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Kongo’daki Sömürge Dönemi

Colonial Tools and Methodology Used by Colonial States
A Case Study: Belgian Colonial Period in Congo

Ali DEM‹R *

Öz

XIX’uncu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Almanya’n›n Bismarck liderli¤inde birlik ve
beraberli¤ini sa¤lad›¤› dönemde, Avrupal› devletler Berlin Konferans›’nda Afrika
k›tas›n› sömürge haline getirip paylaflm›fllard›r. Genç bir ülke olan Belçika hissedar-
lardan birisidir. Belçika kendisinden yaklafl›k seksen kat daha büyük bir devlet olan
Kongo’yu, kulland›¤› sömürgecilik araç ve yöntemleri sayesinde uzun süre yönetmifl-
tir. Kongo’daki Belçika idaresi XIX ve XX yy.larda tüm Afrika’da uygulanm›fl olan
sömürge yönetimleri için fikir veren bir uygulama olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ba-
t› ülkelerinin Afrika’ya medeniyet getirme amac› ile girmelerine ra¤men, yaklafl›k bir
as›rl›k süre içerisinde kendi dil ve dinlerini dayatt›klar›, Afrika’n›n kaynaklar›n› ba-
t›ya tafl›d›klar› ancak medeniyet ad›na uzant›lar› günümüze kadar gelen pek çok so-
ru iflareti b›rakacak uygulamalarda bulunduklar› gözlemlenmektedir. Sömürgecilik
arac› olarak “dil” ve “din”in kullan›m›,  bu iki temel sömürgecilik arac› ile birlikte
temel metotlar olarak “misyonerlik”, “medenilefltirme” kavram›n›n kullan›l›fl›,
sömürge devletlerinde kurulan “sosyal düzen”, “ifl gruplar›”, “e¤itim sistemi” ve
ekonomik kaynaklar›n transferi için oluflturulan “tafl›ma sistemi” üzerinde durul-
mufltur. Çal›flmada, Avrupal› sömürge devletlerinin medeniyet getirme ad›na
Afrika’ya girdikleri, önce Afrikal›lar›n dil ve dinlerini de¤ifltirdikleri, bu ifllemi de
misyonerleri kullanarak gerçeklefltirdikleri ve sömürge ülkelerinde kurduklar› e¤itim
sistemi ve yerel sosyal s›n›flarla sömürgeci otoritelerini güçlendirdikleri ve sömürge
ülkelerinin ekonomik kaynaklar›n› kendi ülkelerine tafl›yarak refah düzeylerini art›r-
d›klar›, bu u¤urda bazen iflkenceye varan metotlar uygulad›klar› bulgular›na ulafl›l-
m›flt›r. Sömürgecilik klasik anlamda sona ermesine ra¤men “yeni sömürgecilik” anla-
y›fl› alt›nda ayn› araç ve metotlar›n halen kullan›lmaya devam edildi¤i sonucuna
var›lm›flt›r.  
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Abstract

During the second half of the XIX century, when Germany built its unity under the
leadership of Bismarck, European powers shared the African Continent at the Berlin
Conference in 1885. As a shareholder, Belgium had controlled Congo, which was
almost eighty times bigger than itself, for along time, thanks to the colonial tools and
methods. Belgium’s administration in Congo stands as a case study for colonization
applied in all over the Africa during the XIX and XX centuries. Western Countries
who claimed that they were in Africa for the sake of civilization, ended up transpor-
ting the resources of Africa for more than one century and conducted a severe policy
which has had impacts lasting up to today by imposing western languages and religi-
on on Africans. It has been focused on following basics: as colonial tools “language”
and “religion”, as colonial methods “mission”, term of “civilization”, “social” and
“work order” in colonies, “education system” and the means of “transporting the co-
lonies’ resources”.  In this research, it has been noted that European Colonial Powers
entered African countries with the motto “civilization”, but changed the language and
religion of the Africans via mainly missions, enforced their power with the help of the
social class and education system set in colonies, transported the natural resources of
colonies and improved their own wealth. In this paper, it is concluded that while
colonialism ended, the same tools and methods are continued to be used under the the-
oretical name of “neo-colonialism”. 

Key Words: Belgium, Congo, colony, civilization, language.

1.Girifl

Di¤er dünya ülkelerine nispeten bariz bir flekilde ileri seviyede olan Avrupa
K›tas› ülkelerinin sahip oldu¤u zenginlik ve refah›n kayna¤› tarih süzgecinde in-
celenmeye de¤er bir aland›r.  Özellikle Belçika gibi kendi içinde üç ayr› idari ya-
p›lanma, üç ayr› dil ve temel etnik gruplar olan Flaman, Valon ve Almanlar›n d›-
fl›nda nüfusun yaklafl›k % 25’inin di¤er az›nl›klardan olufltu¤u son derece k›r›lgan
ve ifl ahlak› olarak da en basit ifllerin bile aylar ald›¤›, ataletin yüksek oldu¤u bir
ülkedeki yüksek yaflam koflullar›, sorgulama güdüsünü daha da fazla tetiklemek-
tedir. Bu ülkelerde yaflayan siyahî insanlar›n fazlal›¤›n›n ortaya ç›kard›¤› merak
duygusu ile ülkelerin tarihleri biraz yak›ndan incelendi¤inde bu ülkelerin hemen
hepsinin bir dönem özellikle Afrika k›tas›nda sömürgelerinin oldu¤u göz önüne
gelmektedir. Bat› medeniyetinin günümüzde yaflad›¤› zenginlik ve refahta e¤itim-
li insan yetifltirmelerinin önemi oldu¤u kadar hiç flüphesiz bu ülkelerin kendile-
rinden kat be kat büyük sömürgelerinin insan dahil tüm kaynaklar›n› kullanma-
lar›n›n da etkisi vard›r. 

Sömürgecili¤in emperyalist düflüncelerden çok farkl› oldu¤unu, yerli halk› is-
tismar amac› olmad›¤›n›, bunun yerine esas amac›n yerli halk› ve kaynaklar› ge-
lifltirmek oldu¤unu savunan Elliott (Elliott, 1958, s.432) ve sömürgecili¤in Afri-
ka’da kabile savafllar›n› ve esir ticaretini azaltt›¤›n› belirten Ndabaningi Sithole
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(Ngombo-Roth, 2007, s.49) gibi yazarlar›n mevcudiyeti sömürgecilik gerçe¤ini
ve bu gerçe¤in arkas›ndaki temel hedefi de¤ifltirmemektedir. Hedef ülkedeki dil
ve din temelleri istismar edilerek millet olgusunu kaybeden halk kitlelerini
kontrol etmeyi hedefleyen sömürge yönetimleri, bu ülkelerin do¤al kaynaklar›n›
uzun y›llarca kullanm›fllar ve bu istismar durumu günümüzde de farkl› formlar-
da devam etmektedir.

Yaklafl›k bir as›r önce Irak’› Osmanl›’dan teslim alan ‹ngiliz General Stanley
Maude,  ‹ngilizlerin Irak topraklar›na iflgalci ve düflman olarak girmediklerini, Irak’›
özgürlefltirmek istedikleri için bu topraklara geldiklerini belirtmifltir (Sloan, s.35,
2004). Ayn› paralelde Avrupal› di¤er devletler de dünyan›n di¤er co¤rafi parçalar›n-
daki güçsüz devletleri medenilefltirmek, demokratiklefltirmek ve özgürlefltirmek
maksad›yla oralara gittiklerini söylüyorlard›. Sömürge Devletlerinin karfl› ülkelerde
b›rakt›klar› izler ise karfl›m›za daha farkl› bir tablo ç›karmaktad›r. Aradan iki yüzy›l
geçmesine ra¤men halen sömürülen devletlerin geldikleri nokta medeni ve demok-
ratik olmaktan çok uzakt›r. Bu farkl› k›tan›n insanlar›na, özellikle de Belçika ve di-
¤er Avrupa’da yaflayanlar›na, dedelerinin veya üç-dört kuflak önceki atalar›n›n dil-
lerinin ve geleneklerinin ne oldu¤unu unutturulduklar› görülecektir.

Literatürde sömürgecili¤in tarihi, konsept ve metoduyla ilgili pek çok farkl›
görüfl bulunmaktad›r. Ancak XVIII ve XIX’uncu yy.lardaki Afrika’daki Avrupa Sö-
mürgecili¤i daha çok ekonomik ç›karlara yönelen bir uygulama olmufltur. Bu bo-
yutuyla Avrupa Sömürgecili¤i Lenin Emperyalizm’inde köklerini bulan bir uygu-
lama olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Lenin emperyalizmi kapitalizmin son safhas›
olarak tan›mlanmaktad›r. Lenin 1920 y›l›nda emperyalizmin tüm dünyay› kufla-
taca¤›n›, baflta ABD ve ‹ngiltere olmak üzere say›lar› az olan büyük güçlerin dün-
ya nüfusunun ço¤unlu¤unu sömürgecilik bask›s› alt›na alaca¤›n› belirtmifltir
(Lenin, 1999,s.9:10).  Bu ak›ma göre, Avrupa’n›n elindeki sermaye, sömürülen
devletlerin ekonomik kaynak ve insan gücünü iflleterek tüm dünyaya hâkim ola-
cakt›r. Loomba (Loomba, 1998, s.4)’ya göre Avrupal› devletler sömürgecilik faali-
yetleri olmasayd› kapitalizme asla geçifl yapamazlard›.  II’nci Dünya Savafl›’n›
müteakip Afrika K›tas›nda sömürge devletleri ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fl ve sö-
mürgecilik bir anlamda sona ermifltir. Bu sona erifl isim ve flekil itibariyle s›n›rl›
kalm›fl ancak yöntem ve araçlar aç›s›ndan günümüzde halen sürdürülmeye
devam eden bir uygulamad›r. Bu durum literatürde ekonomik sömürgecilik de
denilen “yeni sömürgecilik” olarak geçmektedir (Bauer, 1979, s.157:158). Geçmi-
flin sömürge devletleri eski sömürgeleriyle ba¤lar›n› bazen Commonwealth1 gibi
uluslararas›/bölgesel kurulufllar›n flemsiyesi alt›nda, bazen de büyük ticari flirket-
ler ve hükümet d›fl› organizasyonlarla devam ettirmektedirler. 

1 ‹ngiliz Milletler Toplulu¤u diye bilinen ço¤unlu¤u ‹ngiltere’nin eski sömürgelerinden
oluflan birlik.
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Wolny gibi yazarlar sömürgecilik tarihini eski ça¤lara kadar götürmektedirler
(Wolny, 2005,s.5). Yunanl›lar›n Akdeniz’de, Hunlar›n Mo¤olistan’da, Perslerin
Orta Do¤u’da sömürgeleri bulundu¤unu ifade etmektedir. Bu makalede Avrupa
Sömürgecili¤i’nin bir örne¤ini sergileyen, daha çok XIX’uncu ve XX’nci yy.lar›
kapsayan dönemde Belçika’n›n Kongo üzerinde kurdu¤u sömürge yönetimi ince-
lenerek sömürgecilik modellerinin temel güdüsü, “medenilefltirme” tabiriyle sa-
vunulan sömürge yönetimlerinin kulland›klar› temel araç ve yöntemler incelen-
mifl ve sömürgecili¤in günümüzde ald›¤› flekil üzerinde durulmufltur.  Sömürge-
cilikte kullan›lan temel araçlar olarak “dil” ve “din” kavramlar› incelenmifltir. Te-
mel metot olarak “misyonerlik” ve “medenilefltirme” kavram›n›n kullan›l›fl›, sö-
mürge devletlerinde kurulan “sosyal düzen”, “ifl gruplar›”, “e¤itim sistemi” ve
ekonomik kaynaklar›n transferi için oluflturulan “tafl›ma sistemi” üzerinde durul-
mufltur. Çal›flmada Belçika’n›n seçilmesinin temel nedeni Belçika’n›n Avrupa sö-
mürgecili¤inin bafllad›¤› 1885’te ancak kendi kendisine yetebilecek çok küçük ve
güçsüz bir devlet olmas›na karfl›n, kendisinden çok büyük bir ülke olan Kongo’yu
nas›l sömürge haline getirdi¤inin ve bu ülkeyi kontrol etmek için kulland›¤› araç
ve metotlar›n sömürgecilik uygulamalar›na ›fl›k tutabilece¤i düflüncesidir. 

Geçmiflte sömürgeci devletlerin sömürülen devletlerde kulland›klar› araçlar-
dan özellikle dil bugün uygulama metotlar›nda de¤ifliklikler olsa da tüm anlam›y-
la önemini korumaktad›r. Günümüzde temel metot olarak yayg›n iletiflim araçla-
r› olan televizyon ve internet üzerinden devam eden yo¤un bir dil istismar› de-
vam etmektedir. Afrika ülkelerinin pek ço¤unun yerel dilleri gün geçtikçe yok
olmakla yüz yüzedir. Günümüzde halen Afrika ülkelerinin pek ço¤unun elit ta-
bakas› ‹ngilizce veya Frans›zca konuflmaktad›r. Medenilefltirme kavram› yan›nda
demokratiklefltirme ve özgürlefltirme kavramlar› da geçmiflteki ile ayn› amaçlara
hizmet eder bir flekilde kullan›lmaya devam etmektedir. Afrika ülkeleri halen tek-
noloji ve e¤itim bak›m›ndan kendi ekonomik kaynaklar›n› iflletmekten aciz bir
konumda olup, bu kaynaklar bat›l› ülkelerin flirketlerince iflletilmektedir. Ülkele-
rin sosyal düzeninde ise çok fazla bir de¤iflimden söz etmek zordur. Ülke geliri-
nin en büyük k›sm› yine çok az bir nüfus taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bat›l›lar ta-
raf›ndan Afrika insan› hâlen “medenilefltirmeye” muhtaç olarak görülmektedir.
Misyoner gruplar nispeten azalm›fl ancak bu ülkelerin her birindeki hükümet d›-
fl› organizasyonlar›n say›s› binlerle ifade edilmektedir. E¤itim eflitsizli¤i yayg›n
olup, bat›l› okullar geçmifltekine benzer fonksiyonlar›n› sürdürmektedirler. 

2.Sömürgecili¤in NNihai HHedefi: EEkonomik ÇÇ›karlar

Avrupa Sömürgecili¤i’nin nihai hedefinin Avrupa Devletlerinin sanayi devrimi
sonras› hammadde ihtiyac›na yönelik oldu¤u konusunda pek çok ekonomi ve
sosyal konular yazar› fikir birli¤i içindedir.  Sömürgecilik pek çok yazar taraf›n-
dan di¤er ülkelerin kaynak ve topraklar›na sahip olmak olarak tan›mlanm›flt›r
(Loomba, 1998, s.4). Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) zengin do¤al kay-
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naklara sahip bir ülkedir, baflka bir deyiflle önemi itibariyle sahip oldu¤u do¤al
kaynaklar bu ülkenin “kan›d›r”. Maden yataklar›n›n cenneti olarak bilinen DKC,
ayn› zamanda Kongo ve Lualaba nehirlerinin havzalar›yla Afrika k›tas›nda bir
tar›m havzas› niteli¤ine sahiptir. Pamuk, kauçuk, fildifli, palmiye ya¤› Kongo’nun
dünya çap›nda ünlü tar›m ürünlerinden sadece bir kaç tanesini teflkil etmektedir.
Pamuk tarlalar› çok genifl alanlar› kaplamaktad›r. Afla¤›daki tabloda Belçika’n›n
Kongo’daki egemenlik y›llar›n›n sonlar›nda, 1959 y›l›nda, DKC’nin sahip oldu¤u
do¤al kaynaklara ait bilgiler bulunmaktad›r. 

TTaabblloo––11:: DDKKCC’’nniinn 11995599 YY››ll››nnaa AAiitt TTaarr››mm ÜÜrreettiimmii ((YYoouunngg,, 11996655,, ss.. 335566,, TTaabblloo 2222))

Yukar›daki tabloda görülen tar›m ürünlerinden, kauçuk özel bir yere sahiptir.
Sömürgecilik y›llar›nda Avrupa ve Amerika Birleflik Devletleri (ABD) taraf›ndan
bu ürüne ra¤bet hayli yüksek olmufltur. Dünyan›n en büyük kauçuk üreticilerin-
den biri olan Kongo’nun ba¤›ms›z devlet olmas›nda kauçu¤un rolünün çok
önemli oldu¤u iddia edilmektedir (Harms, s.74). 

XIX’uncu yy.da, Belçika’n›n Kongo’yu iflgal etti¤i y›llarda, yeni icat edilen oto-
mobilin dünya piyasalar›na sürülen say›s›ndaki art›fla paralel olarak yükselen las-
tik tekerlek piyasas› Belçika için tam bir ekonomik kazan›ma dönüflmüfltür.
“Haval› tekerle¤in icad›n› müteakip, Kral Leopold Kongo Ormanlar›’ndan kauçu-
¤u son damlas›nda kadar emmifltir. Kral›n askerleri bu u¤urda önlerine ç›kanlar›
öldürmekten ve sakat b›rakmaktan hiç çekinmemifllerdir” (Polgreen, 2008).

Ticari önemi artan kauçuk için Belçika Krall›¤›’n›n Kongo’da yapt›¤› uygulama-
larla ilgili genel görüfl, Belçikal›lar›n kauçuk üretimi için Kongo’da insanlara kötü
muamele ettikleri yönündedir. Artan araç say›s›na ba¤l› olarak, kauçuk talebini
karfl›lamak mümkün olamad›¤› için, Kongolu çiftçilere her seferinde daha yüksek
kotada üretim direktifi verilmifltir. Kongolular Belçikal›lar›n baflar›lmas› imkâns›z
olan ve sürekli artan bu taleplerine cevap verememifllerdir. Öyle ki, 1890’da 80 ton
olan kauçuk üretimi, 10 y›l içerisinde yüz kattan fazla art›r›l›p 6000 tona ç›kar›l-
m›flt›r (Braeckman, 1990, s.14). Kral Leopold II kauçuk sat›fl›ndan bir servet elde

Kahve (Ton) 56.541

Kakao (Ton) 3.852

Kauçuk (Ton) 40.173

Kereste (m3) 173.898

Muz (Ton) 31.099

Pamuk (Ton) 39.836

Palmiye Çekirde¤i (Ton) 39.836

Palmiye Ya¤› (Ton) 183.610
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etmifl, bu parayla kendi ve ülkesi onuruna baflta ünlü Cinquanteneaire Meydan›,
Laeken’deki kraliyet saray› ve hükümet binalar› ile Tervueren Müzesi olmak üzere
Brüksel ve Ostend’de pek çok inflaat projesini tamamlatm›fl, ülkesini imar etmifltir
(Braeckman, 1990, s.16). Kauçuk kotalar›na ulaflmay› sa¤lamak için Belçika Kral›
taraf›ndan Kongo’da oluflturulan Halk Ordusu, kauçuk kotalar›na ulaflamayan yer-
lilere tecavüz, kamç›lama, uzuvlar›n› kesmek dâhil pek çok iflkence uygulam›flt›r
(Podar, 2008, s.47). Kral Leopold yönetiminin bu dönemde ticari ç›karlar› için
yerlilere karfl› uygulad›klar› kötü muamele pek çok kitapta yerini alm›flt›r. Prashad
(2007), Leopold II hükümetinin Kongo’da afl›r› kauçuk üretiminden dolay› kau-
çuk a¤açlar›n› yok etti¤ini ve 1885–1908 y›llar› aras›nda nüfusun yar›s›n› (20 mil-
yonun 10 milyonunu) katletti¤ini belirtmektedir (Prashad, 2007, s.33). Pek çok
Kongolu kauçuk kotalar›n› dolduramad›klar› için ya elini, ya kolunu ya da ailesi-
ni kaybetmifltir. Çeliflkiye bak›n ki, Kongo’da ölümlere neden olan ayn› kauçuk
belki de Belçika’n›n bugün sahip oldu¤u refah›n temel tafllar›ndan birisidir.

Tar›m ürünlerinin yan› s›ra, sahip oldu¤u s›n›rs›z kaynaklar›yla, DKC Afri-
ka’n›n en önemli maden üreticilerinden birisidir. Afla¤›daki tabloda, 1959 y›l›na
ait önemli madenlere ait de¤erler yer almaktad›r. Sömürgecilik y›llar›nda, Belçika
Kongosu dünyan›n üçüncü büyük bak›r üreticisidir (Fage, 2010, s.357, Tablo
23). Ayn› zamanda bu ülke hâlen dünyan›n en büyük alt›n üreticilerinden birisi
ve Afrika’n›n temel gümüfl kayna¤›d›r. 

Tablo–2: DKC’nin 1959 Y›l›na Ait Maden Üretimi  (Young, 1965,s. 357, Tablo 23)

Dünyadaki y›ll›k kobalt üretiminin toplam 15.000 ton oldu¤u 1959 y›l›nda,
DKC y›ll›k olarak yaklafl›k 8.500 ton kobalt üretimi yapmaktad›r. Hâlihaz›rda
Kongo dünyan›n en büyük kobalt cevherine sahiptir (Yager, 2008, s.1). Y›llar
sonra, havac›l›k sektöründe patlama yaflan›nca, savafl uçaklar›n›n üretiminde ya-
p›tafl› olan kobalt, DKC için bir dönem kauçu¤un oynad›¤› rolü oynam›flt›r. Bu
etki halen daha devam etmektedir. So¤uk savafl dönemlerinde sahip oldu¤u zen-
gin kobalt yataklar› sayesinde, ülke lideri Mobutu Sese Seko ABD’nin yak›n des-
te¤ini her zaman yak›n›nda hissetmifltir (Polgreen, www.nytimes.com

Alt›n (kilo) 11.985

Bak›r (ton) 290.403

Çinko (Konsantre) (ton) 118.000

Germanyum (kilo) 13.643

Gümüfl (kilo) 148.307

Kadmiyum (ton) 99

Kobalt (ton) 8.431

Teneke (ton) 13.187
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/2008/11/16/ world/ africa/16congo.html). Esasen Seko yönetimdeyken demokra-
si d›fl› bask›c› politikalar› ve bulaflt›¤› yolsuzluklarla gündemde kalm›fl bir dikta-
tör olarak bilinmesine ra¤men, bat›dan yapt›r›m görmesi gerekirken, aksine des-
tek görmüfltür. 

Sömürgeci Devletler sömürü ülkelerinden kaynaklar›n çekilip, istenen nokta-
lara kolay ulafl›m›n› sa¤layabilmek için bu ülkelerde boydan boya demiryollar› in-
fla etmifllerdir. Sömürülen ülkelerde infla edilen bu demiryollar› da sömürgecili¤in
sembollerinden birisidir demek yanl›fl olmayacakt›r. Afrika k›tas›nda XIX ve
XX’nci yy.larda demiryolu tafl›mac›l›¤› gerek emniyet, gerekse kapasite aç›s›ndan
sömürülen ülkeden kaynaklar›n sömürge ülkesine tafl›nmas› için en iyi ulafl›m
sistemidir. Kongo’daki sömürgecili¤in mimar› ‹ngiliz Henry Morton Stanley’in
ifadesi ile Kongo demiryolu olmadan befl para etmeyecek bir ülkedir (Braeckman,
1990, s.30). Ayn› yöntemi ‹ngilizler Hindistan’da, Ruslar da Orta Asya’da kullan-
m›fllar ve binlerce kilometrelik demiryolu infla etmifllerdir. Belçikal›lar da Kon-
go’da ayn› metodu tercih etmifllerdir. Leopold yönetimi baflkent Kinflasa’dan
ülkenin de¤iflik kilit noktalar›na giden demiryolu altyap›s›n› oluflturmufltur. Bu
demiryollar›n›n yap›m›nda iflçi olarak düflük ücretlerle yerel halk çal›flt›r›lm›flt›r.
Demiryollar›n›n yap›m› y›llarca sürmüfltür. Pek çok Kongolunun yaflam›n› kay-
betti¤i “bu projelerin hemen hemen hepsi Kral Leopold ve yandafllar›n›n gelirini
art›rmak için infla edilmifl ve Afrikal›lar›n sömürülmesinde kullan›lm›flt›r” (Clark,
2007, s.29). 1930’lu y›llarda, Kongo’nun do¤al kaynaklar›n›n Avrupa’ya transfe-
rini kolaylaflt›rmak maksad›yla 4.000 kilometrenin (Shillington, 2005, s.309)
üzerinde ço¤unlu¤u demiryolu olmak üzere yollar infla edilmifltir.

DKC’de, 1960 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› zaman, toplam 25 adet bakanl›k
aras›nda “Ekonomi Bakanl›¤›” yan›nda “Madenler ve Enerji Bakanl›¤›” ve “Kara Ba-
kanl›¤›” (Young, 1965, s. 346–347, Tablo 20) olmak üzere iki ilave bakanl›k daha
ekonomi ifllerini düzenlemek için tahsis edilmifltir. Yeni oluflan bir devletin ekono-
miyle ilgili bu kadar çok bakana sahip olmas› için özel bir sebep olmal›d›r.  Görü-
nen odur ki, Kongo’daki do¤al kaynaklar ve tar›m üretiminin kontrol alt›na al›na-
bilmesi ve idare edilebilmesi için üç ayr› bakanl›¤›n gerekli olaca¤› düflünülmüfltür.

1960 sonras›, ortaya ç›kan idare bofllu¤undan dolay› pek çok alanda talanlar
yaflanm›flt›r. Bu dönemde pek çok farkl› gruplar oluflmufl ve bu gruplar aras›nda
çat›flmalar ç›km›flt›r. Do¤al kaynaklar ve do¤al kaynaklar›n ifllendi¤i tesisler ülke-
deki bu talan ve y›k›mdan kurtulmay› baflarm›flt›r. Do¤al kaynaklar›n bu talandan
etkilenmesini engellemek için Bat›l› Güçler taraf›ndan ülkenin do¤al kaynaklar
altyap›s›n›n korunmas›na özel önem verilmifltir. “Kongo’da bu dönemde dikkat
çeken en flafl›rt›c› geliflme ekonomik ve sosyal altyap›n›n talandan zarar görme-
den sapasa¤lam kalabilmesidir” (Grovogui, 2009, s.356–357). Pek çok insan›n
hayat›n›, evini ve mal›n› kaybetti¤i bu geçifl döneminde ekonomik ve sosyal alt-
yap›da hiç zarar oluflmamas›, bu altyap› tesislerini korumak maksad›yla Avrupal›
devletlerce çok özel tedbirlerin al›nm›fl oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 
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Kongo’da do¤al kaynaklar›n ülkeden yasa d›fl› yollarla yurt d›fl›na ç›kar›lmas›
ise ülke fakirli¤inin ve sefaletin süregelen önemli sebeplerindendir. Tüm di¤er
madenler de oldu¤u gibi “1961–1962 y›llar› aras›nda üretilen elmas›n hemen ta-
mam› hukuk d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lm›flt›r” (Young, 1965, s.357). 2002 y›-
l›nda Birleflmifl Milletler (BM) Uzman Paneli, Do¤u Kongo’da silahl› gruplar›n fa-
aliyetlerini ve do¤al kaynaklar›n talan›n› konu alan bir rapor haz›rlam›flt›r. “Bu
rapor çok say›da politik ve askeri liderin maden kaçakç›l›¤›na bulaflt›¤›n› ortaya
koymaktad›r. Ayn› panel taraf›ndan 2003 y›l›nda yay›mlanan bir di¤er rapor ise,
De Beers ve Anglo-Amerikan gibi flirketler dâhil uluslararas› flirketlerin yaklafl›k
% 85’inin Kongo’daki kaynaklar›n talan edilmesine kar›flt›¤›n› belirtmektedir”
(Clark, 2007, s.31).

3. Berlin Konferans› (1884–1885) ve Afrika’n›n Paylafl›lmas›

XIX’uncu yüzy›l›n ortalar›nda buharl› makinenin bulunmas›yla Sanayi Devri-
mi’ni gerçeklefltiren Avrupal› devletler büyük oranda hammaddeye ihtiyaç
duymaya bafllam›fllard›r. Kendi ülkelerinin hammadde aç›s›ndan fakir olmas› bu
devletlerin baflka aray›fllara girmesine neden olmufltur. Bu ihtiyaç Avrupal›
Devletleri bakir Afrika’ya yöneltmifltir. Sömürge Konferans› olarak da bilinen
1885 Berlin Konferans› Avrupal›lar›n Afrika k›tas›n› ticari prensipler do¤rultu-
sunda paylaflt›klar›, sömürge haline getirdikleri ve etkisi günümüze kadar devam
eden temel toplant›d›r. Alman devlet adam› Otto von Bismarck liderli¤inde
Avusturya-Macaristan, Belçika, Danimarka, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya, Hollanda,
Portekiz, Rusya, ‹spanya, ‹sveç-Norveç Krall›¤› (1905 y›l›na kadar tarihi ‹sveç ve
Norveç birlikteli¤i devam etmifltir), Osmanl› ‹mparatorlu¤u2 ve ABD olmak üze-
re 15 ülke Berlin’de Afrika k›tas›nda gelecekle ilgili izlenecek yol haritas›n› görüfl-
mek üzere toplanm›fllard›r (Akweenda, 1997, s.14). ABD konferans metnine
imza atmam›flt›r. Konferans’ta Afrika k›tas› büyük güçler taraf›ndan parçalara
bölünmüfl ve paylafl›lm›flt›r. Bu paylafl›m büyük oranda ‹ngiltere, Almanya, Fran-
sa aras›nda olmufltur (Bak›n›z: fiekil–1: Afrika Sömürge Haritas›). Bu paylafl›m ne-
ticesinde tüm Afrika k›tas›nda ba¤›ms›zl›¤›n› koruyabilen iki ülke kalm›flt›r:
Etiyopya ve Liberya.

2 Osmanl› ‹mparatorlu¤u bu toplant›ya kuzey Afrika’n›n tarihi mirasç›s› olmas› ve o
dönemde Libya’n›n halen imparatorluk topra¤› olmas› nedeniyle ça¤r›lm›flt›r. A¤›r 93 Rus
ma¤lubiyetinin hemen akabinde yap›lan bu konferansta, Osmanl› Devleti, son Afrika
topra¤› olan Libya’y› ‹talya’ya b›rakmak durumunda kalm›flt›r.



125
Güvenlik
Stratejileri 

Y›l: 7
Say›: 14

Sömürge Devletlerinin Kulland›¤› Sömürgecilik Araç ve Metotlar› 
Vaka Analizi: Belçika Krall›¤›’n›n Kongo’daki Sömürge Dönemi

fiekil–1: Afrika Sömürge Haritas› (Graham, 
www.nationmaster.com/encyclopedia/ Image:ColonialAfrica-1914.png)

Resmi olarak 1885 y›l›nda Berlin Konferans›’nda Kongo bölgesinin tüm hakla-
r› Belçika Kral› Leopold’a verilmifltir. Kral flahsi mülkü olan bu ülkeye Serbest
Kongo Devleti ismini vermifltir (Braeckman, 1990, s.11). Avrupal› büyük güçlerin
bu denli büyük bir ülkeyi Belçika Kral›’n›n flahsi mülküne verme nedenin bat›
güçlerinin kendi ekonomik menfaatlerine hizmet etme amac› oldu¤u a¤›rl›k kaza-
nan bir görüfltür (Grovogui, 2009, s.331).

Dönemin etkin güçleri büyük Afrika kara parças›n›n tümünü kendi imkânla-
r›yla kolayl›kla kontrol alt›na alamayacaklar›n› düflünmüfl ve Belçika gibi zay›f
devletlerin de kendi adlar›na bu faaliyetleri yürütebilmeleri için politikalar belir-
lemifllerdir. “Özellikle, egemen devletler Avrupa’n›n güçsüz devletlerine sömürge
izni vererek, güçsüz devletlerin sömürüsünü yasal hale getirmek suretiyle bu dev-
letlerin arzu ve isteklerini kabul ediyorlard›. Dolay›s›yla, bir gecede Belçika gibi
zay›f ve suni devletler Fransa gibi güçlü devletlerin yan›nda sömürge devleti ola-
rak yerlerini almaya bafllam›fllard›r” (Grovogui, 2009, s.326–327). fiüphesiz,
Belçika da büyük bir politik yap›lanmada sadece bir yap› tafl›ndan ibarettir. Sö-
mürgecilik faaliyetlerinin büyük oyuncular› Belçika’y› kolay kontrol edeceklerine
inand›klar› ve yönlendirilmeye müsait gördükleri için, Belçika’n›n Afrika’da faali-
yet göstermesine müsaade etmifllerdir. 

Orta Afrika’da yer alan DKC orta ve ileri yafllardaki pek çok insan taraf›ndan
Zaire olarak tan›nmaktad›r. Yak›n tarihte adeta bir istikrars›zl›k ülkesi olarak ak›l-
lara kaz›nan DKC, 1997 y›l›na kadar Zaire olarak an›lm›fl, bu tarihten itibaren flim-
diki ismine kavuflmufltur. Ülkenin ismi günümüzde daha çok Tutsi-Hutu çat›flma-
lar›nda ortaya ç›kan insan katliamlar› ile an›l›r olmufltur. DKC sahip oldu¤u
2.345.410 km2’lik yüzölçümü ile Afrika’n›n üçüncü büyük ülkesi,  68.692.542 ki-
flilik nüfus ile dünyan›n 19’uncu, Afrika’n›n 4’üncü en kalabal›k ülkesidir

Fransa
‹ngiltere
Belçika
‹spanya
‹talya
Almanya
Portekiz
Ba¤›ms›z
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(The CIA World Fact Book 2010, s.157–158). DKC resmi dili Frans›zca olan en
kalabal›k ülke olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 250’den fazla etnik grup (Clark,
2007, s.29) ile, DKC heterojen bir ülke olman›n yan›nda, karmafl›k ve k›r›lgan bir
ülke özelli¤i de sergilemektedir. 

Öte yandan Belçika ise, 30.000 km2’lik yüzölçümü ve yaklafl›k 10 milyon ki-
flilik nüfusuyla küçük bir Avrupa ülkesidir. Nüfus olarak DKC’nin alt›da biri, yü-
zölçümü olarak ise ancak yaklafl›k seksende biri olabilen Belçika’n›n, böylesine
büyük bir devleti kontrol alt›nda tutmas› Belçika ad›na büyük bir baflar›d›r. Bel-
çika kronolojik olarak ‹spanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda egemenli¤ine gir-
mifl ve 4 Ekim 1830 (D`Haenens, 1980, s.Önsöz) y›l›nda ba¤›ms›z olmufl bir dev-
lettir. Daha öncesinde derebeylikler halinde bir siyasi yap›ya sahip olan Belçika
ancak 1830 y›l›ndan sonra devlet hüviyetine kavuflmaya bafllam›flt›r. Devlet tec-
rübesi olmayan Belçika’n›n ilk kral› da ‹ngiltere’den ithal edilmifltir. “Bir ‹ngiliz
prensesinin eski efli olan Saxe - Coburg’lu Leopold, Belçika Kral› olmay› kabul et-
mifltir. 21 Temmuz 1831 y›l›nda yemin ederek görevine bafllam›flt›r” (D`Haenens,
1980,  s. Önsöz).

1830 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› dönemde Belçika, oturmufl bir devletin sa-
hip olmas› gereken unsurlar›n pek ço¤una sahip de¤ildir. Suni bir flekilde yarat›lm›fl
bir geçifl devletidir. Belçika temel olarak bir baflka ülkeye (Hollanda) karfl› Belçika
topraklar›nda yaflayan insanlar›n intikam duygular› için bir araya gelmelerinden or-
taya ç›km›fl bir devlettir (Grovogui, 2009, s.329). Belçika ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan
tam 55 y›l sonra, 1885’te, yani hala devletleflmenin çocukluk ça¤›nda, kendisinden
defalarca büyük bir co¤rafi alan üzerinde sömürge haklar› elde etmifltir. 

4. Sihirli Kelime: Medeniyet

Sömürgecilik dönemlerinde, sihirli bir kelime vard›r ki, baflka uluslar›n mad-
di manevi tüm kaynaklar›n›n istismar edilmesini örtmek maksad›yla s›kl›kla kul-
lan›lmaktad›r: “Medeniyet”. Bat›l› ülkeler Afrika k›tas›ndaki ülkelerde boy göster-
me nedenlerini de hep bu kelime arkas›na s›¤›narak aç›klamaya çal›flmaktad›rlar.
Sebep basittir: Tamamen insani nedenlerle, geliflmifl Avrupal› medeni devletler, il-
kel Afrikal›y› medenilefltireceklerdir. Kelimenin manas›na ‹ngilizce sözlükten
bakt›¤›m›zda, karfl›m›za ç›kan aç›klama fludur: “insan toplulu¤unun çok gelifl-
mifllik ve organize olma durumu” (Wehmeier, 2000, s.211). “Medenilefltirme” ke-
limesi ise bir kifliyi veya toplumu davran›fl ve tutum de¤iflikli¤i oluflturmak mak-
sad›yla e¤itmek ve ileriye götürmek manas›na gelmektedir. Bu kelimenin nesnesi
olarak genellikle geliflmemifl ve olgunlaflmam›fl kifli/toplumlar, öznesi olarak ise
geliflmifl ve ileri kifli/toplumlar kullan›lm›flt›r. Normalde kelime anlam› olarak
medenileflme/medenilefltirme, yard›m etme fiiline ve iyi niyetli bir giriflime ça¤r›
yapmaktad›r. Ancak, Belçikal›lar›n DKC’de yapt›klar› ve b›rakt›klar› kötü izleri
kelimenin sözlük anlam›yla aç›klamaya imkân yoktur. Afla¤›daki sömürgecilik
dönemine ait foto¤raf Kongo’ya bat›l› güçlerin ne denli bir medeniyet getirdikle-
ri hakk›nda bir nebze de olsa ipucu vermektedir. 
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Resim 1: Kongo’da Afrikal›lar›n Tafl›d›¤› Bir Avrupal›

Bu noktada, konunun biraz daha netleflmesi için Belçika yönetiminin DKC’de
uygulamalar›ndan ikisi analiz edilecektir. Bu hususlardan bir tanesi sömürge dö-
nemlerinde Kongo’da uygulanan e¤itim sistemi ve Kongolular›n e¤itim koflulla-
r›yla ilgilidir. Bu dönemlerde, Kongolu ö¤renciler Avrupal›lar›n Kongo’da açm›fl
olduklar› okullara kabul edilmemektedirler. Kongo’da, Kongolu ö¤rencilerin Av-
rupal›lar›n okullar›na kabul edilmeleri çok k›s›tl› say›da da olsa ancak 1950 y›l›n-
dan sonra gerçekleflmifltir (Young, 1965, s.93). Elbette bu kabul de ancak pek çok
engeli aflmay› müteakip mümkün olmaktad›r. Kurulan özel komisyonlardan bafla-
r› ile geçen Kongolular, Avrupal›lar›n okullar›nda ö¤renci olma flans›n› yakalaya-
bilmifllerdir. Okullu olabilen Kongolular ile Avrupal›lara okullarda yap›lan mu-
amele de farkl›d›r. Yine bu y›llarda, bir Afrikal› ö¤rencinin hijyenik olmad›¤› için
afla¤›lanmas› ve okuldan kovulmas›, yaflanan s›radan olaylardan olmufltur. 

Konuyla ilgili ikinci husus ise bu dönemlerde Kongo’da görev yapan Kongolu
ve Avrupal›lar›n gelir durumlar›, maafllar›n›n mukayesesidir. Kongo’da sürdürü-
len eflit olmayan e¤itim koflullar›ndan dolay›, Kongo’nun yerli halk› üniversiteye
gidememekte ve belli mesleklerde istihdam edilmek için yeterli e¤itim seviyesine
ulaflamamaktad›r. E¤itim eflitsizli¤i nedeniyle yeterli e¤itimi alamayan Kongolula-
r›n, belirli bir e¤itim seviyesi ön flart› olan devlet ifllerine kabulde Kongo’daki Av-
rupal›lar kadar flans› olamamaktad›r. Genel olarak Kongolular Avrupal›lar›n çal›fl-
t›rd›klar› madenlerde, Avrupal› patronlar›n›n yönetiminde maden iflçisi olarak ve-
ya yine Avrupal› müdürlerin alt›nda düflük rütbeli memur olarak ifl bulma flans›-
na sahip olmufllard›r. Bu ifllerde ancak sembolik bir maafl alabilmifllerdir.
“1959 y›l›nda, Leopoldville (Kinshasa)’de çal›flan bir Kongolunun maafl› günde
1$, Kwango’da çal›flan bir iflçinin maafl› ise 0,40 $ civar›ndad›r. 1950’li y›llar›n
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sonlar›nda, Kivu’daki pek çok taflra iflçisi günde 2 sentten az bir gelir elde etmek-
tedir” (Young, 1965, s.208). Basit bir matematik hesab›yla, bu y›llarda bir Kongo-
lu ancak ayda 25 $ kazanabilmektedir. E¤er bu rakam› ayn› y›llardaki Belçika’n›n
Kifli Bafl›na düflen Gayri Safi Milli Has›las› olan 5346 ABD Dolar› (Angus Maddi-
son, Ekonomik ‹statistikler, www.nationmaster.com/graph/eco_gdp_per_
cap_in_195-economy-gdp-per-capita-1950) ile karfl›laflt›r›rsak aradaki uçurumun
ne denli büyük oldu¤unu görürüz. Afrikal› yerliler ile Avrupal›lar aras›nda bir den-
genin mevcut olmad›¤› ve yerlilerin medeni koflullar alt›nda yaflamalar›n›n müm-
kün olmad›¤› aflikârd›r. Afla¤›daki çizelge Kongo’da sürdürülmüfl olan dengesiz ge-
lir da¤›l›m›yla ilgili net bir tablo oluflturmas› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Çi-
zelgeden ayr›ca sömürge dönemlerinde DKC’de Kongolu ve Avrupal›lar›n sosyal ifl
katmanlar›ndaki yerleri ve ifl katmanlar› için gereken minimum e¤itim seviyesi
hakk›nda da fikir edinmek mümkündür. DKC’de yaflayan Avrupal›lar›n pek ço¤u
onlara iyi koflullarda bir yaflama olana¤› sunan iyi ücretli ifllerde çal›fl›rken, 1960
y›l›nda Kongolulardan sadece üç kiflinin üniversite mezunu olup Avrupal›larla ay-
n› s›n›fta yer alabilmeleri dikkat çekicidir. E¤itimdeki eflitsizli¤in do¤al sonucu
olarak, Kongolular›n pek ço¤u alt seviye memurluklarda ifl bulabilmifllerdir.

Tablo 3: Kamu Görevlileri ‹statistik Bilgileri (1960 Y›l›) 
(Young, 1965, s. 402, Tablo 24–25)

Kongo’da Belçikal›lar›n uygulad›¤› yöntemlerden birisi de az›nl›k konumun-
da olan halk› statü olarak ço¤unlu¤a üstün hale getirip, halk aras›nda sonuçlar›
günümüze kadar uzanacak bir ifl politikas› uygulamak olmufltur. Günümüzde ha-
len devam eden çat›flmalar›n kayna¤› da sömürge devrine uzanmaktad›r. Bugün
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sürekli bas›nda yer alan Tutsi - Hutu çat›flmalar›ndan bildi¤imiz bu iki tip Afrikal›
esasen geçmiflte de, günümüzde de hemen hemen ayn› siyah insand›r. “Belçika
döneminde, az›nl›k olan Tutsiler bir tak›m fiziki özelliklerinden dolay› ço¤unlu¤u
oluflturan Hutulara karfl› ülke yönetiminde üstün tutulmufllard›r. Devlet ifllerinde
Tutsilere öncelik verilmifltir (Saleyhan, 2009, s.146). Belçikal›lar Kongo’ya girdik-
ten sonra ortaya ç›kmaya bafllayan bu ayr›l›k sonralar› çok kanl› çat›flmalar›n
sebebi olacakt›r. Avrupal›lar Kongo’ya girmeden önce bu ülkede bir Tutsi - Hutu
çat›flmas›n› tarih kay›t etmemiflti. ‹ki toplum aras›nda o dönemlerde oluflturulan
bu fark bir as›r sonra gerginlik ve büyük çapl› çat›flmalara neden olmufltur.
Tutsilerin sosyal ve mali konumlar›n›n Hutulara göre yukar› çekilmesi karfl›
tarafta derin bir kin oluflturmufltur. Y›llar sonra yönetimi ele geçiren Hutular
hedef flafl›r›p intikamlar›n› Tutsilerden almaya bafllam›fllar, bu co¤rafyada
ac›mas›z bir soyk›r›m yaflanm›fl ve yaflanmaya devam etmektedir. 

5. Sömürgecili¤in Temel Araçlar›: Dil ve Din

Hemen hemen tüm di¤er sömürge örneklerinde de oldu¤u gibi, Belçika’n›n
Kongo’yu bir sömürge haline getirmesi için kulland›¤› temel iki araç vard›r: “Dil”
ve “din”. Bu iki unsur birbirleriyle de ilintili olarak kullan›lm›flt›r. Esasen bu,
sömürgecilikte önde gelen ülkeler olan ‹spanyol, Frans›z ve ‹ngilizlerin dünyan›n
pek çok yerinde uygulad›klar› yöntemden baflka bir fley de¤ildir. Sömürgeci
Devletler Afrika’da büyük insan kitlelerini kontrol alt›na almak için öncelikle bu
halk›n format›n› de¤ifltirmek gerekti¤ini hesap etmifllerdir. Esasen bu süreç, eski
nesil bilgisayarlarda kullan›lan manyetik disk format›yla benzerlik gösteren bir
süreçtir. Aynen manyetik disklerde oldu¤u gibi, Sömürge Güçleri hedef kitlede
iflleme bafllamadan önce onlar›n format›n› de¤ifltirmifltir. Kitlelerin format›n›
de¤ifltirmek için dili ve dini kullanm›fllard›r. Ve sömürge devletleri bu iki arac›
büyük oranda misyonerler marifetiyle kullanarak, büyük kitlelerin format›n›
de¤ifltirmeyi baflarm›fllard›r. 

Dil, sömürge yönetimlerinin kulland›¤› iki araçtan birincisidir. Huntington’›n
(“Medeniyetler Çat›flmas›” adl› kitab›n yazar›) bir baflka kitab›nda belirtti¤i gibi
“Dil bir toplumun temelidir. Bu yönüyle din ve ›rk kavramlar›ndan temelde
ayr›l›r”(Huntington, 2005, s.161). Huntington’a göre toplum dinami¤i olarak din
ve ›rk kavram›ndan daha güçlü olan dil, bu özelli¤i ile bir toplumun omurili¤idir.
Huntington dahil pek çok düflünür taraf›ndan dil toplumlar aç›s›ndan sosyal bir
yap›flt›r›c› olarak görülmektedir. Dil bir grubun iletiflim kurmalar›n› sa¤layan,
düflünce, gelenek, kültür ve ticareti paylaflt›klar› temel olgudur. Asimile poli-
tikalar›nda izlenen anahtar politikalardan birisi de ele geçirilen topraklarda
yaflayan halk aras›nda dil, din ve kültür homojenli¤i sa¤lamakt›r (Wright, 2000,
s.33–35).  Bu birli¤in kurulmas› için asimilasyon politikalar›n›n üzerinde ›srarla
durdu¤u olgu dil olmufltur. 

DKC’de konuflulan dil say›s› 250–300 aras›nda de¤iflmektedir (Mputubwele,
2003, s.273). Bu yönüyle Kongo, gayet hassas ve k›r›lgan bir yap›ya sahiptir.
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Sömürgecilik yüzy›l›nda, toplamda yaklafl›k 300’ü bulan bu dillerin hiçbirisi de
tam bir yaz›l› dil haline gelememifltir. Yaz›l› bir dile sahip olmayan DKC’de buna
paralel olarak e¤itim, edebiyat ve di¤er bilimler de geliflmemifltir. Ayn› zamanda
ülkede yaz›l› bir devlet gelene¤i de geliflememifltir. Bu geri kalm›fll›¤›n sebebi,
Kongo dillerinin di¤er dillere göre geliflmemifl ve ilkel olmas› de¤il, bilakis Kon-
golu politika ve toplum önderlerinin, liderlerin ça¤a ayak uyduramamalar›ndan
ve sahip olduklar› dil zenginli¤ini uygun kullanamamalar›ndan kaynaklanm›flt›r.
Aksine bu 300 dilden her birisi dil yap›s› aç›s›ndan ‹ngilizce, Frans›zca veya
herhangi bir modern dil düzeyindedir. DKC’de yaz›l› bir dil haline gelememifl
olan 300 dil, Belçikal›lar›n Kongo’ya götürdükleri ve daha kurumsal bir yap›ya
sahip olan Frans›zca karfl›s›nda tutunamam›flt›r. 3 Kendi dillerini ihmal eden
Kongolu toplum liderlerinin Frans›zcay› elit bir dil görmeleri neticesinde ülkede
idare, bas›n, e¤itim, diplomasi, ifl dünyas› dili olarak Frans›zca yerel dillerin önü-
ne geçmifltir (Kamwangamalu, 1997, s.71). 

‹ngilizlerin Hindistan’daki misyon fleflerinden olan parlamenter Lord Macau-
lay’›n da ifadesiyle sömürgelerdeki temel dil politikas›n›n ilk hedefi “görüntü ve
kan olarak yerli, fakat fikir, ahlaki de¤erler, kültür olarak Sömürge Devleti vatan-
dafl›” (Phillipson, 2003,s.100) bir kitle yaratmakt›r. Dolay›s›yla birinci safhada sö-
mürge devleti ile hedef ülke aras›nda irtibat için kilit vazifesi görecek bir dil köp-
rüsü yarat›lacak, müteakiben tüm halk› hedef alan bir dil yayma politikas› izlene-
cektir. Belçikal›lar da Kongo’da ilk hedef olarak yerel kabilelerden üst sosyal kat-
mandaki çocuklar›n› Frans›zca e¤itim veren okullara alm›fllar, bunlardan baz›la-
r›n› Belçika’ya üniversite e¤itimine göndermifllerdir. Belçika sistemi ile e¤itim
alm›fl bu çocuklar yerel halk içinde de üst katmanda olman›n vermifl oldu¤u gü-
cü kullanarak, ald›klar› Frans›zca e¤itimi sayesinde Belçikal›lar›n en önemli dil
köprüsünü teflkil etmifllerdir. Bu kitle sonradan ülke elitini oluflturmufl ve
Frans›zcan›n prestijli bir dil olarak görülmesini sa¤lam›flt›r. Bu bak›fl aç›s› belli
oranda halka da yans›m›fl ve Frans›zca yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Yerel dillerin
statüsü yabanc› dil karfl›s›nda daima düflük olmufltur. Yerel diller zaman›n da
erozyonuna u¤rayarak gün be gün yok olmaya do¤ru gitmektedir.  Öte yandan dil
çeflitlili¤inin kaybedilmesi bu dillerde geliflmifl olan kültürel ve entellektüel zen-
ginliklerin ve birikimin yan›nda bilimin de kaybedilmesi demektir. 

Samarin (1989) ve Mputubwele (2003) Belçikal›lar›n Kongo’da Frans›zcay›
zorlamad›klar›n›, giden Avrupal›lar›n yerel dilleri ö¤renmeye çal›flt›¤›n› belirt-
mektedir. Ancak, ba¤›ms›zl›¤›n› yeni kazanm›fl olan DKC’de, 17 Ekim 1960 tari-
hinde Baflbakan Joseph Kasavahu liderli¤inde dil politikas›yla ilgili olarak al›nan
ilk karar›n, Frans›zcan›n ülkenin resmi dili ilan edilmesi (Mputubwele, 2003,
s.280-281) gerçe¤i bu görüflü desteklememektedir.

3 Bu noktada bir gerçe¤in alt›n› çizmekte fayda vard›r. Belçika kendi içinde bile 3 resmi dile
(Frans›zca, Flamanca, Almanca) sahip bir ülkedir. XIX ve XX’nci yüzy›llarda Kongo’da
Flamanca ve Frans›zca aras›nda az da olsa mücadele olmufltur. Ancak Flamanlar Kongo’da
faaliyetlerine geç bafllad›klar› için Flamanca geliflme imkân› bulamam›flt›r.



131
Güvenlik
Stratejileri 

Y›l: 7
Say›: 14

Sömürge Devletlerinin Kulland›¤› Sömürgecilik Araç ve Metotlar› 
Vaka Analizi: Belçika Krall›¤›’n›n Kongo’daki Sömürge Dönemi

Belçika’n›n Kongo’daki dil politikalar›n›n temeli Belçika’n›n Kongo’daki yöne-
timinin bir nevi çerçevesi olan 1908 Sömürge Sözleflmesi’ne dayanmaktad›r. Bu
sözleflmeye göre belirlenen hedeflerden ilk ikisi flu flekildedir (Kamwangamalu,
1997, s.73):

- Düzeni bozaca¤› için mümkünse çok dillilikten kaç›n,

- Mümkün de¤ilse yerel dilleri hiyerarflik bir s›raya sok ve onlar›n üstene
Frans›zcay› koy.

Kongo’da Svahili, Lingala, Kikongo, Kiloba diye dört adet resmi olarak kabul
edilmifl milli dili de mevcuttur (Kamwangamalu, 1997, s.70). Frans›zca yerine bu
dillerden birisinin neden resmi dil ilan edilmedi¤i ayr› bir soru iflaretidir. Kam-
wangamalu (1997) tarafs›z olmas›, di¤er dillere oranla daha yayg›n olmas› aç›s›n-
dan Svahili dilinin ülkenin resmi dili seçilmeye en önemli aday dili oldu¤unu sa-
vunmufl ve dört yayg›n Kongo dilinden birisinin niye resmi dil olarak seçilmeyip,
d›flar›dan ithal edilen bir dilin resmi dil seçildi¤inin sebeplerini ortaya koymaya
çal›flm›flt›r. Bunun tam bir nedeni ortaya konulamam›flsa da varsay›lan sebeple-
rinden birisinin bu dört dilden birisinin seçilmesi durumunda di¤er üç dilin elit
tabakas› taraf›ndan ülkedeki beyazlara düflmanca tav›r al›nma ihtimali olaca¤› dü-
flünülmüfltür. Yani basit mant›kla kabile reislerinin benim dilim seçilmezse di¤er
kabilenin de dili seçilmesin, hatta yabanc› dil bile daha kabul edilebilir diye dü-
flündü¤ü sonucuna var›labilir.  

Yukar›da bahsedilen politikay› izleyen Belçika Krall›¤›, Kongo’da hedefine ulafl-
m›flt›r. Kongo’da kendi yerel dillerinden birisinin neden resmi dil olmad›¤› soru-
sunun ard›ndaki sebeplerden yerli halka düflen en önemli pay ise Kongo elitinin-
dir. Kongo eliti kendilerini ayr›cal›kl› bir s›n›f olarak kabul ettirmek için daha az
insan›n bildi¤i Frans›zca dilini tercih etmifltir (Kamwangamalu, 1997, s.74).

‹ki sömürgecilik arac›ndan biri olan dilin DKC’de faaliyete geçirilmesini mü-
teakip dille ilgili ikinci safha olarak ülkedeki yerleflim yerleri baflta olmak üzere
co¤rafi yerlerin ve daha da önemlisi insanlar›n isimleri de¤ifltirilmeye bafllanm›fl-
t›r. Uygulama medeniyet ve medenilefltirme kavramlar›na ayk›r› olsa da, Belçi-
ka’n›n sömürge dönemlerinde, bütün büyük flehirlerin isimleri Frans›zca isimler-
le yer de¤ifltirmifltir. Kinflasa dönemin Belçika Kral›’na atfen Léopoldville olmufl;
Kisangani, Stanleyville olmufl (Belçikal›lar Kongo’ya girmeden önce Kongo’da fa-
aliyet gösteren misyonerlerin lideri olan ‹ngiliz yazar ve keflifle atfen); Lubumbas-
hi, Belçika Kral›’n›n annesine atfen Elisabethville olmufl; Mbandaka, Coquilhat-
ville (1853–1891 y›llar› aras›nda yaflam›fl Belçikal› asker, yönetici, Camille-Aimé
Coquilhat) olmufltur. Listeyi daha da uzatmak mümkündür. Afrikal› insanlar›n
yüzy›llard›r kulland›klar› adlar kaybolmufl, insanlara Belçikal› H›ristiyan isimleri
verilmeye bafllanm›flt›r. Joseph (Joseph Kabila halen DKC Devlet Baflkan›’n›n is-
midir), Adolpe (Adolphe Muzito flu anki DKC baflbakan›n ismidir) gibi Avrupal›
isimler Kongo’da görülmeye bafllanm›flt›r. Kongolular›n bu gidifle dur diyebilme-
leri ancak 1970’li y›llardan sonra mümkün olabilmifltir. 1970’lerde dönemin dev-



132
Security

Strategies
Year: 7

Issue: 14

Ali DEM‹R 

let baflkan› Mobutu Sese Seko taraf›ndan ülkenin ismi, Afrikal› kimli¤ini ön
plana ç›karacak flekilde de¤ifltirilmifl ve Zaire olmufltur. “1970’lerde Seko taraf›n-
dan flehirler, kasabalar, caddeler ve göller resmi olarak Afrikal› adlar›n› geri alm›fl-
t›r. Demokratik Kongo Cumhuriyeti veya Kinflasa Kongo’su olarak an›lan ülkenin
ismi Afrikal› orijinine uygun olarak Zaire Cumhuriyeti olarak de¤ifltirilmifltir”
(Mputubwele, 2003, s.273).

Dille ilgili yürütülen politika, dilin kendisiyle s›n›rl› de¤ildir. Dilin do¤al etki-
leri e¤itim olanaklar›n› da etkilemektedir. 4’üncü Bölüm’deki Kamu ‹flçileri ‹sta-
tistik Bilgileri (Tablo–3) tablosunda görüldü¤ü üzere, ülkede iyi gelirli bir iflte
çal›flabilmek, sosyal statüsü yüksek meslek gruplar›nda yer alabilmek için temel
ön flartlardan birisi iyi bir e¤itimden geçmektedir. ‹yi bir e¤itim de ancak Frans›z-
ca e¤itim veren okullarda mümkündür. Dolay›s›yla Frans›zca ö¤renmek toplum-
da iyi bir yer edinebilmek için zorunluluktur. Frans›zca ö¤renip iyi bir e¤itim alan
kifli toplumda iyi bir yer edinmekte; toplumda iyi bir yer edinmifl kifli Frans›zca-
ya sahip ç›k›p, Frans›zcan›n do¤al savunucusu olmaktad›r. Böylece Kongo toplu-
munda Frans›zca bilen bir elit oluflmakta, bu dilin kullan›m› bir üstünlük sebebi,
bir cazibe kayna¤› haline gelme arac› olmaktad›r.

Dilin etkileri sadece sömürge dönemi ile s›n›rl› kalmam›flt›r. Dil beraberinde
getirdi¤i kültür, e¤itim ve ticari etkileriyle bazen sonsuza kadar sömürge devlet-
lerinde iz ve sonuçlar› olabilecek bir sömürge arac›d›r. Kongo’da yarat›lan Fran-
s›zca etkisi, ülkenin pek çok alanda Belçika’ya ve Avrupa’ya ba¤l› kalmas›na ne-
den olmufltur. Sömürge devletleri de Afrika’da b›rakt›klar› en önemli izin dil ol-
du¤unun ve en kal›c› etkinin dil alan›nda oldu¤unun bilincindedirler. Dönemin
Frans›z Bakan›, Afrika’daki Frans›zca konuflan eski sömürge devletlerinden birin-
de kendisine yöneltilen Fransa’n›n en de¤erli sömürge miras› nedir sorusuna
tereddütsüz “Frans›z Dili” cevab›n› vererek (McNamara,1987, s.126) bu anlay›fl›
tasdiklemektedir.  

Bu y›llarda DKC’de dil konusunda görülen çeflitlilik ve zenginlik aynen din
konusunda da mevcuttur. Ülkede çok say›da yerel din bulunmaktad›r. Sömürge-
cili¤in iki temel arac›ndan di¤eri olan dinin kullan›lmas›na da Kongo’da etkin bir
flekilde flahit olunmufltur. Dil ve din unsurlar›n›n sömürgecilikte kullan›lmalar›
birbiriyle iç içe ve etkileflimli olmufltur. Belçika, Kongo’da sömürge idaresini ku-
rabilmek ve dolay›s›yla bu maksada yönelik dil ve din politikalar›n› uygulayabil-
mek için öncelikle misyonerleri kullanm›flt›r. Bat›l› misyonerler, Kongo’da yafla-
yan halk kitlelerinin din de¤ifltirmelerine, bu büyük nüfusun H›ristiyanl›¤a inan-
malar›na var güçleriyle çal›flm›fllard›r. Bu sayede, iki toplum aras›ndaki kültür, ge-
lenek ve görenek farkl›l›¤›na dayanan sosyal mesafeyi ortadan kald›rarak, bu
cahil toplulu¤a istediklerini kabul ettirebilmeleri kolaylaflm›flt›r. 

Kongo’da Protestan mezhebi faaliyet göstermiflse de, Belçika hükümetinin as›l
tercihi Katolikler yönünde olmufltur (Kadima-Nzuji, 1986, s.159). 1960 y›l›na
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do¤ru Kongo’da Katolikler 669 misyon kurmufllar ve yaklafl›k 6000 Avrupal› bu
misyonlarda görev yapar hale gelmifltir (Young, 1965, s.12). Bu rakam küçümse-
nemeyecek kadar büyüktür. Belçika Brüksel’de yer alan Orta Afrika Kraliyet Mü-
zesi’ndeki kay›tlar esas al›nd›¤›nda bu rakam›n o dönem Kongo’da bulunan tüm
Avrupal›lar›n beflte birini teflkil etti¤i görülmektedir (Kas›m 2009). Bu misyoner-
ler halkla en kolay temas› sa¤lamak için pek çok yöntem gelifltirmifllerdir.
Kongo’da sosyal tesisler infla etmifller, halk›n kalbini kazanmay› hedeflemifllerdir.
Ancak, D`Haenens’in de belirtti¤i gibi “Medenilefltirme görevi misyonerlerce sade-
ce din hedeflerine hizmet edecek okullar, hastaneler, kiliseler, vb. yapmak olarak
kullan›lm›flt›r” (D`Haenens, 1980, s.265). Daha çok toplumun büyük ço¤unlu¤u-
nu oluflturan kad›n ve çocuklar›n etki alt›na al›nmas›n› hedefleyen bu misyonlar-
da çal›flanlar el sanatlar› gibi meslek e¤itimi (Braeckman, 1990, s.26) konusunda
da yetiflmifl kiflilerdir. Afla¤›daki foto¤rafta misyonerlerce aç›lm›fl olan, Afrikal›
kad›nlara yönelik, dikifl-nak›fl kursundan bir görüntü yer almaktad›r.

Resim2: Kongo’da Bir Rahibe Taraf›ndan Yerel Halka Verilen Dikifl Nak›fl Kursu 

Belçikal›lar›n Kongo’daki dini faaliyetler konusundaki kat ettikleri mesafeyi
günümüz istatistikî verileri de kan›tlamaktad›r: Bugün, nüfusun % 80’inin dini
olan H›ristiyanl›k, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin en büyük dinidir (The
CIA World Fact Book 2010, s.158). Afrikal› siyah adam, dinlerini de kabul ettik-
leri Belçikal›lar› kardefli gibi kabul etmeye bafllam›fl, sosyal mesafeler ortadan
kalkmaya yüz tutmufl, sömürgecilik yolunda önemli bir engel ortadan kald›r›lm›fl-
t›r. Bir de buna dil köprüsü olarak yetifltirilmifl olan yerli elitin olumlu katk›s› ek-
lenince Belçikal›lar›n Kongo’daki ifli iyice kolaylaflm›flt›r. 
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6. ‹kinci Dünya Savafl› Sonras› Sömürgecili¤in fiekil De¤ifltirmesi

DKC resmi olarak 1960 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›flt›r. Ancak bu ba¤›m-
s›zl›k daha çok semboliktir. Bilindi¤i gibi, ABD eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
ler Birli¤i ile birlikte II. Dünya Savafl›’ndan en kârl› ç›kan ülke olmufl ve savafl›
müteakip süper güç haline gelmifltir. Dünyadaki eski süper güçler bu savafl son-
ras› güçlerini kaybetmifllerdir. Almanya ve ‹talya savafl› kaybeden devletler saf›n-
da yer alm›fllar, ‹spanya iç kar›fl›kl›klardan dolay› güçsüzleflmifl, ‹ngiltere ve Fran-
sa ise ancak ABD deste¤i ile zafer kazanan devletler aras›nda yer alabilmifllerdir.
Bu arada, Belçika ise bu savaflta Alman Ordular› taraf›ndan çok k›sa bir sürede ele
geçirilmifl, talan edilmifltir. Günümüzde Belçika flehirlerinin tarih ve mimarisinde
bunun yans›malar›n› net olarak görmek mümkündür. Yukar›da sunulan Afrika
Sömürge Haritas›’n› inceledi¤imiz zaman 1885 y›l› Berlin Konferans›’nda ABD’nin
herhangi bir sömürge almad›¤› görülecektir. ABD aç›s›ndan geliflen yeni dünya-
n›n güç dengesinde bunu kabul etmek mümkün olmayacakt›r. Bu durumda,
ya ABD di¤er ülkeler gibi ayn› sömürge haklar›ndan yararlanacak, ya da buna tek-
nik olarak olanak sa¤layan di¤er yöntemler bulunacakt›r. 1945 y›l›nda San Fran-
sisko Konferans›’nda al›nan kararlar neticesinde Birleflmifl Milletler Anlaflmas›’n›n
vesayet yönetimleri ile ilgili XI, XII ve XIII bölümlerinin gelifltirilmesiyle dünya
kamuoyunda sömürgecili¤e bak›fl aç›s› de¤iflmeye bafllam›fl (Kozicki,1958,
s.387), geleneksel anlamdaki sömürgecilik anlay›fl›nda de¤ifliklikler meydana gel-
mifltir. Bu de¤iflim somut olarak kendini 1950’lilerin sonu ve 1960’lar›n bafl›nda
göstermifltir. Sömürgecilik, kelime olarak literatürden kalkm›fl ama varl›¤›n› ko-
rumaya devam etmifltir. Hedef ülkelerin kaynaklar›na ulaflmak için yeni yöntem-
lerin icad› gerekmektedir. Yeni anlay›fllar›n gölgesinde, yeni planlar gere¤i, Afri-
ka’daki sömürge ülkelerinin hepsine çok k›sa bir zaman periyodunda ba¤›ms›z-
l›klar› verilmifltir. Haritas› co¤rafi ve sosyal gerçekler yerine geometrik flekillerce
belirlenen pek çok yeni Afrika ülkesi oluflturulmufltur. Bu dönemde Kongo da
ba¤›ms›z olmufltur. Afrika k›tas› yeni dönemde Sovyet-ABD veya komünist-
antikomünist güçler aras›nda yine bir mücadele alan› olmufltur. Bölge politikala-
r› ve bölgedeki politik oyuncular de¤iflmifl ancak temel anlay›fl sabit kalm›flt›r: Za-
y›f ülkelerin kaynaklar›n› ele geçirmek. Kongo ba¤›ms›z oldu¤unda, Belçika ve
Bat›l› Güçler Kongo’nun etnik farkl›l›klar›n› Lumumba’n›n ülkedeki, özellikle de
maden bölgesi Katanga’daki otoritesini zay›flatmak için kullanacaklar› bir flans
olarak görmüfllerdir. Maden bölgesi Katanga Mobutu Sese Seko kontrolüne geçin-
ce, Bat›l› Güçler Lumumba’yu katledip hemen yeni lideri desteklemeye bafllam›fl-
lard›r (Grovogui, 2002, s.332). Müteakiben, ABD, Belçika, müttefikleri ve onla-
r›n flirketleri Kongo’nun stratejik varl›klar›na ve do¤al kaynaklar›na ulaflmak için
Mobutu’yu desteklemeye bafllam›fllard›r. Bat›l› güçler Kongo’nun sahip oldu¤u bu
eflsiz madenleri ele geçirerek hammadde bak›m›ndan dönemin di¤er kutbu Sov-
yetlere karfl› üstün hale gelmifllerdir. Mobutu Güney Afrika’da baflta Angola ol-
mak üzere komünizm karfl›t› gerilla hareketlerini desteklemek üzere ülkesinin as-
keri hava üsleri, e¤itim alanlar› ve lojistik imkânlar›n› Bat›l› Ülkelere sunmufltur
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(Grovogui, 2009, s.332). Buna karfl›l›k olarak, Bat›l› Güçler Mobutu’nun doymak
bilmez güç ve servet ihtiraslar›n› tatmin etmifllerdir. Sonuçta, Mobutu despotluk
ve yolsuzlu¤un merkezi haline gelen bir lider olmufltur. Yani, DKC’nin yeni ko-
numu büyük güçlerin bu ülkedeki kaynaklar› sömürmesini engellememifl, bilakis
sömürünün boyutunu geniflletmifltir denebilir. Bauer (1979), Amin (1971) ve
Rodney (1982) gibi pek çok yazar, oluflan bu yeni dünya düzenini “yeni sömür-
gecilik” düzeni olarak tan›mlamaktad›rlar. Yeni süreçte, Bat›l› güçler Kongo’ya ba-
¤›ms›zl›k vererek, kendilerini bu ülkedeki siyasi ve sosyal problemlerden de so-
yutlamay› baflarm›fllard›r.

7. Sonuç

Uluslararas› Kurtarma Komitesi’nin raporuna göre hâlen “Afrika’n›n göbe¤in-
de DKC’de yaflanmaya devam eden insanl›k d›fl› savaflta 1998 y›l› A¤ustos’u ile
2007 y›l› Nisan’›nda 5,4 milyon kiflinin öldü¤ü tahmin edilmektedir” (Deibert,
2008, s.63); ve yine bu ülkede 1996–2004 y›llar› aras›nda 36.000 kad›na tecavüz
edildi¤i raporlara geçmifltir (Baaz, 2009, s.495). 2010 y›l›nda Kongo’da “ayda
ortalama 45.000 kifli ölmeye devam etmektedir” (Lydia Polgreen, Congo’s Death
Rate Unchanged Since War Ended, http://www.nytimes.com/2008/01/23
/world/africa/23congo.html). Sömürgecilik sonunda Kongo’da yaflanan sefalet,
insan haklar› ihlalleri, savafl ve vahflet göstermifltir ki, sömürgecilik hastal›¤›na
müptela olan Afrikal› ülkeler geçirdikleri bu dönemde ileriye yönelik pek çok
problemi miras olarak alm›fllard›r. Ba¤›ms›zl›k ise mutlaka bedeli ödenmesi gere-
ken bir olgudur. Hiç bir ülke bir baflkas›na ba¤›ms›zl›¤›n› karfl›l›ks›z olarak ver-
memekte, ba¤›ms›zl›k ancak bedel karfl›l›¤›nda al›nabilmektedir. 

Günümüzde sömürgecilik rejimleri klasik anlamda uygulama alanlar›n› kay-
betmifl ve tarihe gömülmüfltür. Ancak insano¤lunun bencil do¤as› devam ettikçe,
sürekli baflka kaynaklara yönelme, sürekli baflkalar›n› kendi uydusu haline getir-
me e¤ilimi hiç bir zaman sona ermeyecektir. ‹nsano¤lunun bu do¤as› ülke yöne-
timlerine de yans›m›flt›r. Güçlü olanlar di¤erlerini kontrol alt›na almaya, onlar›
uydu olarak tutmaya devam etmektedir. Sömürgecili¤in günümüzde en yayg›n
olarak kullan›lan flekli ekonomik ba¤›ml›l›k yaratmak yöntemi ile uluslararas› or-
ganizasyon veya flirketlerin kullan›m› fleklinde kendini göstermektedir. Geçmiflte
sömürülen ülkelerin kaynaklar›n› do¤rudan hedef alan bat›l› ülkeler günümüzde
de bu kaynak tafl›ma ifllemini özel flirketleri ile yapmaya devam etmektedirler. ‹n-
gilizlerin kurdu¤u Commonwealth gibi uluslararas› organizasyonlar ise bu tafl›ma-
ya bir nevi hukuki zemin haz›rlamaktad›r. 

Belçikal›lar›n Kongo’daki sömürgecilik yönetimlerinin temel hedefi Kon-
go’nun kaynaklar›n›n tafl›nmas› ve kullan›lmas› olmufltur. Kongo’dan tafl›nan bu
kaynaklar›n bugün Belçika’da yaflanan refah seviyesine ulafl›lmas›nda önemli bir
katk›s› olmufltur. Bu nihai hedefe ulaflmak için Belçikal›lar medeniyet götürme
gerekçesiyle Afrika’ya girmifllerdir. Aradan bir buçuk as›r geçmesine karfl›n Kon-
go’da medeniyet görmek mümkün de¤ildir. Medeniyet gerekçesiyle girilen ülke-
de, baflta misyonerler kullan›larak Frans›zca dili hakim k›l›nm›fl ve halk›n H›ris-
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tiyanlaflmas› sa¤lanm›flt›r. Kongo’da oluflturduklar› e¤itim sisteminde yer bulabil-
mek için Frans›zca ö¤renmek, ülkede iyi bir ifl bulabilmek için iyi bir e¤itim ön
flart› getirildi¤i için Frans›zcan›n ülkenin dili olma yolunda politikalar izlenmifl-
tir. Frans›zca bilenler Kongo’daki Avrupal› okullarda e¤itim imkân›na ulaflm›fl, iyi
e¤itim alanlar iyi ifllerde çal›flm›fl ve Kongo elitini oluflturmufltur. Oluflan bu elit
de Frans›zcan›n ülkedeki savunucusu haline gelmifl ve 1960 y›l›nda ülkenin res-
mi dili Frans›zca olmufltur. ‹zlenen bir politika da ülke yönetiminde suni olarak
oluflturulan Tutsi s›n›f›n›n ülkeye hakim k›l›nmas› olmufltur. Bu s›n›f politikas›
sonradan ülkenin yaflayaca¤› sorunlar›n da kayna¤›n› teflkil edecektir. 

Geçmiflte sömürgecilik araçlar› olarak kullan›lan araç ve metotlar günümüzde
de önemini korumaktad›r. Özellikle sömürü politikalar›n›n kulland›¤› araçlardan
dil önemini art›rarak devam ettirmektedir. Dili dejenere edip, yok etme kritik
sonuçlar do¤urmaktad›r. Dilin erozyona u¤ramas›, kültürün ortadan kalkmas›na
neden olmakta, sonuçta bir milletin asimilasyonuna kadar gidecek sonuçlara var-
maktad›r. Bu kapsamda, Avrupa Devletlerinin göçmenlere yönelik politikalar›nda
dikkati çeken en önemli husus da göçmenlere Avrupa dillerinin ö¤retilmesi poli-
tikas›d›r. Bu politika, Avrupa’da televizyon yay›n› ve aynen sömürge yönetimle-
rinde oldu¤u gibi okullar ile desteklenmektedir. Çok küçük yafltan itibaren
çocuklar okullarda Avrupa ülkelerinin dillerini ö¤renmeye bafllamakta ve kendi
ana dilleri yok olmaya yüz tutmaktad›r. Özellikle Almanya’da küçük yafllarda
Almancaya hakim olamayan ö¤renciler daha ilkokulda tasnif edilmekte ve üni-
versiteye gitme flanslar› kalmamaktad›r. Bu politikalardan beklenen pratik sonuç
bu göçmenlerin orta vadede asimile olarak “topluma entegre” olmas›d›r. 

Geçmiflte etkin olarak kullan›lan misyonerli¤in bir metot olarak önemi azal-
m›fl bunun yerine hükümet d›fl› organizasyonlar yerini alm›flt›r. Hükümet d›fl› or-
ganizasyon pek çok resmi organizasyonun yapamayaca¤› faaliyetleri rahatl›kla ic-
ra edebilmekte, hedef ülkelerde serbestçe faaliyet göstermektedirler. Metot olarak
bir di¤er de¤iflkenlik arz eden husus ise internet ve TV gibi kitle iletiflim araçla-
r›n›n bu alanda yayg›n kullan›lmas›d›r. Kitle iletiflim araçlar›yla art›k hedef ülke-
de istenilen etki yarat›labilmekte, hedef kitle istenilen politikaya uygun hale
getirilebilmektedir. Kitle iletiflim araçlar› eskiden misyonerlerin yayg›n olarak ic-
ra ettikleri dil ve din politikalar›na önemli oranda katk›da bulunmaktad›rlar. 

Kendi içinde birlik ve beraberli¤ini sa¤layamayan ülkelerin ne kadar büyük
toprak parças›na sahip olurlarsa olsunlar, ne kadar çok kayna¤a sahip olurlarsa
olsunlar çok k›r›lgan olduklar›, küçücük bir dalgalanmada ülke bütünlüklerinin
tehlikeye düfltü¤ü görülmektedir. Sahip olduklar› dil, din gibi zenginlikleri bir
katma de¤er haline getiremeyen Kongo gibi ülkelerde, bu zenginlikler kendileri-
ni hassas hale getiren ve kendilerine karfl› kullan›lan birer araç olmufltur. Hatta
kendisinden çok küçük d›fl güçlerin bile politikalar›na boyun e¤mek zorunda kal-
m›fllard›r. Bu nedenle millet bütünlü¤ünü oluflturmak, bir devletin üzerinde dur-
mas› gereken en önemli olgu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
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Sömürgecilik döneminde kara Afrika’ya “medeniyet” getirece¤ini savunan
güçlerin Afrika’da b›rakt›¤› fakirlik, sefalet ve vahfletle kar›fl›k düflmanl›k tohum-
lar› ders ç›kar›lmas› gereken bir husustur. Günümüzde de “demokrasi”, “özgür-
lük” vb. pek çok terim gölgesinde ülkeler talan edilmekte, kaynaklar›na el kon-
makta ve ölümler yaflanmaya devam etmektedir. Ço¤u zaman sefalet yaflayan in-
sanlar› umutland›racak bu derece çekici kelime ve kavramlarla, insan toplulukla-
r› içine pek çok tehlike tohumu at›lm›fl ve pek çok toplum ayn› sefaleti tekrar ya-
flamak zorunda kalm›flt›r. Kendi kaynaklar›n› kullanmaktan mahrum b›rak›lm›fl
pek çok geliflmemifl ülke yine ayn› zihniyetin kurban› olmufltur. 

Summary: 

The Democratic Republic of Congo (DRC) is located in Central Africa. Belgi-
um succeeded to control DRC for almost one century. Considering the populati-
on of one sixth of DRC’s population and the size of one eighty of DRC’s size,
Belgians control over DRC was a success on their side. It was a prototype artifici-
al state. After 55 years from its independence, being still its childhood phase, in
1885 the Powers recognized the King of the Belgians as the Sovereign of a perso-
nal State in Central Africa.

Berlin Conference (1885) was the meeting mainly for regulating European
colonization and trade in Africa. At the conference, Africa was divided into parts
and shared among Powers, mainly UK, France and Germany. The only remaining
independent countries were Ethiopia and Liberia in Africa. Leopold formally ac-
quired rights of the Congo territory at the Conference of Berlin in 1885. The
leading players of the game selected Belgium since they thought that it was one
of the appropriate players that they could control.

During these colonial days, there was a magic word: “Civilazition”. The wes-
tern powers have used this word when explaining the reason of their presence in
African countries. The word gives the impression of help and benevolent contri-
bution. But the Belgian deeds and traces left DRC can not be explained with the
civilization’s dictionary meaning. One of the bad examples of the Belgian Policy
in Congo was opportunities of education conditions of the Congolese during
colonial times. During these years, Congolese were not accepted to European
schools in Congo. During those years, it was very common for African students
to be humiliated because of lack of hygiene and to be sacked from these schools. 

The other instance is about Congolese incomes compared to Europeans. As a
natural result of educational inequality in DRC, Congolese population had a lack
of university degrees. And parallel to that deficiency, they had not chance to find
good governmental jobs, which require certain level of education. They were ge-
nerally working as workers in the European’s controlled mines and other jobs.
During these times a Congolese worker could make $ 25 per month. When it is
compared with that of Belgians in 1950 ($ 5.346 GDP per capita),  it is obviously
that there was a huge gap in economic values of both societies.
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Belgians initiated the colonization in Congo mostly by missionaries. Before
starting to control masses, first of all they wanted to format the population, like
the analogy of floppy disk. Like disks, Colonial powers were firstly formatting
target population before processing. For this purpose, there used two main basic
tools: religion and language.

Almost none of the 300 languages of Congo were written languages. Neither
had DRC an education heritage of these spoken languages. Since its undeveloped
structure, DRC’s languages had no chance against French. In 1960, the first deci-
sion on language policy was adopting French as the official language. Belgians
changed geographical locations’ and the names of the people accordingly,
e.g. Kinshasa became Léopoldville after Belgian’s king name.

During XIX century, the bulk of DRC were indigenous believers. Western mis-
sioners had a task to convert people to their religion, Christianity, and to break
the ice in order to make the target population ready to accept what was imposed.
Indeed, missioners did excellent job in that manner. By 1960, the Catholics ma-
intained more than 650 mission posts, manned by around 6000 European missi-
onaries.

Having accepting their religion, Black Men considered them as brothers and
sisters and trusted Belgians. They have had a big success and in 2009, nowadays
Christianity is the majority religion in DRC, followed by about % 80 of the popu-
lation.

After earning local’s trust, Belgians started to ship Congo’s enormous natural
resources to Europe. DRC is a heaven of agriculture and mining. Wild rubber,
cotton, oil palm and ivory can be cited as the best agricultural values of the Con-
go. The cotton zones cover the vast sections. The Congo is still the world's lar-
gest producer of cobalt ore.

1960 is the year that DRC gained independence. That is true to a certain
extent but not literally. This was just the real-politic of post war (World War II).
In order to give share new powers, emerged from War, the weak states were set
up in Congo in order to access to resources easily and make the commercial com-
panies freely act. During Lumumba, Mobutu, Kabila terms all the idea behind the
scene was that. Big powers assisted whoever best supported their policy in there. 

As a result, not only the Congolese have not been “civilized” in its real mea-
ning, but the fights, wars and blood in there have never been stopped. More than
thousands women are raped yearly and around 45000 people are dying due to
war or famine each month. 
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