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Avustralya'da Aborijinal (yerli) dini inanç, değişimin gereksiz olduğu
mükemmel bir dünya sunuyor, Bu tür iddiaları, kendilerine geçerlilik
kazandırmada kullanan birçok dini inançta bu|mak mümkündür. Bununla
beraber, dini inancın süreklilik ideali, ibadetlerde hiçbir şeyin değişmediği
anlamına gelmez. Aslında, yerli dini inancın ibadet şekilleri etrafındaki
dünya ile ilişkisi ve yerli dinT inancın yaşatıldığı toplum, yüzyıllardan beri
sürekli olarak değişmektedir. Yerli dini inançlardaki değişmeyen evren
iddiası, dünyevi olmayan, kutsal bir dini emre işaret eden ideolojik bir
ifadedir, İçinde yaşadıkları topiumun bir parçası olarak, herhangi bir
kimsenin dini inanç ve ibadetleri tamamıyla değişmez değildir. Dini inanç ve
ibadetler, içinde yaşadıkları toplumun sosyal gelişmesi ölçüsünde ve sosyal
değişmesine paralei o|arak değişme gösterirler.

Şimdiye kadar Avustralyalı yerli ilkel toplumlarda (sadece yiyecek
peşinde koşan ve diğer toplumlardan ayrı yaşayan) olduğu gibi, dini inanç
ve ibadetlerdeki değişme çok sınırlıdır. yeni inançIar veya ibadetler ortaya
Çıksa ve Avustralya'nın diğer bölgelerine yayılsa bile temel dini hükümlerde
pek bir değişme olmaz. Benzer süreçler, değişik Hıristiyan mezheplerinde
sıklıkla görülen azınlık gruplaşmalarında olduğu gibi, diğer birçok toplumda
da yaşanır. Halbuki, daha önce ifade edildiği gibi, bir toplumsal değişmede
daha radikal değişiklikler gerçekleşir.
i.Sosyal İllşl<l veya Fetih (İşgal) Yoluyla Değişme
Dini inanç ve ibadetlerdeki değişmeler, toplumun sosyal yapısındaki
değişmelerle ilgili olabilir. Bununla beraber, birkaç yüzyıl öncesine kadar
değişmenin ilk sebebi, farklı toplumların ilişkileri ve özeIlikle yayılmacı
devletlerle ile tek tanrılı dinlerin ve küçük toplumların ilişkileridir,
Avrupalıların dünyaya yayılmaları sadece siyasi ve ekonomik bir zafer
değildir. Bu yayılışın amaçlarından birisi, insanların düşüncelerini çoğunlukla
Bu Çeviri yazarn, Contemporary Cultural Anthropolgy,rhird Edition, Herper Co||ins Publİshers
19BB, adlı kitabının 379-384 sayfaları arasından yapılmıştır. Kaynakça, okuyucunun
** istifade etmesi için kitabın sonundaki kısımdan seçilerek buraya i|ave edilmiştir (çn.).
Dr., Isparta Bilim Sanat Merkezi.
*8*
Dr., SDU. Ilahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı.

722

din yoluyla feı:e:
yapısına göre ç3,
neticesinde ye-. -:
Çoğu za-:veya tamamın ,3

özellikle

fat,- eözdeşleştirildiğ;:ct
etmesine yo| aça-.
ne de yerliler - :
birleşmesiyle :-:ı
değiştirilmesiy e süreçten geçe-e,:
işgali ile yer|i ,a,
gösterilebili r ( i"ıacı
Meksika'ca<

erdirdi, din aca-

gerçekliğini yo< e:
durum Aztek e- Katolikliğe ya< aş:
büyük farkliiı< =zOrunlu eğit,*

başiadı. Pa:a:

cezalandırıldi; ı,.z
ödüllendirıidi. Es,
Hıristiyanlaı-ı, sa
inançları a,es, a=
kutsal su ile ,ebir benzerini D-:,
bu benzeriik:e- öğretilerine u,y ç edilmesine nece-

türbenin ye, ,=.
olmuştur. Es-ekatolizminin se-

Katolizmlerin' ;e
Katolik ayinleı _s:
ayin ve tören e- ,.
Gelenexse

olmazlar veya
rağmen insa:'asımsıkı sari ,-3.

,ı

bö|gelerindek] ,ı t
yok edildi ve ede sona €rC,rı a
gerçekleşmeme{
ilişkiler kurrna,a,

TeoJIorH.g

SaxyııT erııHLıH HıI4MI4ü xyprıaııı

din yoluyla fethetmektir, Tanrılar arasındaki savaş son savaşta, ilişkilerin
yapısına göre çok değişik tezahürler ortaya çıkmıştır. Son değişiklikler
neticesinde yerli halk yeni kolonilere ve devletlere ayrılmıştır.
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Çoğu zaman bir fetih (işgal), bir insanın mevcut dininin bir kısmını
veya tamamını yok eder, Bu yok oluş, kişinin inançlarını değiştirmesine ve
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özellikle fatihlerin (sömürgecilerin) başarısı güçlü tanrıları ile
özdeşleştirildiğinde kişinin, sömürgecilerin inanç ve ibadetlerini kabul
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etmesine yol açar. Bu süreçten geçen din, ne fatihlerin (sömürgecilerin) dini
ne de yerlilerin dinidir. Bu din, her iki dinin unsurlarını kullanan, iki dinin
birleşmesiyle ortaya çıkan veya bazı yerli inançların bilinçli olarak
değiştirilmesiyle oluşan yeni bir dindir (Barnett 1953: 49, 54), Böyle bir
süreçten geçerek oluşan yeni dine örnek olarak, Orta Amerika'da İspanyol
işgali ile yerli halkın dint inanç ve ibadetlerinde meydana gelen değişmeler
gösterilebilir (Madsen t967).
Meksika'daki İspanyol işgali, halkın önemli tanrılara tapınmalarını sona
erdirdi, din adamlığı anlayışını, tanrılara olan inancı ve dini öğretilerin
gerçekliğini yok etti, Böylece, Azteklerin dini ve kültürel değerleri değişti, Bu
durum Azteklerin Hıristiyanlığı kabul etmelerini sağlamadı ancak Aztekleri
Katolikliğe yaklaştırdı, Azteklerin ve Katoliklerin dini inançları arasında h6l6
büyük farklılıklar vardır. Bununla beraber, özeilikle papaz!ar yerli çocukiara
zorunlu eğitim vermeye başlayınca bazı şeyler yavaş yavaş değişmeye
başiadı. Papaz okulIarıncla yerli çocukların itaatsizlikleri hemen
cezalandırıldı; Katolik inancına olan en küçük eğilimleri de anında
ödüllendiriIdi. Eski inançlarını koruyarı yaşlı yerliler gizlice inançlarına
Hıristiyanların sembollerini katmaya başladılar, Hıristiyanlık ile kendi
inançları arasinda benzerlikler buldular. Katolik vaftizi, Aztek inancında,
kutsal su ile yeni doğan bebeklerin kalbindeki kirliliği çıkarma geleneğinin
bir benzerini buldu. Kato|ikler, iki farklı inanç arasındaki benzerlikler bularak
bu benzerlikten hareketle Azteklerin geleneksel dans ve şarkılarını Katolik
öğretilerine uygun hale getirdiler. Katolik inancının yaygın olarak kabul
edilmesine neden olan önemli gelişme, Aztek tanrıçalarından birine adanan
türbenin yanında yerli Guadalupe bakiresinın olduğunun belirtilmesi
olmuştur. Esmer tenli bakire, İspanyol Katolizminden farklı olarak yerli
Katolizminin sembolü oldu. Bu gelişmeiere bağlı olarak yerliler kendi
Katolizmlerini geliştirmeye başladılar. Kutsal efendiler putların yerini aldı,
Katolik ayinler İspanyollarınkilerden farklı olarak yapılmaya başlandı, Katolik
ayin ve törenler köyün politik ve ekonomik hayatına girdi.
Geleneksel yerli dinler, devamlı olarak işgaller neticesinde yok
olmazlar veya yeniden yapılanma sıkıntısı çekmezler. Ağır değişmeIere
rağmen ınsanlar bazen dinlerini koruyabilirler. Aslında insanların dinlerine
sımsıkı sarılmaları, dinlerinin devamını sağlayabilir, Avustralya'nın bazı
bölgelerindeki yerli haIkın dini, Avrupa|ı sömürgeciler tarafından tamamıyla
yok edildi ve en sonunda yerli toplumun Avustralya toplumu ile o|an ilişkisi
de sona erdirildi. Ancak Avustralya'daki 9ibi bir yok oluş kısa sürede
gerçekleşmemektedir. Güneybatıda yerliler, beyazlarla çok önceden sosyal
ilişki|er kurmalarına rağmen/ buradaki yerliler inançlarına sımsıkı sarılarak
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onları 20. yüzyıla kadar yaşatmışlar; 1920'lerin sonlarına kadar birtakım
dinİ törenlerini gerçekleştirmişlerdir, Fakat IL Dünya savaşı ile birlikte bu
inançiar kaybolup gitmiştir, Kaybolan bu yerli inancın yerine sadece
inançsızlık veya Hıristiyanlık kalmıştır.

Özellikle çöl ortamı gibi ücra yerlerde, yerli halk misyonerlik
çalışmalarına ve diğerlerine karşı dinlerini muhafaza etmede daha
başarılıdırlar. Jigalong'ta yeni sosyal yapılanma, geleneksel ekonomilerinin
ve göçebe hayatlarının yok edilmesine rağmen, yerliler kendi kültürlerinin
bazı önemli unsurlarını, özellikle kendi dinlerini ve akrabalık ilişkilerini
koruyabilmişlerdir (Tonkinson L974). Aslında, yerlilerin beyazlar tarafından
bir araya toplanması ve kendilerine boş zaman bırakılması, yerlilerin dini
faaliyetlerini arttırmıştır. Jigalong'taki yerli|erin dinlerini muhafaza
etmelerindeki diğer önemli bir etken ise, o bölgedeki papazların, yerlileri
Hıristiyanlaştırmada başarılı olamamalarıdır. Kilise misyonerleri,
Jigalong'taki yerli halkı, günaha batmış şeytanın zeki olmayan çocukları

olarak; yerti kültür ve dini de şeytanın işi olarak değerlendirmişlerdir, Böyle
bir değerlendirme ise iki dinin birleşmesini engellemiştir. İti dinin
birleşmesini engelleyen bir diğer unsur da papazların hayat tarzıdır. Kilise
misyonerlerinin sürdürdüğü hayat tarzında sigara içmek, alkol kullanmak,
küfretmek ve cinsel ilişkide bulunmak yasaktır.
Jigalong'taki misyonerler, yerli halkın yaşlılarıyla yapay ilişkiler
kurmuşlardır. Çünkü onlara göre yerli insanlar kaybediImiş ruhlardır.
Misyonerlerin çok az yerli kelime bilmeleri ve yerlilerin de çok az İngilizce
konuşmaları, yerlilerin konuştuğu (İngilizce'yi) dili misyonerlerin
anlamamaları, iki kültür arasındaki mesafeyi arttırmıştır. Misyonerler yerli
halkın yaşlılarıyla konuşurken araya belirli mesafe koymuşlar, onlarla birkaç
metre uzaklıktan konuşmuşlardır. Bu yüzden yerli halkın yaşlıları kendi
dillerinde konuşmaya devam etmişler, böylece hem dillerini hem de dinlerini
korumuşlar; sömürgeciIer de kendi din ve dillerine sahip çıktıklarından
aralarında çok az ortak yönler olduğunu anlamışladır.

\l/iluna yakınlarındaki durumda olduğu gibi (Sackett

1978)

Jigalong'taki misyonerler, küçük yaşta eğitmek için topladıkları yerli halkın
çocuklarına kendi kültürlerini öğretmekten umutlarını kesmişlerdir, Aslında
misyonerlerin eğitmek amacıyla topladığı çocuklar beş veya altı yaş
civarında, dolayısıyla kendi dillerini konuşur durumdaydılar. Çocuklar
öncelikle yerli sosyal hayatı öğrenmişlerdi. Bu çocuklar ilişkilerdeki katı

zorlanmışlar ve hata
ettiklerinde de fiziksel olarak cezalandırılmış|ardır. Bütün bunlar çocukların
misyonerlerden uzaklaşmalarına neden oimuştur. 1969'da misyonerler
Jigalong'tan ayrılmışlardır, Bu tarihten itibaren yerli halkın dinini ortadan

kurallara uymaya/ günlük birçok

iş yapmaya

kaldırmaya yönelik tehditler de ortadan kalkmıştır.

İltel insanIar arasındaki Hıristiyan misyonerlerin

çalışmaları,

antropologlar arasındaki tartışmaların temel konusunu teşkil etmektedir.
Bazı misyonerler ilkel insanların haklarını savunurken, onlar için faydalı
sosyo-ekonomik riskleri göze alırlarken, misyonerlerin bu çabaları yerli
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insanlar için bir anlam ifade etmemektedir, Antropologlar arasındaki
tartışmalar Amerikan-based Summer İnstitue of Linguistic (SIL)/Wycliffe
Bible Translators (WBT)'cilere göre fazla ifade edilmemiştir, SIL/WBT'cilerin
dünya çapındaki çaiışmaları dil ile ilgilidir. Onlar birçok dili yazılı hale
getirmişlerdir. Eleştirmenler, özellikle Latin Amerikalı antropologlar, bu
çalışmalara karşı çıkmışlardır. Çünkü bu çalışmalar ilkel insanların kültürünü
yok etmekte ve muhafazak6r Amerikan kültürel değerlerinin gelişmesini
etkiIemektedir (bkz, Stoll L9B2, Hvalkof ve Aaby 1981). Ayrıca bu
çalışmalar CIA ile Amerika'nın Filipinler, Vietnam ve diğer yerlerdeki
ayaklanmaları bastırmak için gerçekleştirdiği harek6tlara (bkz, Perez ve
Robinson 1983) birer gerekçe olmuştur. Yakın zamanlarda dikkatler Orta
Amerika'daki muhafazak6r Protestan misyonerlerinin çalışmalarına ve
bunların sonuçlarına çevrilmiştir. (bkz. Dominguez ve Huntington 1984), Bu

alan kolay cevabı oimayan zor bir çalışma sahasıdır. Bu

alanda
cevaplanmasi gereken daha çok soru vardır, Bir araştırma sahası olarak
antı,opoloji daha çok ilkel insanlarla doğrudan ilgilenmektedir. Ancak çok az
sayıda antropo|og bu sahada araştırma yapma cesaretini kendinde
bulabilmektedir.

ii.Millenaryan (Bin Yıla Özgü) Akımlar
Eski sosyal düzenin zayıflatılmast veya yok edilmesi, sosyal kargaşa
dönemleri veya bir gücün boyun eğdirilmesi ya da yok edilmesi, genellikle

ınillenaryan olarak sınıflandırılan dini akımlara yol açar, Miilenaryan akınılar

yeni bir dünyanın gelişinde, bir parça doğaüstü kuvvet gören bir inancı
benimserler. Bu akımlar, umutsuz durumları milenyum (kıyametten önceki
bin yıllık huzur dönemi) süresi ile ortadan kaldırmayı isteyen, iyi bir

yönetim, huzurlu bir bir ortarn ve refah suılun/ tepki. ümitsizlik ve şaşkınlık
dinleridir, Millenaryan düşünceler, toplumun kendi soso-kültürel yapısından
kaynaklanmasına rağmen, komple bir değişiklik vaat ederler, Kenelm
Burridge'nin (1969: 141) işaret ettiği gibi millenaryan düşüncesindeki
insanların asıl konusu ahleki değerlerin yeniden inşası ve yeni bir çeşit
insanın var edilmesidir. Bu tür istekler bir kahraman veya bir k6hinin
şahsında tebellür eder ve sembolleştirilir. Rastaman, İsa veya Buda yeni bir
hayat isteğini temsil eden en başat örneklerdir. Millenaryan akımların
(Bazen yerlileri yabancılardan üstün tutan veya yeniden ihya hareketleri
oIarak adlandırılır) yapısı/ doğdukları ortama ve kültürel geleneklere göre
çeşitlidir. Rastafarian akımı, kıyametten önceki bin yıllık huzur dönemi
geldiğinde Afrika'ya dönme sözüyle, siyahların üstün geleceğini;
Jamaika'daki siyahların kurtulacağını vaad etmesiyle bilinen, Afro-Amerikan
kültüründeki bir millenaryan akım örneğidir.
İlkel Amerikan toplumları arasındaki en iyi bilirıen millenaryan akımları
Ghost Dance (Hayalet Dansı) ile ilgili olanlarıdır (Mooney 1965). Bu tür
akımlar Kızılderililerin Amerikalılara karşı yaptıkları savaş!arda yenilmeleri
sonucu ortaya çıkmıştır. Bu akımların ana düşüncesi, ölülerin yeni bir günün
aydınlığını müjdelemek için uyanacak|arına dair bir inançtır. Hayalet dansı
ilk oIarak 1870 yılında Nevada ile Kaliforniya arasında yaşayan Paviotsolar
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аrаstпdа 1869'da kбhiп Wodziwob'un Ьir daýrn zirvesinde

iken
kegfetmesinden sопга оrtауа grkmrgtrг. Buytlk ruh, Wodziwob'a ktsa Ьir sЁге
sопrа buyuk Ьir аГеtiп d0nyayr sarsacaýlnt sёуlеmi5tir. "Yеr уапlасаk ve
beyazlart yutacak, beyazlartn hеr geyi Кrzrldегililеrе kalacaktrr. Krzrlderililer
de ЬЁуЁk уагrk tаrаftпdап уutulаЬilirlеr, ancak yeni inanct tа9rуапlаг bt]yuk
ruh tarafrndan kurtаrtlасаklаrdtr." Yeni aktm ilk Ьа5lаrdа fazla yayllmazken,
birkag ytl iginde Batr Amerika'daki yerli kavimlerin tamamtna ulagmlgttr,
Melanezya'daki millепаrizm Саrgо Cults (Кагgо tnancr) 9ektindediг,
Melanezyall buyuk аdаmlаг, mаllаrlпl daýItarak ve ziyafetler чегеrеk btiyuk
mечkilегi elde ettiler ve опlаrt kоrчdчlаr, Ачгuраll sбmЁrgесilег, milenyum
faaliyetleгi igiп mечkilеr kоуагаk ve ауrlса zengin ve guglulere uygun

dачгапmауаrаk Melanezya'nln 9uý ve idaresini еllеriпdеп aldrlar. Bu
sёmtirgесilеr idareyi еllеriпе aIrnca qok zengin оtdчlаr ve bu zenginliýi уеrli
halk ile paylagmayr da dЁguпmеdi|еr. Sonugta оlчgап iпапg, Melanezyalllartn
efsanevi atalartnt gt]ýlЁ Ьiгеr ki9iliýe gevirecek ve оlulеri diгiltecek olan
kendi еfsапеlеri ile Hrristiyanlrýln yeniden dirilme konusundaki misyonerlik
6ýгеtilеriпi Ьirlеgtiгdi. Milenyum, аtаlагtп, чарuг ve ugаklагlа Ачгuраlt|агtп
yiyecek ve е5уаlагlпl Melanezya'ya (kагgо) ta9rdlýr ve sosyal duzenin
tеrsiпе donmeye basladlёl zаmап gerEeklegecektir, Ytiksek mevkidekiler a|t
sечiуеlеrе, alt seviyedekiler ust kопumlаrа 9eklinde уеr deýi5tirecekler;
kahverengi tепlilег beyaz, Ьеуаzlаr kahverengi tenli оlасаkttг,

Milenyum veya kаrgо gelmediýi zаmап iпапапlаr поrmа| hayata
devam еdеЬilirlеr, bazen Ьir kбhiп tаrаftпdап iпапglаг veya aktmlar

yuceltilene kadar devam еdеЬilirlеr, Ауrtса iпsапlаrtп kаrgопuп gelmemesini
чеуа gecikmesini mantrklr оlаrаk a9tklamalarl zar dеёildir. Gegmigte
sоmurgесilеriп baskrlarr genellikle sёmurЁlепlеге manttklt geliyordu.
Vanuatu'da Ьiг dini liderin ifade ettiýi gibi, Нrristiуапlаr isa реуgаmЬеriп
dёпЁst] igin чzuп sйrеdir beklemekteydiler. Iпапg faaliyetleгinde
dаlgаlапmаlаr olabilir, bazen durabilir (ёrпеýiп dini lidеr tutuklandrýr
zаmап) vе sопrа tеkrаr сапlапаЬilir. Кагgо iпапglаrtпdап Ьirisi de
Vапuаtu'пuп Таппа adaslndaki John Fгчm iпапсtdtг, iпап9, аdапlп
1940'lаrdа Аmеrikа taraflndan isgal edildiёinde огtауа 9lkml5ttr (bkz. Guiaгt
1951, 1956). Koloni уёпеtiсilеriпiп basktlarl sonucunda iпапЕ zayrflamtgtrr.
Iпsапlаr gegim slktntlst аrtlпса, kuгutulmug hindistan cevizi satt;l ile daha
fazla meggul оlmауа Ьа9lаdllаr, Вчпuп sonucunda еýуа fiyatlaгr dЁ9tй.
Avrupall iggаlсilег bu durumdan sогчmlч tutuldular ve уеrli iпапЕ yeniden
canlandl. Gr]nйmЁzde Таппа adaslndaki John Frum aklmt опеmli Ьir gugtur.
Bu aklmtn mепsuр|агl politik faaliyetlerin iginde уеr аldllаг. еоёч
Rаstаfаrуап mепsuрlагl mllenyumu beklemek уегiпе Jamaika'daki yeni
sosyal dr]zenin tesisi igin gаltgmаlага уёпеlmiglеrdir.
Esasrnda millепагуап aktmlar genellikle опеmli dtinyevi politik аmаglаг
igеrir. Реtеr Wоrslеу (1957) Melanezya'ntn kаrgо inanclnt, zulme uýrаmrg
iпsапlаrtп ihtilal ёпсеsi faaliyetleri оlаrаk tапtmlаr. John Frчm aktml agrkga
Таппа adaslndaki misуопег рараzlаrtп оtоritеsiпе vе sosyo-ekonomik
stаtйlегiпdеki egitsizliýe Ьir tepki оlагаk огtауа 9rkmlgtlг. Diýеr опеmli Ьiг
kаrgо inanct, Solomon adaIaгlndaki Maasina Yёпеtimi'diг. Bu iпапg, 9еlir
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ve Hıristiyan öğretilerine dayanan yönetim biçimini
protesto etmek için doğmuştur. Kargo efsanesi, inancın başlangıcından
itibaren var olmasına karşın/ Maasina Yönetimi'nin son yıllarında yönetime
karşı öfkenin dozunu artlrmasıyla iden iyiye kendini hissettirmeye
başlamıştır (Laracy 19B3: 33; Laracy 7979: 106). Aslında Maasina
Yönetimi'nin ilk analizlerinde, onun millenaryan ve dini yönleri üzerinde
durulurken/ yakın zamanlardaki araştırmacılar, onun Solomon adalarının
düşüklüğüne, ırkçılığa

bağımsızlık hareketindeki rolü üzerinde durmuşlardır,

İii.Din ve İhtııaı
Büyük dinlerin, önemli dini acetIeri, anlaşılmaz, çelişkili ve yoruma
açık birçok inanışları vardiı,, Bu dinler, hem insanların ürünüdür hem de çok
sayıda insanları etkilemek istemektedir, Bu çeşitlilik, aynı dinİ adet|erin
muhafazak6rlara ve reformculara hizmet etmesini sağlamaktadır, Bu
durum, ihtilal hareket!erinde çok açük bir şekilde görülebiIir.
Herhangi bir ihtilal ortamında bazı dinT liderier değişikliklere karşı

çıkacaklardır,

Bu tutucu tutumIar devrimciler tarafından seçilir

ve

(Marksistlerin düşüncesi olan "Din toplumun afyonucjur" gibi) sa|dırırlar.
Örneğin 18, yüzyıl sonlarındaki Fransız İhtilali'nde, Kilise teşkilatı,
aristokratlarla olan il!şkileri nedeniyle devrımciler tarafından şiddetle
eleştirilmiş ve sonunda kilise varlıkları gasp edilmiştir. Benzer olaylar 20.
yüzyılın başiarında Meksika ve Rusya'daki devrimlerde de Eörülmüştür.
Öte yancJan dini iiderler ve din? ideolojiler devrim sürecinCe aktif veya
oestek!eyici roi oynarlar. Feodalizmden kapitalizme geçişte, Avrupa'daki dini
kurumlar geneliikle tutucu bir ı-ol oynamışlardı. Bununla beraber, din?
düşünürler arasında radikal değişiklikleri destekleyen veya öneren önemli
kişiler vardı, t524-25 yı!ları Almanya'sında köylülerin devrim lideri olan
radikal papaz Thomas Münster, mevcut feodal düzeni yok etmek istemiş,
köy|uleri tanrının seçtiğini savunınuştur (Goertz 1976). Oliver Cromwell ve
diğer dini liderler, 17, yüzyılın ortalarındaki İngiliz Sivil savaşlarındaki
örneklerdir. 1B. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Avrupalı
sömürgeciliğe karşı, Kuzey ve Latin Amerika'daki radikal rahipler de önemli
işlev görmüşlerdir, Çoğu dinT fikir ve akımlar, sosyal güç olarak toplumlara
yön vermişlerdiı,. Bu dini unsurlar, yeni düzenin tutunmasına karşı
muhafazak6r bir tavır sergilenmesinde çok etki|i oImuşlardır.
Bu yüzyılın modern devrim hareketleri, dine büyük düşmanlık tavırları
sergilediler. Ancak son otuz kırk yıl içinde dünyadaki devrim hareketlerinde,
dinin önemli yeri olduğu kabul edilmiştir. Bunun en, önemli iki örneği
Katolikler arasındaki kurtuluş teolojisi ve Ortadoğu'daki IslamT sosyalizmdir"
İslami sosyalizm, İslam'ın öğretileri ile sosyal adaleti sağlamayı amaçlar
(bkz. Hodgkin 19BO, Jansen 19B0), İslami sosyalizm, içinden çıktığı
toplumun özelliklerine göre değişiklik göstermiştir, İran'da Ayetullah
Humeyni (bkz, Fischer 19B0) ve Albay Kaddafi (bkz. First 7975) örneğindeki
gibi, Kurtuluş teolojisi, yaygın sosyal ve ekonomik adaletsizlikler ortaya
çıktığında, bir liderin, baskı altındakileri kurtarmak amacıyla siyasi, hatta
devrimci olmayı kabul eden bir inanç aniayışı olarak tanımlanabilir (Ogden
l27
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1981:131). Кurtulчg teolojisi, 1960'lаrdа Рара John 23'Ёп rеfоrmlаrlпtп
etkisinde оrtауа 9rkmr9 ve uguncu dЁпуа ulkеlеriпdе ёпеmli Ьir 9u9
olmugtur (bkz, GhееrЬгапt t974, Mahan ve Richesin 19В1). YakIn

zamanlarda, Orta Ameгika'daki kurtulug teolojisi bagpispokos Оsсаr Rоmеrо
(1980'de suikasta uýradr) ve Ernesto Саrdiпаl (Nikaragua КЁltur Bakant) ile
ёпеm kazandt. islam sosyalizmi ve kuгtulug teolojisinin hеr ikisinde de,
kigilerin kulturel dеýеrlегiпiп onemli ЬёlЁmlеriпе ait оIап diпlег, dечгim
ayaklanmast suresince toplumsal gЁglегiп temeli оlаrаk hizmet еtmi5lеrdir.
Ne islam пе de Katolik iпапсl (kendi Ьа9lаrrпа) dечrimlеrе пеdеп
oImam lglагdr г, Апса k опlаr dечrim hareketlerinin уёпЁпu etkilemi5leгdi г.
islam sosyalizmi ve kuгtulu5 teolojisi, klrsal kesimdeki fakir iпsапIапп
уа5аmlаrlпl etkilediýinden ve апtrороlоglаr da Ьu tt]r yerlerde аrаgttrmа
yaptlklarrndan, апtrороlоglапп ilgisini gekmektediг. Kurtulug teolojisi, temel
ihtiуа9|аr igiп yaprlan mucadele ile ilgilidir. Bu ytizden Filipinlerdeki еп Ёпlu
kuгtulug teolojisi sачuпuсusu, Сопrаdе Balweg, kendi bёIgelerindeki
оrmапlаrlп Ьiг 9irket taraflndan yok edilmesiyle kar9t kаг9tуа olan Ьiг kabile
(Tingguain Kabilesi) аrаstпdа galrgrrken politikacr olmugtu. Еп sonunda
Ьirkаg kabileden mutegekkil gеrillа hагеkбttпа katllmrgttr (МсСоу t9B4: 47*
4в).
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