrbuch g 2012: 25). Özgür yaĢam aile birliğinin kurulmamıĢ olması bebek
sayısı azalması ve toplumun yaĢlanması sonucunu doğurmaktadır.

ġekil 14: Leipzig‟de boĢ konut sayısındaki değiĢim
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BirleĢme sonrasında yaĢanan göçler ile nüfusun azalması sonucunda, daha önce
ayrılma sürecinde olan göçlere bağlı olarak ortaya çıkan boĢ konutlara yenileri eklenmiĢ ve
2000 yılında toplam konutların yaklaĢık %20‟si boĢ duruma gelmiĢtir (ġekil 14). Bu tarihten
sonra kentte oluĢan çöküĢü geriye döndürmek konusundaki çabalar olumlu etkiler yaratmıĢ ve
tarihi özelliği olan konutlar restore edilerek, tarihi özelliği olmayanlar yıkılarak boĢ olan
konut sayısı azaltılmıĢ ve 2007 verileri ile %14 düzeyine gerilemiĢtir. Leipzig‟de bir taraftan
toplam konut miktarı artarken diğer taraftan boĢ konut miktarı azalmaktadır(ġekil 14 ve ġekil
15) . Alınan önlemler ile büzüĢen Ģehir olmaktan çıkıp tekrar büyüme eğilimine giren
Leipzig‟de her yıl bir önceki yıldan daha fazla yeni konut inĢa edilmektedir. Örneğin 2011
yılında 215 konut yıkılırken, yeni 914 konut inĢa edilmiĢtir (Statistisches Jahrbuch 2012:98).
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Leipzig'de 1988-2011 Dönemi Konut Miktarlarındaki değiĢim

ġekil 15: Leipzig‟de 1988-2011 dönemine ait mevcut konut sayısı
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Kaynak: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Statistisches Jahrbuch 2012:95

BoĢ olan konutlar içerisinde1948 yılından önce yapılmıĢ olanlar en fazladır. Fakat
kentteki bina stoku düĢünüldüğünde toplam içerisinde de oranlarının yüksek olduğu
görülmektedir. Bu konutların 2000 yılında yaklaĢık olarak 58.000 tanesi boĢ iken bu sayı
2009 yılında 25.000‟e düĢmüĢtür(Sozialreport Leipzig 2010). Bu durumun oluĢmasında tarihi
değeri olanların restore edilmesi olmayanların yıkılmasının etkisi vardır. Fakat asıl üzerinde
durulması gereken belki de Demokratik Almanya döneminde inĢa edilmiĢ ve boĢ olan
konutlardır. Bunların çoğu Ģehrin kötü imajlı bölgelerinde yer aldığı için, yenilenmiĢ olsalar
dahi tercih edilmemektedirler.
BirleĢme sonrasında konut baĢına düĢen kiĢi sayısı 2,1 den 1,7‟e gerilemiĢ ve kiĢi
baĢına düĢen alan 29,7m² den 39,9 m² lik geniĢliğe ulaĢmıĢtır. Bu dönemde özellikle
Markkleeberg gibi bölgelerde büyük bahçeli evlerin yapımının da etkisiyle meskenlerin sahip
oldukları ortalama metrekare artmıĢ ve 63 m² den 66,9 m² ye eriĢmiĢtir (Statistisches Jahrbuch
2012:95).

ġekil 16: Leipzig‟de 1998 ve 2007 yıllarına ait semtlere göre nüfus değiĢimi

ġekil 16‟da açıkça görüleceği üzere 1988 yılında nüfus kayıplarının yaĢandığı
Ģehrin merkezi alanları 2007 yılında nüfus artıĢlarına sahne olmuĢtur. Özellikle merkezin
kuzeybatı kesimi %25 ten fazla nüfus artıĢı ile kentin cazibe merkezi haline gelmiĢtir. Nüfus
kayıplarının en fazla olduğu kısımlar ise Ģehrin güneybatısı ve kuzeydoğusudur. Yenilenen
kent merkezi baĢta üniversite öğrencileri olmak üzere gençler tarafından tercih edilmiĢtir. Bu
durum kent merkezinin canlanmasını kolaylaĢtırıcı bir etki yatarmıĢtır.
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ġekil 17: Leipzig‟de 2010 yılında semtler bazında ortalama yaĢ durumu
Kaynak: Sozialreport Leipzig (Sozialreport Leipzig 2011:18)

ġekil 18: Leipzig Ģehrinden genel bir görünüm
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Sonuç
Kentlerin büzüĢmesi tarih boyunca ilgili kenti besleyen faktörlerin ortadan kalması
sonucunda dünyanın değiĢik bölgelerinde yaĢanmıĢtır. Kaynaklarının azalması, iĢ yeri
kayıpları, Ģehrin katma değerinde azalıĢlar, nüfus kayıpları, gençlerin kenti terk etmesi gibi
göstergeler ile ortaya çıkan kentsel büzüĢme bir sarmal olarak faktörlerin biribirini etkilediği
bir süreçtir. Kentin bütününden ziyade merkezindeki kayıplar ile kendini gösteren bu süreci
durdurmak ve geriye çevirmek çok kolay olmasada baĢarılı uygulamalar söz konusudur. Bu
uygulamalara verilebilecek baĢarılı örneklerden birisi Leipzig Ģehri olmuĢtur. OluĢan
olumsuzluklardan olumlu sonuçlar çıkartarak kenti yenileyen ve uyguladığı “delikli kent
modeli“ ile kentteki tarihi özelliği olmayan pek çok binayı yıkan ve kent içerisinde yeĢil
alanlar yaratan yöntem baĢarılı olmuĢtır. Fakat mali sıkıntılar nedeniyle kentin yenilenmesi
henüz tamamlanamamıĢtır. Buna rağmen özellikle son on yıl içerisinde kent yeniden bir
çekim merkezi haline gelmiĢtir. Ekonomik kaynakların geliĢmesi, nüfusun artması ve
özellikle de gençlerin kenti yaĢam alanı olarak tercih etmeleri kentin geleceği ile ilgili olumlu
gidiğiĢin devam edeceğini göstermektedir. Önemli bir fuar kenti, üniversite kenti ve tarihi
yapılarını yenileyerek turizm kenti haline de gelen Leipzig artık gelecek vaat etmektedir.
Dünyanın yaĢanılabilir kentleri arasında yer alan Leipzig yaĢam Ģartlarının Almanya geneli ile
kıyaslandığında uygunluğu nedeniylede tercih edilmektedir. Fakat her Ģeye rağmen uygulanan
politikalar devam ettirilmeli ve yeniden baĢlayan büyüme desteklenmelidir.
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