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UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ DİN CEPHESİ: ORTODOKS KİLİSELERİ 
 
İngiliz yönetmen Sir Ridley Scott’ın (1937-...) yönettiği ve 2005 yılında gösterime giren “Cennetin Krallığı 
(Kingdom of the Heaven)” filmi Batı sanat tarihinde, Doğu’nun anlamlandırılması açısından en önemli köşe 
taşlarından biridir. 2000 yapımı “Gradyatör (Gladiator)” filminin de yönetmeni olan Scott, Cennetin Krallığı 
filminde, Selahattin Eyyübi karakteriyle Doğu toplumlarının rasyonelliği ve medeniyete kattığı değeri, 
yaşadığı çağa uygun olarak aktarmaya çalışırken, idealize edilmiş Batı söylemlerinin insan faktörüyle nasıl 
iktidar mücadelesine dönüştüğünü çarpıcı bir biçimde anlatmıştır. Oryantalist fantezilerden uzak 12. yüzyıl 
anlatısında yönetmen, kutsallık adına yeryüzünde ne tür çirkinliklerin yapıldığını güzel bir silsileyle 
işlemiştir. Filmin belki de en çarpıcı sahnelerinden biri Balian ile Tiberius arasında geçen diyalogdur. Tiberius 
Balian’a Kudüs’ten ayrılırken şöyle der: “Önce Tanrı için savaştığımızı sanıyordum. Sonra servet ve toprak için 
savaştığımızı anladım. Utanmıştım… Tanrı yanında olsun, çünkü beni çoktan terk etti”. 
 

 
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
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Günümüz savaşlarında da eski savaşlarda olduğu gibi, her zaman ilahi bir emrin veya çabanın temel amaç 
olduğu söylenir. Ancak esasında tüm savaşlar güç ve toprak savaşlarıdır. Bugünkü toprağı ekonomi, 
hammadde, pazar, insan kaynağı vs. olarak çeşitlendirebiliriz. Ancak temelde tüm savaşlar dünyalık için 
yapılır. Halbuki her savaşta ahiret en temel motivasyondur. Ukrayna-Rusya savaşında da bu döngü aynı 
şekilde kendini korumaktadır. Kiliseler, Tanrı adına savaşan iki milleti aynı Tanrı’ya karşı kutsama çabasına 
girerken, yıllar önce başlamış olan savaşlarının zirvesini yaşamaya başladılar. İlahi hazzın ritüellik kurbanları 
tabutlara konmadan önce, mumların2 gölgesinde beliren stratejik kafalar, en yüksek aforozları 
dillendirmeye yaklaşık 30 yıl önce başlamışlardı. SSCB çöktü. Kiliseler açıldı. Ancak Rus Ortodoks Kilisesi 
(ROK), Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kiev Patrikliğini (UOK-KP) kapatmak için komünist atalarına rahmet okuttu. 
Tiberius’dan farklı olarak yeni stratejik din adamları Tanrı için değil, servet ve toprak için savaştıklarını 
biliyorlardı. Bu yüzden hiç utanmadılar. 
 
Ukrayna’da Kilise Tartışmaları 
Ukrayna bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından itibaren kendisini kilise tartışmaları içinde buldu. Moskova 
Patrikliğine bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikliği (UOK-MP) geniş yetkilerle kuruldu ve 
ülkedeki Ortodoks nüfusun çoğu bu kiliseye bağlıydı. 1992 yılında Patrik Flaret ROK’nin patrikliğini kabul 
etmedi ve Kiev’in ilk Rus Ortodoks Kilise merkezi olması hasebiyle esas merkezin Kiev olduğu iddia etti ve 
UOK-KP’ni kurdu. ROK’un cevabı sert oldu ve Patrik Flaret’i önce papazlıktan çıkardı ve 1997 yılında aforoz etti. 
Yani dinden çıkmış kafir ilan etti. 
 
Flaret Kiev Patrikliği konusunda ısrar etti. Ülkedeki politik durum Flaret’in aleyhine işliyordu. Ancak o ve 
milliyetçi Ukraynalılar sabretti. Bekledikleri fırsat 2004 yılındaki Turuncu Devrim’le geldi. 
 
2004 yılı Turuncu Devrim’den güçlü çıkan Avrupa Birliği taraftarlarının eline Rusya’dan kopmak ve Ukrayna 
milli kimliğini inşa etmek için büyük bir fırsat çıktı. Ancak ROK’dan ayrılmadan Ukraynalıyı yaratmak 
mümkün değildi. Çünkü kilise Tanrı adına konuşuyor ve ülkedeki tüm yapılara Rusya’nın gölgesini 
düşürüyordu. 2005 yılında Batı taraftarı olarak seçilen Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko’nun siyasi 
ajandasında milli bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi (UOK) kurma planı vardı. Gerekli görüşmeleri başlatmış ve 
büyük bir ilerleme kat etmişti. Ancak 2010 yılında Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç’in iktidara gelmesi milli 
kilise planını başka bahara bıraktı. Yanukoviç 2013 yılında UOK-MP Metropoliti Vladimir’in, hasta olduğunda, 
kimseyle görüşmesine izin vermedi. Tüm iletişimi kopardı. Metropolit Vladimir 2014 yılında öldüğünde Slav 
kardeşliğinin hala geçerli olduğunu düşünüyordu. 
 
2013 yılında Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen Derin ve Kapsamlı İşbirliği 
Anlaşması’nı Cumhurbaşkanı Yanukoviç imzalamayacağını bildirildi. Ukrayna Hükümeti de 
Cumhurbaşkanı’nın yanında yer aldı. Daha sonra “Euromaidan” veya “Haysiyet Devrimi” olarak isimlendirilen 

 
2  Ortodokslukta ölen insan için yakılan mum o kişinin imanına şatihliği (testimony-testimonium) temsil eder. Tanrı’nın ışığının  
   ölen kişinin içinde yandığı anlamına gelir. 
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sokak gösterileri başladı. Çatışmaların ve ölümlerin de yaşandığı olaylar esnasında Yanukoviç ülkeden kaçtı. 
AB taraftarları ülkede baskın güç konumuna geldiler. Bunun üzerine çoğunlukla Rusya taraftarlarının 
yaşadığı Kırım’ı Rusya Mart 2014 yılında işgal etti. Donbas olarak bilinen bölgede Donetsk ve Luhanks 
reyonları Kiev’e karşı ayaklandı ve bağımsızlığını ilan ettiler. Tüm bu olaylar olurken kiliseler ilk günden 
devam eden çatışmalarını yeni bir seviyeye çıkarmışlardı. 
 
Euromaidan Sonrası Durum 
UOK-KP göstericilerin yanında yer aldı. Kiliselerini gösteri esansında polisten kaçanlara açtı, onlara su ve 
tıbbi yardımda bulundu. Hatta protestocuların toplanmasını bildirmek veya güvenlik güçlerinden kaçmak 
için Aziz Mihail Altın Kubbeli Manastır’ı çanları çalınmaya veya kullanılmaya başlandı. Kiev Patrikliğinin bu 
tutumu  halk ve devlet tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kiliseye saygı ve teveccüh arttı. Bütün 
bunlar olurken UOK-MP sessiz kalmayı tercih etti. Donbas ve Kırım konusunda tarafsız olduğunu ilan eden 
Moskova Patrikliğine bağlı metropolitlik alttan alta Rusya propagandası yapıyordu. Hatta Doğu Ukrayna 
kiliseleri aleni şekilde Rusya’yı destekliyordu. Kırım’daki Kiev Patrikliği kiliselerinin kapanması, Donetsk 
Patriğinin kovulması ilişkileri iyice tırmandırdı. Artık Ukrayna’nın Rusya propagandası yapan ve yaklaşık 7 
milyon cemaati olan UOK-MP sorunu vardı. Petro Proşenko Haziran 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 
oturduğunda en önemli siyasi ajandasından biri kiliseler mevzusuydu. 
 
Proşenko Haysiyet Devrimi sonrası iktidara gelmiş milliyetçi bir isimdir. Bugün dahi savaş süresince, askeri 
üniformasıyla, Kiev’de savaşın içinde gözüktü. Uluslararası tüm kuruluşların en az bir kez mülakat yaptığı kişi 
oldu. Şüphesiz Zelenski mevcut lider olarak savaşın merkezindeydi. Ancak Zelenski’nin muhalifi olan 
Proşenko hemen hemen her gün bir uluslararası yayın organına mülakat verdi ve hiçbir mülakatında ofis 
kullanmadı.3 Kamuflajı ve bazen silahıyla; silah dağıtan, barikat kuran, savunma hattı oluşturan vs. ülkesini 
savundu. Bu arada Proşenko’nun Roshen çikolatalarının sahibi dolar milyarderi olduğunu unutmamak lazım. 
 
Proşenko Ukrayna meclisi Verhovna Rada’yı (Верховна Рада) yanına alarak Ukrayna için bağımsız bir 
kilise sürecini yeniden başlattı. Metropolitlerden Sinod’u (En üst kiliseler kurulu) toplamasını istedi. 
Görüşmeler başladı ve Rada bir kararla resmen İstanbul Fener Rum Patrikliği’ne (FRP) bağımsızlık (Otosefali) 
için başvurdu. 2018 yılında FRP Ekümenik sıfatıyla başvuruyu kabul edeceği sinyalleri verdi. 2016 yılında 
İstanbul’da yapılacak olan Pan-Ortodoks Sinod’una, Türkiye’yle yaşanan uçak krizi sebebiyle, katılmayacağını 
bildiren ROK, toplantı yerini Girit’e aldırdı. Ancak oraya da katılmadı. FRP ile ROK arasındaki gerilim daha da 
gün yüzüne çıkmıştı. Bu toplantıda Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulacağı sinyalleri gelmişti. Nihayetinde 

 
3  Türkiye’den Proşenko ile ilk röportaj yapan Habertürk yazarı Nagehan Alçı oldu. Maalesef çok önemli bir söyleşi Nagehan Alçı’nın 

asker montu giymesi sebebiyle magazin konusuna dönüştürüldü. Üşüyen gazeteciye asker montu verilmesinin yanlışlığını 
anlayamadım. Mesleklerin fetişiste edilerek insani hallerin kurban edilmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca Proşenko kimseyi 
ofiste kabul etmiyor. Tüm ekibi tam teçhizat askerdir. Savaşın tüm aktörlerini yakından takip etmeye çalışan biri olarak 
Nagehan Alçı’nın Proşenko’yu savaşta önemli bir aktör olarak görüp mülakat yapması bir gazetecilik başarısıdır. Yani Alçı nereye 
bakacağını bilen bir gazetecilik refleksi göstermişti. 
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Verhovna Rada’nın FRP’ye doğrudan başvurusu, Ukrayna’da UOK-KP ile Ukrayna Otosefali Ortodoks Kilisesi’nin 
birleşmesi Proşenko’nun İstanbul’la doğrudan iletişime geçmesine sebep oldu. İstanbul’da 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Proşenko daha sonra FRP I. Bartholomeos’la uzun bir 
görüşme yaptı. Akabinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin tanınacağı ve bağımsızlık hakkı verileceği kararı çıktı. 
5 Ocak 2019 günü, Cumhurbaşkanı Proşenko’nun da hazır bulunduğu bir törenle, Patrik Bartholomeos 
otosefali (Tomos) kararnamesini imzaladı, Başpiskopos Sergey Dumenko Epifaniy ismiyle metropolit olarak 
atandı. Böylece FRP’ne bağlı, özerk, milli bir kilise olarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmuş oldu. Proşenko 
bu günü Rusya’dan tam bağımsızlığın elde edildiği tarihi bir gün olarak tanımladı. Artık Putinsiz ve Kirilsiz bir 
Ukrayna var dedi. Bu arada belirtmeden geçmemek gerekir. Metropolit Epifaniy savaş süresince hep 
Kiev’deydi ve her gün sosyal medya ve diğer platformlardan savaşa karşı açıklamalarda bulundu. 
Açıklamaları çok sertti ve nihayetinde ROK Patriği I. Kirill’in Ortodoks kilise mahkemelerinde yargılanmasını 
istedi. 
 
Bağımsız Ukrayna Kilisesi Sonuçları 
Milli kilise Ortodoks dünyasında neden önemlidir ve hukuki kaynağı nedir sorusunu cevaplamak gerekir. 
Hristiyan kiliselerinin hiyerarşik yapısını ve temel inançları anlatan, bir nevi anayasa olan Apostolik Kanonlar 
vardır. Latincesi 50 Yunancası (eski Grekçe) 85 maddeden oluşan bu yasalarla birlikte Ortodoks kiliseleri ilk 
yedi konsül kararlarını tanımaktadırlar. Apostolik Kanon’lara göre (8. Madde) her “ethos” kendi kilisesini 
kurabilecektir. Yunanca ethos kelimesi kilise hukukçuları tarafından modern dönemde ulus veya millet 
olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla kiliseye bağlı olmak esasında bir ulusa veya devlete bağlı olmak 
demektir. Yani bir Ukraynalı Ruasya’ya bağlı bir kilisenin cemaatiyse kesinlikle Rusya taraftarıdır. Ülkesinin 
işgal edilmesinin bir önemi yoktur. İkinci olarak İstanbul’daki tavır değişikliğinin sebebi açıklanmaya 
muhtaçtır. 2013 yılında yapılan araştırmalara göre, tanınmamasına rağmen UOK-KP’ne bağlıyım diyen 
insanların oranı %18’ken 2014’te; yani Kırım işgali ve Donbas olayları sonrası %38 oldu. UOK-MP %20 olarak, iki 
dönemde de sabit kaldı.  
 
Dikkat edilirse ülkenin bir kısmının işgali veya iç savaş, Moskova Patrikliğine bağlı insanların sayısını 
azaltmadı. Onlar bugün dahi kutsal Rusya’ya inanıyorlar. Üyeleri genellikle yaşlı ve SSCB döneminden kalmış, 
Rusça konuşan ve Ukraynacaya alışamayan insanlardır. Ancak Kiev Patrikliği cemaatindeki büyük artış milli 
bilinç ile kilise arasındaki ilişkiyi de açıklıyor. Dini konuları dert etmeyen, Ortodoks ama kiliseyle bağı 
olmayan insanlar bir anda Kiev Patrikliğine koştular. Bu teveccühün sebebi hem milli bilinç ve din ilişkisi 
hem de Rusya karşıtlığıdır. Yaklaşık 33 milyon Ortodoks’un yaşadığı ülkede iki yıl içinde Kiev Patrikliğinin 
cemaati yaklaşık 6,6 milyon artırmıştır. Bu sayı Fener Rum Patrikliğinin de gözünden kaçmadı. Ortodoks 
dünyası tarihindeki en büyük bölünmelerden birini yaşandı ve UOK’ne otosefali veren FRP bir günde yaklaşık 
13 milyon insanı cemaatine kattı. Tahminen 5,5 milyon cemaati olduğu düşünülen FRP cemaatini 18,5 
milyona çıkardı. Bu sayı savaş sonrası, Hollanda’da yaşandığı gibi, ROK’dan ayrılan ve ayrılacak olan 
kiliselerle 25 milyona çıkabilir. Böylece ROK bu süreçte yaklaşık 10 milyon cemaatini kaybetti ve gelecekte 
de kaybetmeye devam edecektir. ROK ve FRP rekabetinde İstanbul tarihinin en büyük hamlesini yaptı ve 
kazandı. 
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Ukrayna’ya tekrar dönersek, Ukrayna bağımsız kiliseyle yeni nesillerin Rusya’dan bağını koparmıştır. 
Özellikle kilise dilinin Rusça olmayışı Ukrayna dili ve kültürü için çok derin ve uzun sürecek bir etki 
yaratacaktır. Artık Ukraynalılar UOK’de vaftiz edilecekler, papazlar Ukrayna manastırlarında yetişecek ve 
Ukrayna devletine paralel merkezi kilise politikaları üretilecektir. Bu durum özellikle Ruskii Mir (Русский 
мир)4 diye kodlanan ve Rusça konuşan insanların yaşadığı yerleri anavatan sayan Rus dış politikasının 
Ukrayna’da çökmesi demektir. Ukrayna’da kiliselerden bile dışlanan Rusça bir nefret objesine dönüşebilir. 
Ukrayna, milli kilisesi olmadan kurulamazdı. Bunun farkında olan sadece Ukrayna’nın elitleri değil Rusya’nın 
elitleriydi de. Rusya’nın askeri kanadı ağırlık kazandı ve Ukrayna politikasında en kısa zamanda sonuç 
almaya odaklanıldı. Ancak etnik ve dini olarak ortak iki halkı sadece askeri tedbirlerle politik sonuca 
zorlayamazsın. Nitekim Rusya’nın tüm askeri tasarrufları Rus Ortodoks Kilisesi’nin Ukrayna’da çökmesine 
sebep oldu. Ağır ağır işleyen bir Ukraynalı olma veya Ukrayna devleti kurma hikayesini Rusya askeri 
yöntemlerle hızlandırdı. Yıllarca, Ukraynalı elitlerinin okullarla, basınla, kurumlarla inşa edemedikleri 
Ukraynalı olma bilincini ve Ukrayna milli devletini Rusya’nın politik ve askeri hatalarını kullanarak inşa 
ettiler. Bu süreçten sadece milli bir devlet ve millet olarak çıkacak bir Ukrayna yok, aynı zamanda 
cemaatinden 10 milyondan fazla insan kaybeden ve daha çoğunu da kaybedecek olan Rus Ortodoks Kilisesi 
var. 


