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16. Yüzy›lda Orta ve Güney Amerika’daki Misyoner Faaliyetleri ve
K›ta Yerlileri Üzerindeki Etkileri
Missionary Activities in the 16th Century in Central and Southern America and
Their Effects on Natives

P›nar TÜRKECAN*
Özet
‹spanya, Cenevizli denizci Christoph Columbus’un 1492’de Amerika k›tas›n› “keflfinin” ard›ndan, k›taya
yönelik sömürgeci bir yay›lma bafllatm›fl, 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar süregelen fetihler, Orta
Amerika’n›n tamam›n› ve Güney Amerika’n›n büyük bir bölümünü ‹spanyol egemenli¤i alt›na
sokmufltur. ‹spanya’y› “Yeni Dünya”1 da yay›lmac› bir politika izlemeye yönelten nedenler siyasî ve
ekonomik oldu¤u kadar dinî niteliklidir. fiöyle ki, Katolik H›ristiyanl›¤›n yeni keflfedilen topraklar›n binlerce y›ll›k yerleflimcilerine dayat›lmas›, ‹spanyol Kraliyeti’nin bafll›ca amaçlar›ndan biri olmufl, Roma
Katolik Kilisesi taraf›ndan ‹spanyol Kraliyeti’nin sorumlulu¤una b›rak›lan bu misyon, Yeni Dünya’daki
‹spanyol fetihlerini meflrulaflt›rmas› bak›m›ndan özellikle önemsenmifltir. Bu amaçla yürütülen misyonerlik faaliyetleri, Orta ve Güney Amerika’n›n “ruhanî” aç›dan fethedilmesine yol açt›¤› gibi, bölgede
‹spanyol kültürüne ait unsurlar›n yerleflmesine de ön ayak olmufltur. Bu çal›flma ile amaçlanan, 16.
yüzy›lda Orta ve Güney Amerika’daki misyonerlik faaliyetlerinin Amerikal› yerliler üzerindeki etkileriyle birlikte incelenmesi ve sonuçlar›n›n ortaya konulmas›d›r.
Anahtar Sözcükler : ‹spanyol sömürgecili¤i, ‹spanyol Kilisesi, H›ristiyanlaflt›rma, misyon

Abstract
Following the “discovery” of America in 1492 by the Genoese sailor Christopher Columbus, Spain started a colonial invasion all through the continent. Up to the second half of the 16th century, the great part
of Southern and the hole Central America were conquered by Spain. The reasons leading Spain towards
this colonial policy were not only economic or political but also religious. Christianizing the native
Americans was one of the most basic aims of Catholic Spain assisted by the Roman Catholic Church as
legitimated the conquest of the New World. The missionary efforts ended with the transmission of
Catholicism and the Spanish culture. The aim of this article is to examine the missionary efforts that took
place in Central and Southern America in the 16th century with the effects on Native Americans.
Key Words: Spanish colonization, Spanish Church, Christianization, mission
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1 Bu kavram, 1507’den beri co¤rafyac› Martin Waldseemüller’in önerisi üzerine yerleﬂmiﬂtir.
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Girifl
16. yüzy›l› ‹spanya’n›n “alt›n ça¤›” olarak nitelendirmek mümkündür. Aragon
Kral› Fernando (1452-1516) ve Kastilya Kraliçesi Isabel (1451-1504)’in ortak yönetimlerinde, siyasal aç›dan bir birlik oluflturan, ‹berik Yar›madas›’ndaki son
Müslüman topra¤› Granada’n›n fethiyle de Katolik inanc› çerçevesinde dinî birli¤e
kavuflan ‹spanya2, 15. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren d›flar› taflmak için gerekli olan iç
yap›lanmay› tamamlam›fl ve denizafl›r› topraklarda sömürgeci faaliyetlere
bafllam›flt›r.
‹spanya’n›n Yeni Dünya’daki fetihlerinin amac›, siyasî ve ekonomik ç›kar elde
etmek kadar, H›ristiyanl›¤›n daha genifl alanlara yay›lmas›d›r. Bu iste¤i yaln›zca,
Katolisizmi kuvvetle savunan ‹spanyol Krallar›n›n saf dinî arzular›yla aç›klamak
yeterli de¤ildir. Esasen Amerika’n›n keflfinin hemen ard›ndan, Roma Katolik
Kilisesinin yay›nlam›fl oldu¤u bildiriler3, Amerikal› yerlilerin H›ristiyanlaflt›r›lmas›
gibi önemli bir görevi ‹spanyol Krallar›n›n sorumlulu¤una b›rakt›¤› gibi, yeni
keflfedilen topraklardaki ‹spanyol hâkimiyetini de onaylamaktad›r. Bu durum, Yeni
Dünya’daki ‹spanyol egemenli¤inin meflru bir temel bulmas› anlam›na gelmekte ve
‹spanyol Krallar›’n›n H›ristiyanl›¤›n yay›lmas› konusuna verdikleri önemi aç›klamaktad›r.
‹spanya’n›n Yeni Dünya’ya yönelik dinî amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesinde Tarikat
mensubu rahiplerin birinci derecede rol oynad›klar›n› ve yaln›z Katolik ö¤retisinin
ihrac›nda de¤il, Avrupa Medeniyetine ait kimi unsurlar›n bu uzak topraklara tafl›nmas›
konusunda da aktif faaliyet gösterdiklerini görmekteyiz.

––––––––––––––––––––––––––––––
2 Ortaça¤ boyunca Kastilya, Aragon, Leon, Navarra, Katalonya ve Valencia gibi bir dizi H›ristiyan krall›k
taraf›ndan bölünmüﬂ olan ‹spanyol topraklar›, 1469’da Kastilya Kraliçesi Isabel ve Aragon Kral› Fernando’nun
temelde siyasal nedenlere dayanan evlilikleriyle, yönetimsel aç›dan bir birli¤e kavuﬂmuﬂtur. Fernando ve
Isabel, aristokrasi ve Kilisenin gücünü kontrolleri alt›na alarak, Kraliyet yasalar› ve kurumlar›na sayg›n›n esas
oldu¤u merkezî, bürokratik bir yönetim oluﬂturmuﬂlard›r. Bkz. (Ramsey, 1973, s. 156-177).
3 Bahsi geçen Papal›k Bildirileri, 4 May›s 1493 tarihli Inter Caetera ve 28 Temmuz 1508 tarihli Patronato
Real’dir.
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Yeni Dünya’da, fethin erken dönemlerinden itibaren Fransisken4, Dominiken5,
Mersedaryos6 ve Ogüsten7 Tarikatlar›n›n faaliyet gösterdikleri, onlar› takiben 17.
yüzy›lda Cizvit Tarikat›’n›n misyonerlik faaliyetlerine giriflti¤i bilinmektedir (Goodman,
1972, s. 87). Ad› geçen tarikatlar›n, yap›sal olarak birbirlerinden farkl›l›klar› olmakla
birlikte, hepsinin temel ald›klar› nokta, Roma Katolik ö¤retisi olmufltur. ‹spanyol
Amerikas›nda ortak bir amaç do¤rultusunda hareket eden tarikatlar, yerliler aras›nda
Katolisizmin yay›lmas› için Esasen fethi takip eden on befl y›l boyunca dört milyondan
fazla yerlinin misyoner rahipler taraf›ndan H›ristiyan yap›ld›¤› düflünüldü¤ünde, misyonerlik faaliyetlerinin Amerika’n›n “ruhanî fethi” aç›s›ndan tafl›d›¤› önem netlik kazanmaktad›r. Öyle ki, yaln›zca Fransisken Tarikat›n›n, 1524 y›l›ndan itibaren bir milyondan
fazla yerliyi H›ristiyan yapt›¤› bilinmektedir. Daha flafl›rt›c› olan, 14.000 yerlinin bir gün
içinde H›ristiyan yap›lm›fl olmas›d›r (Haring, 1985, s. 173).
Peki bu sistem nas›l ifllemifl, yerliler nas›l H›ristiyanlaflt›r›lm›flt›r?

Misyonerlik Faaliyetleri
Katolisizmin Yerlefltirilmesi Amac›yla Kullan›lan Teknikler
Yerlileri Katolik H›ristiyanlar yapma amac›n› tafl›yan misyonerler, do¤ald›r ki bu
amaçlar›n› bir sistem dâhilinde gerçeklefltirmifllerdir. Bu noktada, ister Cizvit, ister
Dominiken, ister Fransisken Tarikat›na ba¤l› olsun, tüm misyonerlerin belli bafll› üç yöntem kullanm›fl olduklar›n› görmekteyiz:
I. Vaaz ve e¤itim yoluyla ikna
II. Uygulamalar yoluyla benimsetme
III. Zorlay›c› tedbirler
––––––––––––––––––––––––––––––
4 13. yüzy›lda Assisi’li Franciscus taraf›ndan bir dilenci tarikat› (Dilenci Tarikatlar›, ﬂahsî veya toplu mülk
sahipli¤ini reddetmekte; temel ihtiyaçlar›n›, dinî hizmetler karﬂ›l›¤›nda inançl›lardan ald›klar› yard›mlarla
karﬂ›lamaktad›rlar) olarak kurulan tarikat, 1210 y›l›nda Papa III. Innocentius taraf›ndan onaylanarak resmî
olarak faaliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r. Bkz. Franciscan. Eriﬂim: 12.04.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/ Franciscan
5 1215 y›l›nda Aziz Dominicus taraf›ndan “‹ncil’i vazetmek” amac›yla kurulan ve Fransiskenler gibi bir dilenci
tarikat› olan Dominikenler, 1216’da Papa III. Honorius taraf›ndan resmi olarak onaylanarak faaliyetlerine
baﬂlam›ﬂt›r. Bkz. Dominican Order. Eriﬂim: 12.04.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/ Dominican_Order
6 San Pedro Nolasco taraf›ndan 10 A¤ustos 1218’de Barselona’da kurulan tarikat, Ortaça¤’da ‹berik
Yar›madas›’ndaki H›ristiyan-Müslüman savaﬂlar› s›ras›nda esir düﬂen H›ristiyanlar› kurtarmak amac›yla
oluﬂturulmuﬂ; bu yönüyle Fransisken ve Dominikenler’den farkl› olarak, askeri bir yap› arz etmiﬂtir. Bkz.
Order of the Blessed Virgin Mary of Mercy. Eriﬂim: 12.04.2006, http://www.orderofmercy.org/
7 ‹lkça¤ H›ristiyanl›¤›’n›n en büyük düﬂünürü say›lan Aziz Augustinus’un (354-430) dinsel yaﬂama iliﬂkin
yönergelerini temel alarak onun ölümünden (M.S. 430) sonra kurulmuﬂ Katolik Kilisesi’ne ba¤l› tarikatlar ve cemaatler, 1243 y›l›nda Papa IV. Innocentius taraf›ndan tek bir tarikat alt›nda toplanm›ﬂt›r. 13. yy.’›n
ikinci yar›s›ndan itibaren kentlerde etkin misyonerlik çal›ﬂmalar›na baﬂlayan tarikat, Avrupa’n›n her
yan›nda h›zla yay›lm›ﬂ, tarikat üyeleri, üniversitelerde ve kiliselerde önemli görevler üstlenmiﬂlerdir. Bkz.
Augustinians. Eriﬂim: 16.04.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Augustinian
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Bununla birlikte, yöntemlerin etkili flekilde uygulanabilmesi, öncelikle, misyonerlerin neye karfl› mücadele ettiklerini bilmelerini gerektirmifltir. Bu amaçla yerlilerin tarihini, dil, din ve geleneklerini ö¤renen misyoner rahiplerin, tanr›lar›n adlar›, özellikleri
ve tanr›lara yap›lan ayinler hakk›nda bilgi toplad›klar›n› görmekteyiz. Kuflkusuz bu
araflt›rma faaliyetleri ile amaçlanan, Katolisizmi ihraç etme amac›ndaki misyonerlerin
yerliler karfl›s›ndaki konumunun güçlendirilmesidir. Yerlilerin zay›f ve güçlü yanlar›n›n
ö¤renilmesi ile yeni din konusunda ikna edilmelerinin kolaylaflaca¤› düflünülmüfl, bu
amaçla, yerli kültürleri hakk›nda yap›lan incelemelere özellikle önem verilmifltir. Bu
noktada misyonerlerin, ‹spanyol Kraliyeti taraf›ndan da desteklendiklerini görmekteyiz.
Esasen Haziran 1573 tarihli Kraliyet bildirisinde, yerliler hakk›nda yap›lacak
incelemelerin gereklili¤i üzerinde durulmaktad›r:
Dinî yöneticiler, [yerlileri] bat›l inançlardan ve boﬂ ﬂeylerden kurtarmak ve onlara
inanc›m›z› ö¤retebilmek için yerlilerin eski zamanlardan beri tapt›klar› tanr› idolleri, onlara sundnuklar› kurbanlar ve di¤er ﬂeyler hakk›nda bilgi sahibi olmal›d›rlar
(Aktaran: Megged, 1996), s. 110).

Yerli yaflamlar›n›n araflt›r›lmas›ndaki amaç, Yeni Dünya’da Katolisizmin etkin
flekilde yay›l›m›n›n sa¤lanmas› olmakla birlikte; edebi, arkeolojik ve etnolojik alanda
yap›lan araflt›rmalar, Amerika Uygarl›klar›yla ilgili ciddi bir bilgi birikiminin oluflmas›n›
beraberinde getirmifltir.
Fransisken misyonerlerinden Bernardino de Sahagún’un Aztek dilinde kaleme
alm›fl oldu¤u ve 1569 y›l›nda tamamlad›¤› 12 ciltlik ansiklopedik çal›flmas›, Aztek tarihi, dini ve gelenekleri konusunda kapsaml› bilgiler içermektedir (Jones, 2003, s. 13).
Eser, 1829 y›l›nda Meksika’da, Historia General de las cosas de Nueva España (Yeni
‹spanya’daki Meselelerin Genel Tarihi) ismiyle üç cilt halinde bas›lm›flt›r8 Cizvit misyonerlerinden Bernabé Cobo’nun 1653’te tamamlad›¤› Historia General de las Indias
adl› eseri, yaln›zca tarihi olaylar› içermesi aç›s›ndan de¤il, Ant bölgesinin co¤rafî ve
kültürel yap›s›n› ortaya koymas› aç›s›ndan da önde gelen bilimsel çal›flmalardand›r9.
Colombus’un ikinci seyahati s›ras›nda kendisine efllik ederek yerlileri inceleyen ve
yaflam biçimleri hakk›nda bilgi veren Dominiken rahip Ramon Pané ise, Amerikan
antropoloji çal›flmalar›n›n öncüsü olmufl; 26 bölümden oluflan antropolojik çal›flmas›nda,
yerlilerin dinî inançlar› hakk›nda kapsaml› bilgiler ortaya koymufltur. Pané’nin, yerli
dilini ö¤renen ilk Avrupal› oldu¤u da bilinmektedir.
Misyonerlerin yerli dilleri üzerine yapm›fl oldu¤u çal›flmalar oldukça ilgi çekicidir.
Öyle ki, Meksika’n›n Yucatan Bölgesi’nin ikinci piskoposu olan Diego de Landa’n›n
Mayalar üzerine kapsaml› çal›flmalar›, Relacion de las Cosas de Yucatan adl› eserinde
yer alm›fl, eser, Maya dili ve kültürü konusundaki bilinmezli¤e aç›kl›k getirmifltir10.
––––––––––––––––––––––––––––––
8 Bernardino de Sahagún. Eriﬂim: 10.02.2006, http://www.newadvent.org/cathen/13325a.htm
9 Bernabé Cobo. Eriﬂim: 10.02.2006, http://www.newadvent.org/cathen/04074b.htm
10 Diego de Landa. Eriﬂim: 10.02.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Landa
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Daha önce de¤inmifl oldu¤umuz Fransisken misyoner Bernardino de Sahagún’un Aztek
dilinde kaleme alm›fl oldu¤u 12 ciltlik eseri Historia General de Las Cosas de Nueva
España, Aztekler’in tarihi ve dini yan›nda, Aztek dilinin gramer yap›s›na dair bilgiler
içermektedir. Dominiken rahiplerinden St. Thomas ise, yerli Peru dili Quechua’y›
derleyerek, bu dilin ilk gramerini ortaya ç›karm›flt›r.
Yerli dillerini kitaplar yerine bizzat yerlilerle iletiflim kurarak ö¤renmeyi tercih eden
misyonerler, onlar›n aras›na kar›flarak kendi aralar›nda yapt›klar› konuflmalara kat›lm›fl,
yerlilerle birlikte oyunlar oynam›fllard›r. Deneyimlerini “çocuklar›n aras›nda yeniden çocuk
olmak” olarak tan›mlayan misyonerler, bu sayede k›sa zamanda yerli dillerini ö¤rendikleri
gibi, Amerikal›larla s›cak iliflkiler kurmay› da baflarm›fllard›r (Crow, 1971, s. 289).
Yerli dilleri ö¤reniminin özellikle Cizvit misyonerleri aras›nda yayg›n oldu¤unu
görmekteyiz. Cizvitler, ‹spanyolca ve Latince e¤itimi verdikleri yerlileri tercüman
olarak kullanmakla birlikte, bölgelerindeki Chihuahua ve Sonora dillerini ö¤renip,
yerlilerle daha etkili bir iletiflim kurabilmifllerdir. Yerli dillerini ö¤renme konusunda
Cizvitler kadar istekli olmayan Fransiskenler ise genellikle, yeni kurmufl olduklar› misyonlara, daha önceden H›ristiyanlaflt›r›p ‹spanyolca ö¤rettikleri yerli ailelerini getirmifl,
yeni bölgenin sakinleriyle, misyondaki imar ve iskân faaliyetlerinde de görev alan bu
tercümanlar arac›l›¤›yla anlaflm›fllard›r. Nitekim özellikle 1700’lerden itibaren,
Fransisken Tarikat›nda yerli dillerinin mümkün oldu¤unca çabuk ortadan kald›r›lmas›
yönünde bir politika benimsendi¤ini görmekteyiz (Spicer, 1962, s. 327). Bu politikan›n,
‹spanyolca’n›n yerliler aras›ndaki kullan›m›n› artt›rmak amac›yla uyguland›¤› aç›kt›r.
Esasen 17. yüzy›la gelindi¤inde, Fransisken misyonlar›n›n yo¤un faaliyet gösterdikleri
bir bölge olan Kuzey Meksika’da, yerli dillerinden biri olan Nahuatl (Meksika) dilinin
büyük bir yay›l›m alan› buldu¤u, Concho, Salinero, Acoclame ve Cocoyome gibi farkl›
diller konuflan yerliler için ortak konuflma dili haline geldi¤i bilinmektedir (Griffen,
1969, s. 133-136) ki bu durum, ‹spanyol kültürünün Yeni Dünya’da yay›lmas› için u¤rafl
veren tarikat üyelerince tehlikeli görülmüfl olmal›d›r.
Bununla beraber eklemek gerekir ki, ‹spanyolca’n›n yerliler aras›ndaki
yayg›nl›¤›n›n artt›r›lmas›, ‹spanyol Kraliyeti’nin benimsedi¤i bir politika olarak, yaln›z
Fransiskenlerin de¤il, di¤er tarikatlar›n da belli bafll› amaçlar›ndan biri olmufl, dil
birli¤inin, Yeni Dünya’daki ‹spanyol egemenli¤ini kuvvetlendirece¤i düflünülmüfltür
(Megged, 1996, s. 65). Esasen bu görüflün temellerini, ‹spanyol yazar ve bilim adam›
Antonio de Nebrija’da bulmak mümkündür. 1492’de yay›nlanan ve ‹spanyolca dilbilgisi
kurallar›n› içeren ilk gramer kitab› Gramática Castellana’n›n yazar› olan Nebrija,
kitab›n›n girifl k›sm›nda dilin, “halklar›n kimli¤ini oluflturan ve onlar› birlik haline
getiren en etkili unsur” oldu¤unu vurgulamakta, dili, “imparatorlu¤a efllik eden en etkili
silah” olarak nitelendirmektedir11.
––––––––––––––––––––––––––––––
11 Prólogo a la gramática de la lengua castellana. Eriﬂim: 10.02.2006, http://www.ensayistas.org/antologia/
XV/nebrija/

235

16. Yüzy›lda Orta ve Güney Amerika’daki Misyoner Faaliyetleri ve K›ta Yerlileri Üzerindeki Etkileri

Yerli dillerini ö¤renen ve yerlilerin yaflamlar› hakk›nda genifl bilgi edinen misyoner rahiplerin, bunu takiben sözü edilen yöntemleri uygulamaya koyduklar›n› görmekteyiz. Bunlardan biri olan “vaaz ve e¤itim yoluyla ikna”, yerlileri çok tanr›l› inançlar›ndan
H›ristiyanl›¤a döndürmek amac›yla hareket eden misyonerler için ço¤unlukla baflvurulan bir yöntem olmufl, vaaz ve e¤itim yoluyla, yerlilerin H›ristiyanl›¤› kabul etmesi ve
Avrupal› yaflam tarz›n› benimsemesi amaçlanm›flt›r. Özellikle e¤itim, din adamlar›
taraf›ndan “medeniyetsiz küçük çocuklar” olarak de¤erlendirilen yerlilerin H›ristiyanl›k
konusunda ikna edilmesi ve Avrupa Medeniyeti içine al›nmas› için misyonerlerin önem
verdikleri bir alan olmufltur.
1680’de Meksika’ya geliflinin ard›ndan yirmi befl sene ‹spanyol s›n›r›n›n kuzey bölgelerinde Cizvit misyoneri olarak faaliyet gösteren Eusebio Kino’nun an›lar›nda,
yerlilerin e¤itim yoluyla iknas›na dair ipuçlar›na rastlamaktay›z. Kino’nun 1692’de
Bac’a yapt›¤› bir ziyaret s›ras›nda bölge yerlileriyle yapt›¤› saatler süren konuflma,
Cizvitlerin genel e¤itim ve vaaz metotlar›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir:
Dünya haritas› üzerinde onlara, karalar›, nehirleri ve denizleri gösterdim. Harita
üzerinde ‹spanyollar›n ve kutsal inanc›n deniz yoluyla nas›l ilerledi¤ini gösterdim.
‹sterlerse, [anlatt›klar›m›] gidip görebileceklerini ve benim yard›mc›m olan kendi
akrabalar›na sorabileceklerini söyledim. [Söylediklerimi] ve Tanr›, cennet ve
cehennem hakk›ndaki di¤er konuﬂmalar› mutlulukla dinlediler ve H›ristiyan olmak
istediklerini söyleyerek bana, vaftiz etmem için bebekler getirdiler (Aktaran: Spicer,
1960, s. 316).

Kino’nun uygulam›fl oldu¤u ve Cizvitlerin genel prensibi olarak karfl›m›za ç›kan bu
yöntemde dikkat çekici olan, yerlilerin, dinî ö¤retileri kuru bir vaaz fleklinde de¤il, harita gibi somut araçlar›n kullan›ld›¤›, dinî ö¤retinin tarihle harmanland›¤› sistemli bir
e¤itime tabi tutularak almalar›d›r. H›ristiyanl›¤a iliflkin ö¤retiler, yerlilerin ilgisini çeken
masal›ms› bir anlat›mla aktar›lm›fl, dine ait kavramlar, örne¤in cehennem kavram›, kedi
ve köpeklerin portatif ocaklarda yak›lmas› gibi oldukça vahfli, ancak bir o kadar da etkili yöntemlerle somutlaflt›r›larak anlat›lm›flt›r.
Vaaz s›ras›nda yerlilerin, misyonerlerce anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu sorgulamalar› bizzat misyonerlerce teflvik edilmifl, bu amaçla önceden H›ristiyan olmufl yerlilerin vaazlarda
haz›r bulunmalar›na özellikle önem verilmifltir. Kuflkusuz bu durum, misyonerlere duyulan
güveni artt›rd›¤› gibi, yerlilerin yeni ö¤reti konusunda ikna olmalar›n› da kolaylaflt›rm›flt›r.
Cizvitlerin e¤itim sistemleri içerisinde ilgi çekici bir di¤er nokta, konuflmalar›n tek
tarafl› de¤il, soru-cevap fleklinde karfl›l›kl› olarak yap›lmas›, yerlilerin yaln›zca dinleyici de¤il, konuflmac› olarak da iletiflimin içine dâhil edilmeleridir. Kino, anlat›lar›nda bu
durumu s›kl›kla vurgulamaktad›r: “…bu konuflmalar, bizim ve onlar›nkiler, tüm ö¤leden
sonra gece yar›s›na kadar hepimizi mutlu eden bir flekilde devam etti” (Aktaran: Spicer,
1960, s. 317).
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Bu durum, e¤itim sistemlerinde Ortaça¤ Tanr›c›l›¤› ile Rönesans hümanizmas›n›
harmanlayan, bu bak›fl aç›s› ile bireye de¤er veren ve kiflisel geliflimi önemseyen
Cizvitlerin s›kl›kla kulland›klar› bir yöntem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Esasen, vaaz
ve e¤itimleri s›ras›nda “çeliflkili ve z›t uçlar› uzlaflt›rarak sentezleme”(Gil, 1992, s. 22)
yoluna giden tarikat mensuplar›, uzlaflma ve iflbirli¤ine verdikleri önemle, Amerikal›
yerlileri yeni dine zorlamaktan ziyade ikna etme çabas› içinde olmufllard›r.
Bir önceki bölümde belirtmifl oldu¤umuz gibi, koflullara göre hareket eden, sistemlerinde pratik ve gerçekçi bir yaklafl›m benimseyen Cizvitler, e¤itim ve vaazlar›
s›ras›nda kulland›klar› bu gibi pratik yöntemler sayesinde çok say›da yerliyi kendilerine
ba¤lam›fllard›r. Esasen, 1767 y›l› itibariyle ‹spanyol Amerikas›ndaki misyonlar›nda
700.000 “H›ristiyan yerli” bar›nd›rd›klar› düflünüldü¤ünde, yöntemlerinin etkili oldu¤u
aç›k flekilde ortaya ç›kmaktad›r (Arciniegas, 1966, s. 159).
Misyonerlerin, özellikle ilkö¤retim alan›nda kayda de¤er bir faaliyet gösterdikleri,
kurduklar› okullarda yerli çocuklar›n›n e¤itimiyle meflgul olduklar› bilinmektedir.
Esasen 16. yüzy›l boyunca e¤itim faaliyetlerinin, özellikle ilkö¤retimin daha çok manast›r rahipleri taraf›ndan yürütüldü¤ünü, dünyevî din adamlar›n›n ise bu konuda önemli bir etkilerinin olmad›¤›n› görmekteyiz. Bu durum büyük ölçüde, 16. yüzy›l boyunca
Amerika’da yeterli say›da dünyevî din adam›n›n olmamas›ndan kaynaklanm›fl, yerlilerin
dinî ve teknik aç›dan e¤itilmesi, bu görevleri erken bir zamanda üstlenen misyonerlerin
sorumlulu¤unda yürütülmüfltür. Esasen manast›r rahiplerinin 16. yüzy›l boyunca Yeni
Dünya’da say›ca üstün durumda bulunmalar›n›n yan›nda, dünyevî din adamlar›yla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha iyi bir organizasyon içinde örgütlenmifl olmalar›, ciddi bir disiplin alt›nda çal›flmalar› ve kat› yeminlere ba¤l› olmalar›, yaln›zca 16. yüzy›lda de¤il, üç
yüz y›l süregelen koloni dönemi boyunca yerlilerle ilgili sorumluluklar›n›n daha genifl
olmas›na ve yüksek kilise makamlar›n›n ço¤unlu¤unu ellerinde tutmalar›na yol açm›flt›r
(Crow, 1971, s. 285).
Cizvit, Dominiken ve Fransisken Tarikatlar›nca kurulmufl olan okullar›n,
ilkö¤retim ça¤›ndaki yerli çocuklar›n›n e¤itimiyle meflgul olduklar› bilinmektedir. H›ristiyan ö¤retisinin yan› s›ra Latin dili, felsefe, mant›k, resim ve müzik derslerinin de verildi¤i okullarda yerliler, dinî oldu¤u kadar dünyevî konularda da yetifltirilmifllerdir.
Cizvit misyonlar›nda oluflturulan atölyelerde grafik sanatlar›, resim, heykel, müzik ve
mimarî alan›nda yetifltirilen yerlilerin gözle görülür bir baflar› gösterdikleri bilinmektedir. Tlatelolco (Meksika)’da kurmufl olduklar› Fransiscan Colegio de Santa Cruz ve
Quito’daki San Andres müzik okulu baflta olmak üzere, Yeni Dünya’ya pek çok okul
kazand›ran Fransiskenler de, misyon okullar›nda, ilkö¤retim ça¤›ndaki yerli
çocuklar›n›n dinî oldu¤u kadar dünyevî e¤itimleriyle de meflgul olmufllard›r.
Misyoner okullar›nda, daha çok yüksek s›n›fa mensup yerlilerin e¤itimiyle meflgul
olunmas› dikkat çekicidir (Arciniegas, 1966, s. 139). Böylelikle, topluluklar› aras›nda
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lider konumda bulunan soylu yerlilerin ‹spanyol Kraliyetine, H›ristiyanl›¤a ve Avrupa
kültür ve medeniyetine uyum ve ba¤l›l›klar› sa¤lanmaya çal›fl›larak, arkalar›ndaki halk
kitlelerini de bu yönde etkilemeleri amaçlanm›flt›r. Esasen 1512’de Kraliyet taraf›ndan
yay›nlanan Burgos Kanunlar› (Leyes de Burgos)’nda bu nokta üzerinde önemle durulmakta oldu¤unu görmekteyiz. Kanunnamede, okuma-yazma ve dinle ilgili bilgilerin
yerlilere bizzat kendi insanlar› taraf›ndan ö¤retilmesi teflvik edilmifl, bu durumun
yerlilerin ikna edilmesini kolaylaflt›raca¤› belirtilmifltir (Aktaran: Gibson, 1968, s. 67).
Okullarda yaln›zca yüksek s›n›fa mensup yerlilerin e¤itim görmesinin bir di¤er
nedenini, ‹spanya’ya karfl› geliflebilece¤i düflünülen isyanlar› önleme iste¤inde bulabiliriz. Zira e¤itimli bir alt s›n›f›n özgürlük talebiyle isyan edebilece¤inden çekinilmifl, bu
bak›mdan alt s›n›flardan ziyade, küçük bir az›nl›¤› oluflturan yüksek s›n›flar›n e¤itimiyle
meflgul olunmufltur (Crow, 1971, s. 283).
Yeni Dünya’da misyonerlerce kurulan okullar›n, ayn› zamanda bir çeflit tar›m ve
sanayi okulu olarak hizmet verdi¤i; ça¤›n tar›m teknikleri ve el sanatlar›n›n yerlilere
ö¤retilmesinde aktif rol üstlendikleri bilinmektedir ki yerliler için bu derslerin, din ve
edebiyat konular›ndan çok daha ilgi çekici ve faydal› oldu¤u bir gerçektir. Ö¤retilmesi
bir yana, bu tekniklerin bizzat hayata geçirildi¤ini ve misyonlar›n, üretici faaliyetlerde
bulunduklar›n› görmekteyiz. Bu durum, H›ristiyan dini ve Avrupa Medeniyetini
Amerika’n›n yerlilerine yayma çabas› içindeki misyonerlerin, e¤itim ve vaaz yoluyla
iknadan sonraki bir di¤er yöntemlerine, “uygulama yoluyla benimsetme” tekniklerine
örnek oluflturmaktad›r.
‹klim ve co¤rafyan›n olumsuz etkisine ra¤men, kendi kendine yeterli ekonomik birimler oluflturan misyonlar, kurulduklar› bölgelerin co¤rafi flartlar›na göre, s›¤›r yetifltiricili¤i, fleker ve pamuk tar›m› ile u¤rafl›rken, pamuklu giysiler, deri eflyalar ve hamaklar
üretmifllerdir (Haring, 1985, s. 188). Avrupa’dan getirdikleri yeni sulama teknikleri ve
saban ile tar›msal üretimde geliflme yaflanmas›na neden olan misyonerler; domuz, keçi,
kedi ve tavu¤u Yeni Dünya’ya tan›tarak, bunlardan azami ölçüde istifade edilmesini
sa¤lam›fl, at ve s›¤›r yetifltiricili¤ini yerliler aras›nda yayg›nlaflt›rm›fllard›r.
Geleneksel olarak ilkel düzeyde fasülye, patates, m›s›r ve sebze tar›m›yla u¤raflan
fiili’nin Araucanian yerlileri, misyonerlerin bölgeye gelifliyle birlikte bu¤day, arpa,
keten tohumu, asma, kavun, armut, fleftali, turunçgiller ile f›nd›k ve ceviz gibi kabuklu
yemifllerle tan›flm›fl, ürünler, ça¤›n tar›m yöntemleriyle üretilmeye bafllanm›flt›r. Bu
durumun bir sonucu olarak, ‹spanyollardan önce yaln›zca kendi ihtiyac›n› karfl›layacak
ölçüde üretim yapan bölgede, 1604 y›l›na gelindi¤inde üretimin büyük ölçüde artm›fl
oldu¤u gözlenmektedir. Öyle ki, güneydeki üç genifl arazinin toplam mahsulü 11.856
kile12 bu¤day, 800 kile arpa ve 350 kile patates olarak kaydedilirken, s›¤›r ve koyun
––––––––––––––––––––––––––––––
12 Genellikle tah›l ölçmekte kullan›lan ölçek.
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say›lar› 12.000 gibi yüksek rakamlara ulaflm›flt›r ki bu rakamlar, yeni teknik ve ürünleri
yerlilerle paylaflan misyonerlerin tar›m ve hayvanc›l›¤›n geliflimine olan katk›s›n› ortaya
koymaktad›r (Crow, 1971, s. 354-355).
Bununla birlikte, yerlilerin, Avrupa’dan getirilen her yeni tekni¤i ve ürünü kabul
edip özümsediklerini söylemek gerçekçi bir yaklafl›m olmayacakt›r. Zira yerlilerin,
al›flageldikleri pek çok yönteme s›k› s›k›ya ba¤l› kald›klar› bilinmekte, bu durum,
‹spanyol bask›s›n›n yo¤un olmad›¤› bölgelerde daha çok hissedilmektedir. George
Kubler, Mexican Architecture of the 16th century isimli kitab›nda Peru’da gözlenen
durumu ortaya koymaktad›r:
Sömürgeci bask› alt›ndaki yerli nüfusu, baz› Avrupa faaliyetlerini kabul etme,
di¤erlerini reddetme gibi bir seçene¤i ellerinde bulundurmufltur. Peru’da bu seçici
ö¤eler, çevrenin s›n›rland›rmas›, önde gelen ihtiyaçlar ve al›flkanl›klar taraf›ndan
belirlenmifltir (Kubler, 1948, s. 419).

Esasen flu bir gerçektir ki, dikkatli ve sürekli bir tar›m yöntemi gerektiren kabak,
pirinç, arpa, bu¤day, çavdar, üzüm ve bahçelik sebze gibi ürünler, yerlilerin al›flageldi¤i
nispeten basit tar›m yöntemleriyle yetifltirilmeye uygun olmad›klar›ndan, yerliler
aras›nda kabul görmemifl, Kubler’in belirtmifl oldu¤u gibi, al›flkanl›klar seçimi belirlemifltir. ‹spanyollar taraf›ndan getirilen yeni ürünlerin kimi yerlilerin beslenme
al›flkanl›klar›na uygun olmamas›, bu seçimi belirleyen bir di¤er önemli etkendir. Zira
sebze ve meyve yerine et tüketmeyi tercih eden, hatta örümcek ve solucan gibi canl›larla
beslenen yerliler aras›nda, bu¤day ve arpa gibi ürünler kabul görmemifl; bu ürünlerin
ekimi ‹spanyollar›n ihtiyac› ölçüsünde gerçekleflmifltir.
Meksika’n›n Opatas ve Upper Pimas yerlileri aras›nda misyonerlik yapm›fl olan
Juan Nentuig’in an›lar›nda, yerlilerin dokuma ve yeni tar›m teknikleri konusunda göstermifl olduklar› tutuculu¤a ve bu tutuculu¤un nedenine tan›k olmaktay›z:
…Bu çeflit bir el ifli yavafl ve s›k›c› olmas›na ra¤men dokumac›lar, zaman, sab›r ve
çal›flmadan tasarruf sa¤layacak olan dokuma tezgâh›n› kullanmay› düflünmüyorlar;
çünkü daha önceden bilmedikleri yenilikleri uygulama konusunda isteksizler. Ayn›
durum, bir baflka ifl için, örne¤in topra¤›n ekimi ve hasad› için de geçerli. Oysa tüm
ifller büyük bir kolayl›kla ve çok daha iyi yap›labilir (Aktaran: Spicer, 1960, s. 319).

Görüldü¤ü gibi, uygulama yolu ile yerlilere benimsetilmeye çal›fl›lan her Avrupal›
ö¤enin yerlilerce kabul edildi¤i gibi bir ç›kar›m yapmak mümkün de¤ildir. Yerlilerin
ihtiyaç ve al›flkanl›klar›, kimi zaman geleneksel yöntemlerine s›k› s›k›ya ba¤l›
kalmalar›na yol açm›flt›r. Bununla birlikte, yeni sulama teknikleri, saban, harç ile
s›vanm›fl kemerli binalar, tavuk, keçi, koyun gibi hayvanlar yerliler aras›nda kabul
görmüfl; at ve s›¤›r, Amerika’n›n Iama, alpaca ve vicuna gibi yerli hayvanlar›n›n tersine
yük hayvan› olarak da kullan›labildi¤inden tafl›mac›l›kta fayda sa¤lam›fl, deri ve
ya¤lar›n›n kullan›labilmesi, yerlilerce kabul edilmelerine neden olmufltur.
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Uygulamalar yoluyla, Avrupal› ürün ve tekniklerin belli bir k›sm›n›n yerliler
taraf›ndan benimsenmesini sa¤layan misyoner rahipler, Avrupa Medeniyetinin Yeni
Dünya’da filizlenmesine arac› olmufllard›r. Bunun yan› s›ra, uygulamalar s›ras›nda
yerlilerin dostlu¤unu ve güvenini kazanmalar›, vaazlar›n›n dikkate al›nmas› sonucunu
do¤urmufl ve H›ristiyanlaflan yerlilerin say›s›n› artt›rm›flt›r.
Misyonerlerin uygulamalar›, yeni tar›m ve hayvanc›l›k yöntemleri ile el
sanatlar›n›n yerlilere benimsetilmesiyle s›n›rl› de¤ildir. Nitekim yerli ö¤eleri içeren dinî
festivaller, flark›lar eflli¤inde yap›lan uzun yürüyüfller, dinî içeri¤i olan müzikli, dansl›
gösteriler ve tiyatral oyunlar, H›ristiyanl›¤›n yerlilere benimsetilmesi amac›yla s›kça
uygulanan faaliyetler olarak göze çarpmaktad›r.
Bu uygulamalar s›ras›nda dikkat çekici olan, yerlilerin çok tanr›l› inançlar›na ait
kimi adetlerin içsellefltirilerek H›ristiyan ö¤retilerinin içine kat›lm›fl olmas›d›r. Özellikle, yerliler taraf›ndan “coflkunun, hayat›n ifadesi” olarak alg›lanan ve “yerliler üzerinde
gerçek bir hipnotizma etkisi yaratan” (Crow, 1971, s. 316-317) müzik ve dans, misyonerlik faaliyetleri s›ras›nda vazgeçilmez bir ö¤e olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹spanyol
rahip Jerónimo de Mendieta, müzik, flark› ve dans›n yerli yaflam›ndaki önemini flöyle
dile getirmektedir:
Gördü¤üm en önemli özellik, ﬂark› ve danslar. Her ikisi de hem tanr› kadar sayg›
gösterdikleri tanr›sal varl›klar›n bayramlar›n› kutluyor, hem de özel e¤lence ve
teselli amac› taﬂ›yordu...Her yirmi günde bir kutlanan ana ﬂenliklerde ve daha az
önemli kutlamalarda ﬂark› söyleyip dans ediyorlard›... (Aktaran: Townsend, 2001, s.
171-172).

Yerlilerin hayat›na derinlemesine ifllemifl olan müzik, dans ve flark›lar, kuru bir
vaazdan çok daha ilgi çekici olmalar› dolay›s›yla misyonerlerce faydal› görülmüfl;
yerlilerin H›ristiyanl›¤a ›s›nd›r›lmas› amac›yla s›kça kullan›lm›flt›r. Nitekim, Cizvit
misyonerlerinden José Acosta (1539-1600), 1588’de yay›nlanan De procuranda indorum salute adl› eserinde, kimi yerli adetlerinin muhafaza edilmesinin gereklili¤ine iflaret
etmektedir:
Yaflama biçimimiz ile H›ristiyan âdetlerinin yerlilere ö¤retilmesi yavafl yavafl
gerçeklefltirilmelidir. Bu vahflî barbarlar›n ayinleri, bat›l inançlar›, kutsal fleylere
olan hürmetsizlikleri ve gelenekleri ad›m ad›m ortadan kald›r›lmal›d›r; ancak
geleneklerinin dine ve kanuna ayk›r› olmad›¤› yerlerde de¤ifltirilmeleri gerekti¤ini
düflünmüyorum. Adalete ayk›r› olmayan yerli ve geleneksel adetleri muhafaza
edilmeli… (Aktaran: Cummins, 1998, s. 113).

Acosta’n›n belirtti¤i gibi, Katolisizme ayk›r› oldu¤u düflünülmeyen ve yerliler
aras›nda çok yayg›n olan müzik, dans ve tiyatro faaliyetleri ile kiliselerde çiçeklerin
bolca kullan›ld›¤› süslemeler, yerlilerin H›ristiyanl›¤a döndürülmesinde fayda sa¤layaca¤› düflünülerek korunmufl, ö¤retilerin müzik, dans, tiyatro ve festivaller içinde verilmesi, soyut teolojik ö¤retileri içeren vaazlardan çok daha tercih edilir olmufltur.
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Fransisken misyonerlerinden Jerónimo Mendieta (1525-1604), bu tercihin,
yerlilerin do¤alar›ndan kaynaklanan bir gereklilik oldu¤unu belirtmektedir. Esasen
yerlileri do¤alar› gere¤i “hareketsiz ve manevi konulara karfl› ihmalkâr” olarak nitelendiren Mendieta için, yerlilerin ruhlar›n› harekete geçirerek onlar› Kilise ve Tanr›’ya
yöneltmenin tek yolu; somut, gözle görülür fleylerle desteklenmeleridir (Aktaran:
Burkhart, 1998, s. 372). Ayn› görüflün destekçilerinden Meksika’n›n ilk piskoposu Juan
de Zumarraga, 1540’ta Kral I. Carlos’a (V. Karl) yazm›fl oldu¤u mektupta, yerlilerin
“vaazdan çok, müzik yard›m›yla dine döndürüldükleri” konusuna de¤inmekte, müzi¤in,
misyonerlik faaliyetleri içindeki olumlu etkisini ortaya koymaktad›r. Ayn› mektupta,
kiliselerdeki çiçekli süslemelere de de¤inen Zumarraga, yerlilerin bu tür eski âdetlerinin
kullan›lmas›n›n, Kiliseye ve Tanr›ya olan ilgilerinin artmas›na yol açt›¤›n› belirtmektedir (Aktaran: Burkhart, 1998, s. 363).
Louise M. Burkhart, Meksika yerlilerinin ‹spanyol fethi sonras›ndaki festivallerini
inceledi¤i Pious Performances: Christian Pageantry and Native Identitiy in Early
Colonial Mexico bafll›kl› makalesinde, yerlileri “cehennem atefli” konulu vaazlarla
korkutman›n, misyonerlerce yarars›z görüldü¤ünü belirtmektedir. Burkhart’a göre,
“ö¤retilerin müzik içine kat›larak yerlilerin flark› söylemeye ve dansa davet edilmesi,
yerli aktörlerin kat›l›m›yla dinsel törenlerin düzenlenmesi”, H›ristiyanl›¤a olan ilgiyi
artt›rm›flt›r (Burkhart, 1998, s. 362-363). Esasen, Meksika do¤umlu Fransisken misyoner Diego Valadés’in an›lar›nda, yerlilerin coflkulu festivallere olan ilgilerine ve istekli
kat›l›mlar›na tan›k olmaktay›z:
Kutlamalar, akﬂam duas›yla baﬂl›yor. [Yerliler], davullar, trompetler, flütlerle çan
kulesine ç›karak hoﬂ bir senfoni üretiyorlar… Tap›naklar›n kap›lar›n› ve d›ﬂ duvarlar›n› çok güzel bir ﬂekilde süslüyor,(…)çiçeklerden uzun hal›lar dokuyorlar.
Gerçek olan ﬂu ki, bu iﬂ için kimse zorla görevlendirilmiﬂ de¤il, herkes kendi
iste¤iyle kat›l›yor (Aktaran: Burkhart, 1998, s. 366).

Yerlilerin yaflam›nda hat›r› say›l›r bir önemi olan kimi âdetlerin ö¤retiler s›ras›nda
kullan›lmas›, yerlilerin ilgisini çekerek yeni dini istekle benimseyenlerin say›s›n›
artt›rm›flt›r. Nitekim flimdiye kadar üzerinde durmufl oldu¤umuz yöntemler, H›ristiyanl›¤›n dayat›lmas›ndan çok benimsetilmesine, istekle kabul ettirilmesine yönelik
eylemler olarak dikkati çekmektedir. “Vaaz ve e¤itim yoluyla ikna etme”, “yeni
tekniklerin yan› s›ra kimi yerli âdetlerinin kullan›ld›¤› uygulamalarla ilgi uyand›rarak
benimsetme”, genellikle kullan›lan yöntemler olmakla birlikte, misyonerlerin her zaman
bu gibi insanî yöntemleri tercih ettiklerini söylemek do¤ru bir de¤erlendirme olmayacakt›r. Zira Katolisizme ayk›r› oldu¤u düflünülen çok tanr›l› dönemin geleneksel uygulamalar›n›n pek ço¤u, yerlilerin eski inançlar›yla olan ba¤lar›n›n kesilmesi amac›yla
yasaklan›rken, yerlilerin kutsal tap›nak ve idolleri “fleytan ifli” olduklar› düflünülerek
ortadan kald›r›lm›fl, içki içmekte ve ç›plak dolaflmakta ›srar edenler, kamç› ve sopalarla
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dövülerek cezaland›r›lm›fl veya hapsedilmifltir (Crow, 1971, s. 197). Yerlilerin eski
inançlar›n› ortadan kald›rmay› hedef alan bu gibi “zorlay›c› tedbirler”, misyonerlik
faaliyetleriyle ilgili elefltirilerin de odak noktas›n› oluflturmaktad›r.
Misyonerlerin özellikle, sapk›nl›k olarak de¤erlendirdikleri idollere tapma ve kurban törenleri gibi putperest adetlerini hedef ald›klar›n› görmekteyiz. Yeni dinin yerlefltirilmesinin önünde bir engel olarak görülen ve H›ristiyanl›¤a ayk›r› bulunan bu adetler
ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lm›fl, yerli ayinleri yasaklanm›fl, tap›nak ve idoller bizzat
misyonerlerce y›k›lm›flt›r. Esasen, piskopos Juan de Zumarraga, 16. yüzy›l›n ilk yar›s›
boyunca 500 tap›nak ve 20.000 idolün ortadan kald›r›ld›¤›n› belirtmektedir (Aktaran:
Arciniegas, 1966, s. 147).
‹lginç olan nokta, yerlilerin kültürüyle ilgili ciddî çal›flmalar yaparak önemli eserler ortaya koyan kimi misyonerlerin de maddî kültür ö¤elerinin ortadan kald›r›lmas›
konusunda istekli davranm›fl olmalar›d›r. Öyle ki, Maya dili ve kültürü konusundaki
detayl› çal›flmalar›n› Relacion de las Cosas de Yucatan adl› eserinde toplayan ve Maya
Medeniyetinin sonraki nesiller taraf›ndan tan›nmas›na olanak sa¤layan Fransisken
misyoneri ve Yucatan bölgesi piskoposu Diego de Landa, “fleytan ifli” olarak gördü¤ü
Maya kaynaklar›n› bizzat yakm›fl, 1562 y›l›nda Yucatan’daki yaklafl›k 5000 idol ve
hiyeroglifle yaz›lm›fl yirmi yedi listeyi ortadan kald›rm›flt›r. Maya kültürü hakk›ndaki
çal›flmalar›yla, bu kültürün tan›n›p ö¤renilmesine yard›mc› olan Landa, ne var ki bu
kültürün bafll›ca kaynaklar›n›n ortadan kald›r›lmas›ndan da sorumludur. Faaliyetleri
sonucunda günümüze Maya hiyerogliflerini içeren yaln›zca üç kaynak ulaflabilmifl, bir
di¤erinin ancak çeflitli k›s›mlar› ele geçirilebilmifltir13. Aztekler’in baflkenti Tenochtitlan
ile ‹nkalar’›n baflkenti Cuzco’da yükseklikleri 80 metreyi bulan ihtiflaml› tap›naklar
(Haris, 1964, s. 5-6), misyonerler için kültürel aç›dan herhangi bir anlam ifade etmemifl,
“fleytan ifli” olarak de¤erlendirilerek Katolisizmin önünde bir tehlike olarak görülmüfltür.
Bu durum, misyonerlerin Katolisizmi yayma konusundaki ›srarl› tutumlar›n› göstermesi
aç›s›ndan önemlidir.
1525’te rahip Martin de la Coruna’n›n, Michoacan’›n kutsal kenti Tzinzuntzan’daki
tüm tap›nak ve idolleri y›kt›rd›¤› ve y›k›mlar esnas›nda bizzat H›ristiyanl›¤a döndürülen
yerlilerin kullan›ld›¤› bilinmektedir. 40 y›ll›k misyonerlik yaflam› boyunca yerli çocuklar› için kurmufl oldu¤u okulda (1523) binlerce ö¤renciye e¤itim veren Pedro de Ghante,
1529 tarihli mektubunda ayn› noktay› vurgulamakta; H›ristiyan ö¤retisiyle yetifltirdi¤i
ö¤rencilerinin önemli bir u¤rafl›s›n›n da, tap›nak ve idolleri y›kmak oldu¤unu belirtmektedir (Aktaran: Arciniegas, 1966, s. 147).
Y›k›mlar esnas›nda yerlilerin kullan›lmas›n›n bilinçli bir tercih oldu¤unu söylemek
mümkündür. Kuflkusuz, tonlarca a¤›rl›ktaki tap›nak ve idollerin y›k›m› için yerlilerin
––––––––––––––––––––––––––––––
13 Diego de Landa. Eriﬂim: 10.02.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_Diego_de_Landa
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gücüne ihtiyaç duyulmufltur; ancak olas›l›kla as›l amaç, vaftiz edildikleri halde çok
tanr›l› inançlar›na ba¤l› kalmay› sürdüren kimi yerlilerin eski inançlar›yla olan ba¤lar›n›
tamamen koparmakt›r. fiöyle ki yerliler, tap›nak ve idollere zarar geldi¤inde fliddetli
flekilde cezaland›r›lacaklar›n› düflünmekte, idollerin intikam alaca¤›na inanmaktayd›lar.
Bununla birlikte, y›k›mlara ra¤men beklentilerinin gerçekleflmemesi, Tanr›lar›na olan
inançlar›n› kaybetmelerine neden olmufltur. 17. yüzy›l›n ünlü ‹spanyol tarihçisi Antonio
de Solís y Rivadeneyra, ‹spanyol fatih Hernán Cortes’in Meksika’y› fethi s›ras›nda,
Veracruz flehri yak›nlar›ndaki Zempoala yerlilerinin, y›k›lan idoller karfl›s›nda göstermifl
olduklar› tepkiye de¤inmektedir. ‹dollerin, ‹spanyollar taraf›ndan y›k›lmas›na önce karfl›
ç›kan, ancak y›k›nt› halindeki idollerin intikam almamalar› üzerine kendi Tanr›lar›n›n
‹spanyollar karfl›s›ndaki zay›fl›¤›n› fark eden yerliler, itaatkâr davranmaya bafllayarak,
H›ristiyanl›k konusunda daha kolay ikna olmufllard›r (Rivadeneyra, 1973, s. 164-166).
Bu noktada akla gelen soru, misyonerlerce kullan›lan bu yöntemlerin ne ölçüde
baflar›l› oldu¤udur. Yöntemlere yerlilerin vermifl oldu¤u tepki nedir? Esasen Avrupa
Medeniyetinin yerlilere benimsetilmesi amac›yla hareket eden misyonerlerin Yeni
Dünya’ya getirdikleri Avrupal› ürün ve teknikler, yukar›da de¤inmifl oldu¤umuz gibi;
yerlilerin gereksinim ve al›flkanl›klar›na ba¤l› olarak kabul görmüfl veya reddedilmifl,
ço¤unlukla, al›fl›lagelen geleneksel yöntemlere ba¤l› kal›nm›flt›r. Peki ama misyonerlerin di¤er amaçlar› olan H›ristiyanl›¤›n yay›l›m› ne ölçüde gerçeklefltirilebilmifltir?
Çeflitli kaynaklarda milyonlarla ifade edilen H›ristiyanlaflt›r›lm›fl yerliler herhangi bir
direnç göstermeden eski dinlerinden vazgeçerek gerçek birer H›ristiyan olmufllar m›d›r?
Bir sonraki maddede, bu konuya aç›kl›k getirilmeye çal›fl›lacakt›r.
Misyonerlik Faaliyetleri Karfl›s›nda Yerlilerin Tutumu
Misyonerlerin ve devlet görevlilerinin an› ve mektuplar›nda, yerlilerin H›ristiyanl›k
karfl›s›nda göstermifl olduklar› farkl› tepkilerin izlerine rastlamaktay›z. Bu anlat›lar
›fl›¤›nda, yerlilerin H›ristiyanl›¤a karfl› dört farkl› tepki gelifltirmifl olduklar› sonucuna
varmak mümkündür:
1. H›ristiyanl›¤›n aç›kça reddi ve eski pagan inançlar›n›n sürdürülmesi
2. H›ristiyanl›k maskesi alt›nda eski pagan inançlar›n›n sürdürülmesi
3. H›ristiyanl›¤›n kabulü ve eski pagan inançlar›ndan vazgeçilmesi
4. H›ristiyanl›k ve pagan inançlar›n›n sentezlenmesi
1. Özellikle bugünkü fiili, Arjantin ve Kuzey Meksika’n›n yerleflik hayata geçmemifl göçebe yerlileri aras›nda, ‹spanyol egemenli¤i ve H›ristiyanl›¤a karfl› fliddetli direnç
gösterenler oldu¤u bilinmektedir (Brown, 2000, s. 138). Nitekim Yucatan
Yar›madas›n›n Maya yerlileri aras›nda, dünyevî ve ruhanî fetihlere fliddetle karfl› ç›kanlar olmufl, öyle ki, yar›madan›n do¤usunda bulunan Tah Itza bölgesi ancak 1697’de
‹spanyol kontrolüne geçebilmifltir (Coe, 2002, s. 237). Pek ço¤u H›ristiyanlaflt›r›lm›fl
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olan Lakandon kabilesine mensup yerlilerin aras›nda da, eski inançlar›na s›k› s›k›ya
ba¤l› kalan gruplar olmufltur. Nitekim bu gruba mensup yerlilerin günümüzde de eski
dinlerini sürdürdükleri, eski tap›naklara kutsal yolculuklar yaparak tütsü dolu kaplarla
tanr›lara seslendikleri bilinmektedir (Coe, 2002, s. 239).
Misyonerlere yönelik tepkilere Amazon bölgesinde de rastlamaktay›z. Becavas bölgesinde Fransisken rahiplerinden Lorenzo Fernandez, Antonio Caicedo, Domingo
Brieva ve Pedro Pecador taraf›ndan oluflturulan misyon, 1635’te, yerlilerin ayaklanmas›
sonucu da¤›lm›flt›r (Goodman, 1972, s. 92).
Rahip Bernardino Izaguirre Ispizua’n›n anlat›lar›na göre, Fransisken Tarikat›na mensup rahipler Pedro de la Cruz ve Francisco Pina’n›n Peru’nun do¤usunda oluflturmaya
çal›flt›klar› di¤er bir misyon ancak bir y›l dayanabilmifl, 1643 y›l›nda Shipibo yerlilerinin
sald›r›s› sonucu da¤›t›lm›fl, misyonerler öldürülmüfltür (Goodman, 1972, s. 94).
Jaime Eyzaguirre, The Fransiscan Teachers of Bernardo O’Higgins isimli
makalesinde, fiili’nin Araucanian yerlileri aras›nda misyonerlik faaliyetlerine gösterilen
dirence dikkat çekmektedir. Gençli¤inde yerlilerin tutsa¤›yken zamanla onlarla yak›n bir
dostluk kurmufl olan rahip Pedro Riquelme, kabile fleflerinin çocuklar›n› Chillan kentindeki Cizvit okuluna göndermek istemifl, misyoner okuluna giden çocuklar›n, adamlara
dönüfltürülece¤ini belirtmifltir. Tüm yerli flefleri ad›na söz alan kabile flefi Vilumilla’n›n
misyonere verdi¤i yan›t, Araucanian yerlilerinin misyonerlik faaliyetlerine bak›fl›n›
göstermesi bak›m›ndan önemlidir:
Okuma-yazma bilmek bak›r›n rengini de¤ifltirecek mi?... Atalar›m›z okuma-yazma
bilmeye ihtiyaç duydular m›? Adam olmak ve fatihler taraf›ndan sayg› görmek için
rahiplere ihtiyaçlar› var m›yd›? Hay›r, kesinlikle hay›r! Bizler, yaz› ve rahipler
olmadan da özgürlü¤ümüzü ve geleneklerimizi korumay› biliyoruz (Eyzaguirre,
1955, s. 43-49).

Meksika bölgesindeki Dominiken rahiplerinden Diego Duran’›n 1570’li y›llarda
kaleme ald›¤› ve yerlilerin fetih öncesindeki gelenekleri ve inançlar›n› inceledi¤i Book
of the Gods and Rites and the Ancient Calendar adl› kitab›nda yine, geleneklerine ve
eski inançlar›na kuvvetle sahip ç›kan yerlilerden söz edildi¤ini görmekteyiz:
Uzun y›llard›r süregelen [H›ristiyanl›k] e¤itimine karfl›n, hala putperestler… Eski
töreleriyle [yaflayan] pek çok fleytan, bat›l inanç ve putperest yerli var (Aktaran:
Alva, 1982, s. 355).

‹spanyol tarihçi Antonio de Solis y Rivadeneyra, The History of the Conquest of
Mexico (Meksika’n›n Fethinin Tarihi) adl› eserinde, çok tanr›l› inançlar›ndan
vazgeçmeyi reddeden Tlaxcalal› yerlilere de¤inmektedir. Vermifl oldu¤u örneklerden
birinde, bu reddediflin nedenleri bizzat bir Orta Amerika yerlisi taraf›ndan özetlenmek-
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tedir. fiöyle ki, Rahip Bartolomé de Olmedo’nun H›ristiyan dininin ve tek Tanr›n›n kutsall›¤›n› anlatan vaaz›n›n ard›ndan Tlaxcala halk› ad›na söz alan Magiscatzin isimli yerli,
‹spanyollar›n tapt›klar› Tanr›n›n mükemmel, hatta belki kendi Tanr›lar›ndan daha
mükemmel oldu¤unu kabul etmektedir. Bununla birlikte, Magiscatzin’e göre her Tanr›,
yaln›zca kendi ülkesinde güçlüdür. Dahas›, kendi ülkesinde y›ld›r›mlara ve f›rt›naya,
suya ve hasada, savafla ve di¤er insan ihtiyaçlar›na karfl› farkl› Tanr›lara ihtiyaç duyulmaktad›r ki “H›ristiyanlar›n Tek Tanr›s›”’n›n tüm bu ihtiyaçlar› karfl›layabilmesi
imkâns›zd›r. Bu bak›mdan ‹spanyollar›n egemenli¤ine girmeye raz› olmakla birlikte, din
de¤ifltirmeleri söz konusu bile de¤ildir (Rivadeneyra, 1973, s. 251-252).
‹lginç olan nokta, Tlaxcala halk›n›n “‹spanyol Kral›’n›n kullar› olmaya hemen raz›
oldu¤u” (Rivadeneyra, 1973, s. 251-252) halde, din de¤ifltirmeyi tümüyle reddetmeleridir. Esasen, ‹spanyol egemenli¤ine girmek istemelerinin nedeni flafl›rt›c› de¤ildir.
Bu durumun nedenini 1502-1520 aras›nda Aztek Kral› olan Motecuhzoma’n›n fliddetli
politikas›ndan korunmak istemelerinde bulabiliriz. Motecuhzoma’n›n bask›c› yönetimi
ve Orta Amerika’n›n yerli kavimleri üzerine yapt›¤› fliddetli savafllar, pek çok flehir gibi
Tlaxcala’n›n da Aztek Kral›’na karfl› ‹spanyollar› desteklemelerine sebep olmufltur
(Townsend, 2001, s. 39). Nitekim Magiscatzin, bu amac› dile getirmekte,
Motecuhzoma’ya karfl› ‹spanyollar›n korumas›na ihtiyaç duyduklar›n› belirtmektedir
(Rivadeneyra, 1973, s. 252). Ancak ilginç olan, ‹spanyollar›n deste¤ine ihtiyaç duyduklar› halde, dinlerini de¤ifltirmeyi reddetmeleridir ki bu durum, Tlaxcala halk›n›n
inançlar›na olan kuvvetli ba¤l›l›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
‹nançlar›na s›k› s›k›ya ba¤l› kalmay› tercih ederek H›ristiyanl›¤› reddeden kimi
kabilelerde, bir önceki bölümde de¤inmifl oldu¤umuz zorlay›c› tedbirlere baflvuruldu¤u
vakit, kabullenme yerine toplu intiharlar gerçeklefltirildi¤i bilinmektedir. Dominiken
misyonerlerinden Bartolomé de Las Casas14, The Spanish Colonie adl› eserinde bu tip
intiharlardan söz etmekte, 1513 y›l›nda Küba’da 200’den fazla yerlinin eflleri ve çocuklar›yla birlikte kendilerini ast›klar›na de¤inmektedir (Las Casas, 1966, s. D). Las Casas’a
göre, özellikle kendi topraklar›ndan kopar›larak baflka bölgelerde yaflamaya zorlanan
yerliler aras›nda intihar olaylar› oldukça yayg›nd›r (Las Casas, 1966, s. [B4][a]).
Ça¤dafl Ecuador tarihçisi Alfredo Pareja y Dilezcanseco, intiharlar›n, ‹spanyollar›n
maddî ve manevî sömürüsüne verilen bir tepki oldu¤unu belirtmektedir:
––––––––––––––––––––––––––––––
14 1484 Sevilla do¤umlu olan ‹spanyol tarihçi ve Dominiken misyoneri Bartolomé de Las Casas, 1502’de
Hispaniola adas›n›n ilk valisi Nicholas de Ovando ile ad› geçen adaya yapt›¤› seyahat sonunda, keﬂif
seferlerine kat›lmas› dolay›s›yla Kraliyet taraf›ndan ödüllendirilmiﬂ, kendisine toprak ba¤›ﬂlanarak, belirli say›da yerliyi kendi iﬂleri için kullanma hakk› tan›nm›ﬂt›r (encomienda). Bununla birlikte, yerlilere
‹spanyol fatihler taraf›ndan uygulanan bask›lara ve adaletsizli¤e bizzat tan›k olan Las Casas, 1523’te
Dominiken Tarikat›na girerek, kendisini yerli haklar›n› savunmaya adam›ﬂt›r. Las Casas’›n bu faaliyetlerinin bir sonucu, yerlilerin korunmas› için Afrika’dan “iﬂgücü”(köle) getirilmesi olmuﬂtur. Bu konuda
ayr›nt›l› bilgi için bkz. Lewis Hanke, Bartolomé de Las Casas, Havana, 1949.
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Yerlinin ‹spanyol karfl›s›nda gösterdi¤i psikolojik direnç, insanl›k tarihindeki en
ola¤an d›fl› fenomendir ve beyaz adam›n medeniyetinin sömürüsüne karfl› ç›k›fltan
do¤maktad›r. Bu direnç yüzy›llar sürmüfl ve korkutucu toplu intiharlar›
do¤urmufltur (Aktaran: Tanenbaum, 1969, s. 15).

Görüldü¤ü gibi, kimi kabileler aras›nda kendi dinlerine kuvvetle sahip ç›karak
H›ristiyanl›¤› tümüyle reddeden yerliler bulunmaktad›r. Silâhl› eylemler ve ayaklanmalarla ifadesini bulan bu direnç, sonuç al›namad›¤›nda intiharlara kadar varabilmifltir.
‹spanyol silahlar›n›n gölgesine ra¤men vuku bulabilen böylesine bir direnç, Yeni
Dünya’da, öz kültürlerine ve dinlerine kuvvetle ba¤l› yerli gruplar›n›n bulundu¤unu
göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
2. Direnme ve ba¤›ms›z hareket etme olanaklar› göçebe yerlilere göre daha zay›f
olan yerleflikler aras›nda, H›ristiyanl›¤›n aç›kça reddedilmesi yerine, eski pagan
inançlar›n›n H›ristiyanl›k maskesi alt›nda devam ettirildi¤ini görmekteyiz. Nitekim
Piskopos Marroquin’in, 1550’lerde Güney Meksika’n›n Chipa bölgesi Dominiken misyonlar›na yapm›fl oldu¤u ziyaretin ard›ndan kaleme ald›¤› rapor, H›ristiyanlaflt›r›lm›fl olan
bölgede eski inançlar›n sürdürüldü¤ünü belirtmekte, tahta, tafl, alt›n, bak›r ve kilden
yap›lm›fl putlar ile eski tanr›lara ait figürlerin ifllendi¤i maske ve giysilerin yayg›nl›¤›n›
vurgulamaktad›r (Aktaran: Megged, 1996, s. 36).
Dominiken rahip Fr. Antonio de Remesal ise, 1611’de San Vicente de Chipa ve
Guatemala’daki misyon yerlilerinin sözü edilen kutsal nesne ve sembollere ba¤l›l›¤›n›
dile getirmekte, eski inançlar›na kolayl›kla dönebileceklerini vurgulamaktad›r:
...bu nesnelere dünyadaki tüm uluslardan daha e¤ilimli olan ve unutmamak
amac›yla resim ve söylemlerle aç›¤a vuran yerlilerin berbat uygulamalar›na
kolayl›kla geri dönebileceklerinden korkulabilir (Aktaran: Megged, 1996, s.
17).

Meksika’n›n yukar› Tarahumara misyonlar›nda 51 y›l görev yapm›fl olan Cizvit
misyoneri Joseph Neumann an›lar›nda, H›ristiyanlaflt›r›lm›fl yerlilerin yeni dine olan
ilgisizli¤i üzerinde durmaktad›r:
Bu yerliler yap›sal olarak kurnaz ve hilekâr bir halk. ‹kiyüzlü davran›yorlar…
Do¤rusu, baz›lar› dua, ilâhiyat ve H›ristiyan ö¤retisi gibi ruhanî fleylere hiç bir
e¤ilim göstermeyerek, yaln›zca inan›r gibi görünüyor (Aktaran: Spicer, 1960, s.
311).

Bu noktada, dinleriyle ba¤lar›n› koparmak istemeyen kimi yerlilerin, ilk maddede
görmüfl oldu¤umuz fliddetli, aç›k direnifl yerine, daha pasif bir direnifli tercih ettikleri
görülmektedir. Zira yerliler, misyonerlerin istekleri do¤rultusunda hareket ettikleri
halde, öz inançlar›na ait uygulamalar› gizliden gizliye devam ettirmifllerdir. Bu durum,
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daha ziyade, ‹spanyol egemenli¤inin kuvvetle hissedildi¤i flehir ve kasabalarda gözlenmektedir. Zira ‹spanyol hâkimiyetinin daha yo¤un oldu¤u bu bölgelerde, yerleflik halk›n,
göçebeler kadar rahat hareket edemeyecekleri aç›kt›r.
3. Yerlilerin yeni din ve kültür karfl›s›nda sergiledikleri bir di¤er tutum, kabullenmedir. Esasen, rahiplerle birlikte gelmifl olan ‹spanyollar›n silahlar›n›n gölgesinde, pek
çok yerli, H›ristiyanl›¤› kabul etmek zorunda kalm›flt›r. 1513’de Kraliyet taraf›ndan
yay›nlanan ve fetihlerden önce yerlilere okunmas› istenen Requerimiento15 (Talepler)
adl› belge, bu kabulleniflin önemli nedenlerinden biri olmal›d›r. Zira yerlilerin teslim
olmalar›n› sa¤lamak amac›yla savafllardan önce yerlilere okunan ve ‹spanyollar›n
Amerika’ya gelme sebepleri ile niyetlerini aç›klayan belge, pek çok yerliye, H›ristiyanl›¤› kabul etmekten baflka bir ç›kar yol b›rakmamaktad›r:
Sizden talebimiz,(...)Kilise ve Papa’y› bu adalar ile anakaran›n efendileri olarak kabul
etmeniz ve papazlar›n vaaz ettiklerine r›za göstermenizdir. Ancak bunlar› yapmazsan›z ülkenize zorla girecek ve yapabildi¤imiz her flekilde size karfl› savaflaca¤›z.
(Aktaran: Gibson, 1968, s. 58-60).16

Özellikle Orta Amerika yerlileriyle ilgili olarak belirtebilece¤imiz bir nokta, Aztek
yerlilerinin H›ristiyanl›¤› kabullenme nedenlerini, Requerimiento ötesinde aç›klayabilir.
fiöyle ki yerliler, Aztek topraklar› üzerindeki ‹spanyol egemenli¤ini, Aztek Tanr›lar›n›n
kendilerini terk etmesinin bir sonucu olarak yorumlam›fllard›r. Tzvetan Todorov, ilk
kâflif ve fatihlerin metinlerinden de yararland›¤› Amerika’n›n Fethi isimli kitab›nda bu
konuyu vurgulamaktad›r:
[Aztekler], Tanr›lar›ndan, ‹spanyollara ve di¤er düflmanlar›na karfl› kendilerine
yard›m etmelerini ve zafere ulaflt›rmalar›n› dilediler. Ama belli ki çok geç
kalm›fllard›, çünkü kâhinlerden hiçbir yan›t aktar›lmad›. O zaman Tanr›lar›n›n dilsizlefltiklerini ya da ölmüfl olduklar›n› düflündüler (Aktaran: Ferro, 2002, s. 69).

‹spanyollar taraf›ndan tahrip edilen Tanr› idollerinin, yerlilerin beklentilerinin
aksine herhangi bir karfl› sald›r›da bulunmamas›, gücünden ve cezaland›r›c›l›¤›ndan
korkulan bu idollerin yerliler üzerindeki etkisini azaltm›fl, dolay›s›yla Tanr›lara duyu-

––––––––––––––––––––––––––––––
15 1513’te Valladolid’de hukukçu ve teologlar taraf›ndan haz›rlanan Requerimiento ile yerlilere uygulanan
fetih hareketlerinin yasal bir zemine oturtulabilmesi amaçlanm›ﬂ; bildiriye uymayan yerliler isyankâr
olarak gösterilerek; kendilerine karﬂ› uygulanan bask›, hakl› ç›kart›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte, bildirinin
‹spanyolca bilmeyen ve H›ristiyanl›k hakk›nda hiçbir bilgisi olmayan yerlilere genellikle tercüme edilmeden okunmuﬂ olmas›, baﬂta yerli haklar›n›n o dönemdeki kuvvetli savunucusu, Dominiken Rahibi
Bartolomé de las Casas olmak üzere pek çok kiﬂinin eleﬂtirilerine hedef olmuﬂtur. Bkz. Requerimiento.
Eriﬂim: 14.11.2005, http://www.ciudadseva.com/textos/otros/requeri.htm
16 Ayr›ca bkz. Requerimiento. Eriﬂim: 14.11.2005, http://www.ciudadseva.com/textos/otros/requeri.htm
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lan sayg› ve güvenin azalmas›na yol açm›flt›r. Nitekim Hernán Cortes’in Meksika’y›
fethi s›ras›nda, Veracruz flehri yak›nlar›ndaki Zempoala’n›n yerlileri, idollerinin
‹spanyollar taraf›ndan y›k›lmas›na önce karfl› ç›km›fl, ancak y›k›nt› halindeki idollerin
intikam almamalar›, yerlilerin büyük flaflk›nl›k ve hayal k›r›kl›¤› yaflamalar›na neden
olmufltur.
‹spanyol tarihçi Antonio de Solís y Rivadeneyra, kendi Tanr›lar›n›n ‹spanyollar
karfl›s›ndaki zay›fl›¤›n› fark eden yerlilerin, ‹spanyollara karfl› itaatkâr davranmaya
bafllayarak, H›ristiyanl›k konusunda daha kolay ikna edildiklerini belirtmektedir
(Rivadeneyra, 1973, s. 164-166). Bu noktada, ‹spanyollar›n Tanr›s›n› benimseyen Orta
Amerika yerlilerinin pek ço¤unun, kendi Tanr›lar›ndan ümidini kesenler oldu¤unu
söylemek mümkündür.
Bunun yan› s›ra, Avrupal›lar›n fethi öncesinde Yeni Dünya’n›n yerli halklar›
aras›nda devam eden kimi geleneklerin, yerlilerin H›ristiyanl›¤› kabul etmesini kolaylaflt›rd›¤› söylenebilir. Öyle ki, Orta Amerika ve And bölgesinde yaflayan yerliler
aras›nda, farkl›l›klar›n özümsenmesine dayanan bir gelene¤in var oldu¤unu görmekteyiz. Buna göre, fethedilen grubun ba¤l›l›¤›n› kazanma amac›yla hareket eden ‹nka ve
Aztekler, ma¤lup gruplar›n tanr›lar›na tapt›klar› gibi, fethedilen gruba kendi tanr›lar› ve
inançlar›n› da dayatm›fllard›r (Bray, 1987, s. 155). Böyle bir gelene¤e sahip olan Aztek
ve ‹nka yerlilerinin, fetihçi ‹spanyollar›n Tanr›s›na tapmay› do¤al karfl›lam›fl olabilecekleri düflünülebilir.
4. H›ristiyanl›¤› tamamen kabullenen ya da tamamen reddederek eski inançlar›na
ba¤l› kalmay› sürdüren yerliler olmakla beraber, genellikle görülen uygulaman›n, H›ristiyanl›k ve yerli inançlar›n›n, az önce sözünü etti¤imiz gelene¤in de etkisiyle sentezlenmesi oldu¤unu söyleyebiliriz. Misyonerlerin mektuplar›nda, bu durumu do¤rular nitelikteki anlat›mlarla karfl›laflmaktay›z. Meksika’ya ilk gelen Fransisken rahiplerinden
Toribio de Benavente, Aztek yetiflkinlerinin uygulamalar›ndan bahsederken “H›ristiyan
doktrinine lay›k›yla uyduklar› halde, hala putlar›yla yaflamaya devam ettikleri ve bulabildikleri her f›rsatta onlar› saklad›klar›…” konusuna de¤inmektedir (Aktaran: Alva,
1982, s. 354). Benavente, ‹sa’n›n do¤umunun arifesinde kutlanan törenlerde s›kça kullan›lan ateflin, ekmek ve flarap ayinlerine efllik eden süpürme âdetinin ve ayinlerde tütsü
yak›lmas›n›n H›ristiyanl›¤a ait olmayan dinsel uygulamalar oldu¤unu belirtmektedir
(Aktaran: Alva, 1982, s. 356).
Dominiken rahiplerinden Diego Duran da, dinî festivaller s›ras›nda H›ristiyan ayinleriyle iç içe geçen pagan ö¤elerine iflaret etmektedir: “…festivallerde sunulan m›s›r
dizileri ve çiçekler, [pagan] geleneklerinin kal›nt›lar›d›r” (Aktaran: Alva, 1982, s. 356).
‹nançlar aras›ndaki iç içeli¤in en somut kan›tlar›n› 16. yüzy›lda bizzat yerliler taraf›ndan
infla edilen kilise ve manast›r yap›lar›nda bulmaktay›z. Yap›lardaki süslemeler ile aziz
tasvirlerinde, pagan inançlar›na ait ö¤elere s›kl›kla rastlanmaktad›r (Megged, 1996, s. 73).
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Meksika’n›n Ixmiquilpan kentinde bulunan Augustinus Manast›r›, yerli ö¤eleri bar›nd›ran
duvar resimleriyle, bu duruma iyi bir örnek oluflturmaktad›r. Manast›r duvarlar›nda bulunan
ve Aztek panteonuna ait kartal, çakal ve jaguar savaflç›lar›n› do¤aüstü yarat›klarla savafl›r
halde betimleyen freskler, dinler aras›ndaki sentezin somut bir göstergesidir.17
‹nançlar aras›ndaki birtak›m benzerliklerin, bu sentezi kolaylaflt›rd›¤›n› söylemek
mümkündür. Örne¤in ‹sa’n›n Bakire Meryem’den dünyaya gelmesine benzer bir inan›fl,
Aztekler’in çok tanr›l› dinlerinde de göze çarpmaktad›r. Zira Aztek inanc›nda, Savafl ve
Günefl Tanr›s› Huitzilopochtli’nin, bakire Tanr›ça Teteoinan taraf›ndan dünyaya getirildi¤ine inan›lmaktayd›. H›ristiyanl›¤›n sembolü olan haç ise, yerliler için ya¤mur ve
rüzgâr›n geleneksel sembolü olarak kabul edilmekteydi (Arciniegas, 1966, s. 148).
Teokratik bir yap›ya sahip olan ‹nka ‹mparatorlu¤unda oldukça yayg›n oldu¤u
görülen ve rahipler eflli¤inde uygulanan günah ç›karma törenleri ile hemen ard›ndan
gelen ve günahlardan s›yr›lmaya hizmet eden y›kanma ayinlerinin (Steward ve Faron,
1959, s. 127) yine, H›ristiyan inanc›na ait olan günah ç›karma ve vaftiz törenleriyle benzerlikler içerdi¤ini söylemek mümkündür. Bunun yan› s›ra, kutsal heykeller, ayinlerde
yak›lan tütsüler ve kutsal yolculuklar gibi dinsel ö¤elerin Katolik inanc›nda da bulundu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, bu tür ortak sembollerin yerlilerin H›ristiyanl›¤a geçifline
az ya da çok etki etti¤ini düflünmek mümkündür.

Sonuç
Netice olarak denilebilir ki misyonerler, öncelikli amaçlar› olan Katolisizmin
yay›lmas› konusunda göreceli bir baflar› sa¤lam›fllard›r. Kulland›klar› tekniklerle pek
çok yerliyi etkilemeyi baflaran Dominiken, Fransisken, Ogüsten, Mersedaryos ve Cizvit
misyonerlerinin Orta ve Güney Amerika’ya yönelik faaliyetleri, yerlilerin eski inanç ve
geleneklerine ait pek çok unsurun yitimine yol açarken, yerlilerin edilgenlefltirilmelerini
de beraberinde getirmifltir. Kimi zaman direnifl ve tamamen reddedifller olmakla birlikte, bu tür tepkilerin s›n›rl› kald›¤› ve daha ziyade göçebeler aras›nda görüldü¤ü bilinmektedir. Ancak genel tutum, H›ristiyanl›¤›n kabulü yönünde olmufltur. Bununla birlikte flunu da eklemek gerekir ki, yerliler taraf›ndan benimsenen H›ristiyanl›k, misyonerlerin getirdi¤i biçimde kalmam›fl, Pagan döneme ait kimi inançlar›n ö¤retilerin içine
s›zmas›yla, inançlar aras›nda bir sentez yaflanm›flt›r. Kilise ve manast›r mimarisi ile dinî
festivallerde aç›kça gözlemlenen bu sentez, bir bak›ma yaln›zca Latin Amerika’ya özgü
bir Katolisizmin yarat›lmas›yla sonuçlanm›flt›r.

––––––––––––––––––––––––––––––
17 Resimler için bkz. The Battle Friezes
mexico.com/central%20mexico/ixm.html

of Ixmiquilpan. Eriﬂim:

2.11.2005, http: //www.colonical-
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