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Öz 

Bu çalışma XX. yüzyıl içerisinde Rus Ortodoks Kilisesinin din-devlet ilişkisini 

sosyo-politik açıdan incelemeyi hedef edinir. Bu bağlamda Rus Ortodoks Kilisesi üç 

temel sosyo-politik süreç çerçevesinde ele alınmaktadır. Birinci süreçte 

Ortodoksluğun Rus topraklarına intikali ve Ortaçağ boyunca meydana gelen ve 

kiliseyi ilgilendiren hem siyasi hem de politik gelişmeler irdelenmektedir. Ayrıca 

Çarlık Rusyasının son dönemlerinde kilise-devlet ilişkilerinde yaşanan fikir 

ayrılıkları ve 1917 Şubat Devrimi sırasında kilisenin izlediği politika gözden 

geçirilmektedir.  

Kilise-devlet ilişkisi açısından ikinci süreç ise 1917 Bolşevik Devrimiyle 

birlikte başlamaktadır. Bu süreç içerisinde Bolşevizm’in benimsediği ateizm anlayışı 

ve bu anlayışın toplumun alışık olduğu sosyal düzene ters düşmesi sonucu ortaya 

çıkan sorunlar gözden geçirilmektedir. Ayrıca Bolşevik Partisi’nin benimsediği 

ateizm algısının doğal olarak kilise-devlet çatışmasına yol açması ve bu çatışmanın 

ortaya koyduğu yeni süreç incelenmektedir. Bu çerçevede Sovyetler Birliğinin 

1917’den 1991 yılına kadarki zaman zarfında izlediği kilise\din politikasında ortaya 

çıkan değişikliklerin neden ve sonuçları ortaya konmaya çalışılmaktadır.  

SSCB’nin çökmesi sonucu ortaya çıkan Rusya Federasyonunun kilise-devlet 

politikasıysa üçüncü süreci oluşturmaktadır. Yeni dönemin de ortaya çıkardığı şartlar 

çerçevesinde Rus Ortodoks Kilisesinin yeniden güç kazanması ve devletle barışık bir 

konuma gelmesinin sosyo-politik nedenleri tahlil edilmeye çalışılmaktadır. Bu 

bağlamda günümüz Rus Ortodoks Kilisesinin ulusalcı tutumu ve toplumun yeniden 

kiliseye yönelmesinin neden ve sonuçları çeşitli araştırmalar ışığında 

incelenmektedir. 
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Abstract 

This thesis is aimed to examine the relationship of Russian Orthodox Church 

and State in twentieth century in socio-politic aspects. In this context, Russian 

Orthodox Church is dealt with in the frame of three socio-politic periods. Firstly, the 

transition of Orthodoxy to Russia, the political and social developments regarding to 

church are studied. Also, the political deviations in the Church-state relations and the 

political view of State to Church after 1917 Bolshevist Revolution are revised. 

The second period in the respect of church-state relationship has started with 

1917 Bolshevist Revolution. The atheistic understanding of Bolshevism and the 

being contradiction of it with social order which is used in community and 

consequences of these problems are examined. Also, the conflict between atheistic 

understanding of Bolshevism and church has become a serious dilemma for state. In 

this respect, 1917-1990 period that is, the period of Soviet Unions, the waved period 

which has produced many problems in the church-state relations. 

The third period consists of the Russian Federation’s view to church-state 

relations, after collapsing of Soviet Unions. In the new era, Russian Orthodox 

Church has got social and political power and has made peace with State. So, we will 

examine these new conditions and consequences. Therefore, the nationalistic attitude 

of Russian Orthodox Church and the community willingness to the church has 

examined with reasons and results in this study. 
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Önsöz 

Kuruluşundan günümüze Rus Ortodoks Kilisesi, Rusya’nın dini ve siyasi 

hayatında önemli bir rol üstlenmiştir. Kendisini ulusal bir kilise olarak addeden Rus 

Ortodoks Kilisesi, özellikle XV. yüzyıldan itibaren Rusya’nın bir imparatorluğa 

dönüşmesine katkı sağlamıştır. Çarlık Rusya’sında önemli bir konuma sahip olan 

kilise, Bolşevik devrimiyle birlikte yeni bir sürece girmiş ve devrimle şekillenen 

devletin uyguladığı politika sonucu tamamen devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Bu 

açıdan kilise-devlet ilişkisi ve bu ilişkinin doğurduğu sonuçların irdelenmesi, 

Rusya’nın bugüne kadar izlediği kilise politikasının anlaşılması açısından oldukça 

önem arz etmektedir.  

Rus Ortodoks Kilisesi’nin XX. yüzyıl içerisinde karşı karşıya kaldığı siyasi ve 

sosyal gelişmeleri ele alan bu çalışmada, öncelikle kilisenin tarihsel süreç içerisinde 

geçirmiş olduğu değişim irdelenmekte, daha sonra da bu dönüşümün ortaya çıkardığı 

sonuçlara ışık tutulmaktadır. Bu çerçevede, Rusların X. yüzyılda Ortodoksluğu kabul 

etme sürecinin yanı sıra, başvurulan kaynaklar ve yöntem tezin giriş bölümünü 

oluşturmaktadır.  

Çalışmamızın birinci bölümünde XIX. yüzyılın son çeyreğinde kilise-devlet 

ili şkisi ve bu ilişkinin sosyal hayata yansımalarından bahsedilmektedir. Ayrıca 

meydana gelen halk hareketlerinin bastırılmasında kilise-devlet işbirliğinin toplumda 

yarattığı memnuniyetsizlik ve doğurduğu sonuçlar ortaya koyulmaktadır. Buna 

ilaveten 1917 yılında meydana gelen devrim hareketleri ve Çarlık sisteminin ortadan 

kaldırılması sürecinde kilisenin takındığı değişken tavır anlatılmaktadır.  

İkinci bölümde, Bolşevik Devrimi’nin gerçekleşmesiyle birlikte “kilisenin 

devletten, okulların da kiliseden ayrılması” ilkesini benimseyen yasa teklifinin kabul 

edilmesi ve kilisenin bu değişiklik karşısında izlediği politika anlatılmaktadır. 

Bolşeviklerin kiliseyi otokrasinin bir parçası olarak görmeleri ve bu nedenle 

kiliseye\dine karşı savaş açmasının siyasal ve sosyal nedenleri irdelenmektedir. 

Ayrıca iki kurum arasında amansız savaşın doğurduğu olumsuz sonuçlar ve yeni Rus 

devletinin her fırsatta kiliseyi ezmeye çalışmasının nedenleri araştırılmaktadır. Yine 

bu bölümde İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte kilise politikasında meydana gelen 

değişiklikler, devletin kiliseyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanma girişimleri ve 
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bunların sonuçlarına dikkat çekilmektedir. Savaşın bitimiyle birlikte Moskova’nın 

Ortodoksluk merkezine dönüştürülmesi çabalarının Batılı devletlerce engellenmesi 

meselesi de bu bölümde ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde ise Bolşevik Devrimi mimarlarından Stalin’in ölümünden 

sonra Sovyetler Birliği’nin din politikası ve kilisenin yeniden baskı altına 

alınmasının sebep ve sonuçları incelenmektedir. Dünyada meydana gelen 

değişikliklerin de etkisiyle Rus Ortodoks Kilisesi’nin yeniden toplumun gündemine 

girmesine neden olan ‘Yeniden Yapılanma’ süreci ve bu sürecin meydana getirdiği 

olanaklar söz konusu edilmektedir. Ayrıca SSCB’nin dağılması sonrasında Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin yeniden eski ihtişamına kavuşma süreci anlatılmaktadır. 

Kilisenin ulusal kimlik üzerine yoğunlaşması, Rus ulusalcılığının yeniden 

filizlenmesine katkısı ve toplumun yeniden kiliseye rağbet duyması sebep-sonuç 

ili şkisi çerçevesinde sunulmaktadır.  

Tez konumuzun seçilmesinden tamamlanmasına kadar geçen süreçte her 

zaman zihni emeğini ve desteğini esirgemeyen, tezimin her satırını titizlikle okuyan, 

yorum ve eleştirileriyle ufkumu açan ve yoğun çalışma ortamında bana her zaman 

vakit ayıran değerli danışmanın Prof. Dr. Şinasi Gündüz’e içtenlikle teşekkür 

ediyorum. Tez çalışmamıza öneri ve eleştirileriyle yön veren tez izleme 

komitesindeki saygı değer hocalarım Prof. Dr. Ömer Mahir Alper’e ve Prof. Dr. 

Ahmet Kavas’a müteşekkirim. Tezin bu seviyeye getirilmesinde tezi okuyarak yapıcı 

eleştirilerini, yorum ve önerilerini esirgemeyen kıymetli kardeşim Mehmet Alıcı’ya 

da minnettarım. Tez çalışmamız amacıyla Rusya Federasyonuna gitme gereksinimi 

duyduğumuzda gerek maddi gerekse manevi desteklerini esirgemeyen Meridyen 

Derneği’ne, ayrıca İlim Yayma Cemiyeti’ne ve Türk Milli Kültür Vakfı’na teşekkür 

ederim. Elbette tez çalışması nedeniyle kendilerine yeterince zaman ayıramadığım 

eşim Cemile’ye ve oğlum Yusuf’a şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim.  

 

Şir Muhammed Dualı 

İstanbul 2012 
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GİRİŞ 

I.  Araştırmanın Amaç ve Önemi  

Bu çalışma, Ortodoksluğun X. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Rus 

topraklarına intikaline değinmekle birlikte, XX. yüzyıl Rusyasında kilise-devlet 

ili şkisinin neden ve sonuçlarını araştırmayı hedef edinmektedir. Ortodoksluğun X. 

yüzyılda özellikle Kinyaz Vladimir (ö. 1015) döneminde Rusların resmi dini 

konumuna getirilmesinin nedenleri ve gerekçeleri, bu tarihten sonra Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin geçirdiği evreler, konunun iyi anlaşılması açısında önem arz etmektedir. 

Zira bu ilk dönemin gelişmelerini ortaya koymak, başlangıcından günümüze kadar 

kilise-devlet ilişkisi ve karşılıklı sürdürülen mücadelenin doğru anlaşılmasını 

sağlayacaktır. Buradan hareketle araştırmamızın özünü oluşturan XX. yüzyıl Rusyası 

kilise-devlet ilişkisinde meydana gelen siyasi ve sosyolojik etkileşim incelenerek bir 

sonuca ulaşılmaktadır.  

Çarlık dönemini bir tarafa koyacak olursak, Sovyetler Birliği ile birlikte 

devletin siyasi ve sosyal yapısında ciddi değişikliklerin ortaya çıkması, yüzyıllardır 

devam edegelen bir yapının iflası ve tamamen geçmişinden kopuk yeni bir düzenin 

inşasına yol açmıştır. Dolayısıyla on asırdan beri Rus halkının manevi ve ulusal 

kimliğinin koruyucusu konumunda olan kilisenin yeni düzenle çatışması kaçınılmaz 

olmuştur. Bu dönemde komünist rejimin kiliseye\dine karşı açtığı amansız 

mücadelenin boyutları, yer yer kilisenin siyasi çıkarlar uğruna kullanılması ve 

kilisenin bu süreçte yürüttüğü ayakta kalma mücadelesi tezimizin odağını 

oluşturmaktadır. Ayrıca Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Rus Ortodoks Kilisesi’nin 

yeniden gündeme gelmesi ve ulusalcılığın merkezine dönüşmesinin sosyo-politik 

nedenleri konunun etraflıca incelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Bu tez çalışması tarihsel kesit olarak XX. yüzyılı ele almaktadır. Ancak 

konunun daha iyi anlaşılması açısından Hıristiyanlığın Rus topraklarına intikali, 

yayılma süreci ve özellikle Çar I. Petro dönemi kilise-devlet ilişkileri özetle 

aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada hem Rus Ortodoks Kilisesi’nin siyasi tarihi hem 

de Rusya tarihinde kilise-devlet ilişkilerinde yaşanan süreç ve günümüz mevcut 

durumu açıkça ortaya konulmaktadır.  
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II.  Araştırmanın Yöntemi ve Kaynakları  

Ülkemizde bu alanda herhangi bir ciddi çalışmanın olmaması konunun 

araştırılması ve yazılmasını kısmen zorlaştırmaktadır. Rus tarihi hakkında yayınlanan 

belli kaynak niteliğinde çalışmaların mevcudiyetine karşın Rus Ortodoks Kilisesi 

tarihini konu edinen herhangi bir kaynak esere rastlamak mümkün değildir. Bu 

nedenle araştırmanın verimli olması açısından kullanılan kaynakların tamamına 

yakınını Rusça kaynaklar oluşturmaktadır. Çalışmanın verimli olması için Rusya 

Federasyonunun Kazan vilayetinde bulunan Kazan Devlet Üniversitesi 

Kütüphanesinde dokuz ay süreli araştırma yapılmıştır. Burada konumuza ilişkin arşiv 

belgeleri de taranmıştır. Konumuz gereği Sovyetler öncesi kilise tarihçilerinin 

eserlerine bakıldığı gibi Sovyet dönemi araştırıcıların da çalışmaları titizlikle 

irdelenmiştir. Sovyet dönemi kilise-devlet ilişkilerinin aydınlatılmasında ise 1991 

yılından sonra Rus Kilisesi üzerine arşiv belgeleri ışığında yapılan çalışmaların 

önemli katkısı olmuştur. Çalışmamızın içerisinde kilise-devlet ilişkileri dışında 

kilisenin sosyal hayata yönelik faaliyetleri ve Rus halkının kiliseye bakışını 

yansıtacak düzeyde daha önce yapılmış anket sonuçlarına da yer verilmiştir. 

Dolayısıyla 1990’dan itibaren halkın inanç düzeyini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen ondan fazla anket sonucu incelenmiş ve çalışmamızın üçüncü 

bölümünde ulaşılan sonuçlar aktarılmıştır.  

Araştırmamızın bazı önemli kaynaklarını üçlü bir tasnife tabii tutmak 

mümkündür. Öncelikle Ortodoks araştırıcıların yayınları önem arz etmektedir. 

Bunlar, Bolşevik devriminden önce Çarlık Rusya’sı zamanında yapılan çalışmaları 

kapsamaktadır. Bu türden eserler oldukça azdır ve Rus Kilisesi tarihi açısından temel 

kaynak olma özelliğine sahiptir. Özellikle XIX. yüzyılda Moskova Metropoliti 

Makariy tarafından kaleme alınan on iki ciltlik “История Русской Церкви, 

Petersburg 1910” (Rus Kilise Tarihi) adlı çalışma Rus kilisesinin tarihsel serüveni 

hakkında önemli bir yer işgal etmektedir. Ayrıca yine Rus Kilise tarihini konu edinen 

ünlü tarihçilerden E. Golubinsky’nin iki ciltten oluşan “История Русской Церкви, 

Moskova, 1901” (Rus Kilise Tarihi) çalışmalarını göstermek mümkündür. Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin resmi belgeleri de temel kaynaklarımız arasındadır. Moskova 

Patrikliğinin yayınladığı “Журнал Московской Патриархии” (Moskova Patriklik 
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Dergisi) dönemin kilise-devlet ilişkilerine ışık tutması açısından önem arz 

etmektedir. Yine 1917-1918 yılında düzenlenen Kilise Konseyi tutanakları 

kullandığımız temel kaynaklardan birisidir. Ayrıca 2000 yılında kabul edilen “Rus 

Ortodoks Kilisesinin Sosyal Anlayışı başlıklı belge ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sivil 

Tüzüğü” adlı belge modern dönemde kilisenin sivil otoriteye bakışını sunması, halkla 

olan temasının seviyesini vermesi ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin yapısını ve çalışma 

ilkelerini belirtmesi bağlamında dikkatle incelenen belgeler arasındadır. Son olarak, 

kiliseden bağımsız olarak yapılan ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin, Rusya’nın devlet 

politikası üzerindeki etkisi, kilise-devlet ilişkileri, ulusal kimliğin oluşmasında 

kilisenin rolü gibi konuları ele alan çalışmalardan da yararlanılmıştır.  

III.  Rusların Hıristiyanla şma Süreci  

A. X. Yüzyılın Son Çeyreğinde Dini ve Siyasi Durum 

Elimizdeki mevcut yazılı kaynaklar Slav ırkı hakkında detaylı bilgi 

içermediğinden Slav kavimlerin Doğu Avrupa coğrafyasına ne zaman geldikleri 

tartışmalı bir konu olarak kalmaktadır. Slavları Batı, Orta ve Doğu Slavlar olarak üç 

gruba ayıran tarihçiler, Rusların atalarının Doğu ve Orta Slavlar olduğunu ileri 

sürmektedirler. Slavlarla ilgili ilk yazılı kanıtın miladi I. yüzyıldan sonra Grek ve 

Yunan tarihçilerinin eserlerinde yer aldığı ifade edilmektedir1. Ancak söz konusu 

kaynaklarda bahsi geçen Slav kavimlerin Batı Slavlar mı yoksa Doğu Slavlar mı 

olduğu belirtilmediğinden konu netlik kazanmamıştır. Dolayısıyla birçok araştırıcı 

Doğu Slavların aşağı Don nehri kıyılarına milattan sonra VII. ve VIII. yüzyıllar 

içerisinde gelmiş olabileceği konusunda hemfikirdirler2. Bu nedenle Rus tarihi 

genellikle IX. yüzyıldan itibaren başlatılmaktadır. Bu durum, Rus halkının sosyal 

tarihini ve aynı zamanda onun Hıristiyanlıkla ilk karşılaştığı dönemi neredeyse 

bilinemez kılmaktadır3.  

                                                      
1 A. S. Orlov, B. A. Georgiev, İstoriya Rossii, Moskova, İzdatelstvo Prospekt, 2001, s. 14. 
2 İ. V. Lısak, İstoriya Rossii s Drevneyşikh Vremen Do Kontsa XIX veka, Taganrog, 2001, s. 10. 

Ayrıca bkz. R. G. Skrınnikov, İstoriya Rocciyskaya IX-XVII v , Moskova, 1997. s 24. 
3 A. V. Kartaşev, Oçerki po Russkoy Tserkovi, Moskova, İzdatelstvo Terra, c. I, 1993, s. 52. 
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Doğu Avrupa coğrafyasında Rusların varlığı Kiev Derebeyliği4 döneminde 

daha da bilinir olmuştur. Fakat bu beyliğin kökeni hakkında da farklı görüşler 

mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Alman tarihçi Bayer tarafından 1735 yılında 

yayınlanan “De Varagis” (Varegler üzerine) başlıklı makaleyle gündeme getirilen 

Norman tezidir. Bu teze göre Rusların kültür ve hukuk sisteminin gelişmesinde 

bölgeye gelen İskandinavların önemli katkısı olmuştur. Bir diğer Alman tarihçi A. L. 

Schlözer tarafından XIX. yüzyılda geliştirilen Norman tezine göre Rusların 

yabancılara bir minnet borcu olduğu, zira İskandinavların Doğu Avrupa’ya 

gelmelerinden önce bu coğrafya insanının herhangi bir kurala tabi olmaksızın adeta 

vahşi hayvanlar gibi yaşadıkları iddia edilmiştir. Schlözer’e göre İskandinavların 

bölgeye gelişi sadece bölge insanının medenileşmesine değil aynı zamanda Rus 

siyasal yapısının oluşumuna da ivme kazandırmıştır5. Fakat Rusların bir ulus olarak 

tarih sahnesine çıkma sürecini dış güçlerin varlığına bağlayan bu tez, birçok Rus 

araştırıcı tarafından eleştirilmi ştir6. 

Bayer ve takipçileri bu iddialarını Rus kroniği olarak bilinen Eski Zamanların 

Anlatısı’ndaki7 (Bundan sonra ‘EZA’ şeklinde kullanılacaktır) bazı bilgilere 

dayandırmaktadır. Kronik, 862 yılında Novgorod halkının kendi içlerinde 

anlaşmazlığa düştüğünü, toplumu idare edecek yöneticiler bulmak için Vareglerin 

(İskandinavya’da gelen Vikingler8) yanına giderek onlardan yardım istediklerini 

kaydetmektedir9. Bu tez her ne kadar tartışmalara konu olmaya devam ediyorsa da 

günümüz araştırıcılarının birçoğu IX. yüzyıl içerisinde Rus siyasal yapısının oluşumu 

sürecinde Vareg Kınyaz10 Rurik ve birliklerinin yapmış oldukları katkının inkâr 

                                                      
4 Doğu Slavların tarihte kurduğu ilk siyasal yapı olan Kiev Derebeyliği “Kievskaya Rus” olarak 

bilinir. Bkz. Orlando Figes, Nataşa’nın Dansı, Rysya’nın Kültürel Tarihi , Çev, Figen Dereli, 
İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2009, s. 44.  

5 V. V. Fomin, Varyagi i Voryajskaya Rus, K İtogam Diskussii Po Varyajskomu Voprosu, 
Moskova, 2005, s s. 8-10. 

6 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Fomin, Varyagi i Voryajskaya Rus, s. 25.  
7 Eski Zamanların Anlatısı “Rusça Повесть временных лет, Povest Vreminnkh Let,” İlk Rus 

kroniği olarak bilinen bu metin XI. yüzyılın sonu-XII. yüzyılın başlarında yaşamış ve azizlerin 
hayat öyküsünü kaleme almasıyla bilinen (Hagiography) Nestor tarafından yazıldığı tahmin 
edilmektedir. Bkz. A. A. Şahmatov, Razıskaniya o Drevneyşikh Russkih Letopisnıh Svodah, 
Petersburg, 1908, s s. 133-161. 

8 A. P. Parşev, “Varyagi Eto Franki”, Çevrimiçi, http://www.thewalls.ru/parshev/franks.htm 07 
Ocak 2012 

9 Bkz. Polnoye Sobraniye Russkih Letopisey, Leningrad, c. V, İkinci Baskı, 1925, s. 10.  
10 Slavlar arasında faaliyette bulunan Vareg kıtaları ve ya“Drujinaların” başında duran Norman 

beylerine Kinyaz denmiştir. IX. yüzyıldan itibaren Rus siyasal yönetiminin başında bulunan kişiler 
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edilemez olduğu kanaatindedir11. Nitekim IX. yüzyıldan itibarense Vareg-Rus 

Kınyazlar Rus siyasi oluşumun öncülüğünü yapmışlardır. Bu çerçevede Rusların 

Karadeniz’in kuzey kısımlarında etkin olmaları 882 yılında Kinyaz Oleg’in Kiev’i 

ele geçirmesiyle birlikte başlamıştır12. Daha sonra ise bu süreç Doğu Slavların 

Novgorod şehri etrafında, Batı Slavlarının ise Kiev dolaylarında yerleşmeleriyle 

devam etmiştir13. Sonuç olarak X. yüzyılın son çeyreğine doğru Kiev merkezli ilk 

Rus siyasal yönetimi ortaya çıkmıştır.  

1. Dini Durum 

Hıristiyanlığın Kiev ve Novgorod civarında yaygınlık kazanmasından önce 

bölge halkının putperest olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Başta Rus 

kroniği EZA olmak üzere çeşitli kaynaklar, Rus paganizmi hakkında geniş bilgi 

vermektedir. Bu bilgiler ışığında Rus Paganizminin son derece karışık kültür ve 

öğretilerden müteşekkil bir inanç sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 

birçok puta inandıkları ve onların heykellerini dikerek tapındıkları bilinmektedir.  

Rusların saygı gösterdikleri ve tapındıkları putların başında Perun gelmektedir. 

Şimşek tanrısı olarak bilindiğinden genellikle elinde topuzla tasvir edilmiştir14. 

Rusların önem atfettikleri bir diğer ilahsa Hors’tur. Hors Slav pagan inancında 

güneşi simgelediğinden güneş tanrısı olarak kabul edilmektedir15. Bunlara ilaveten 

EZA’da Dajbog, Stribog, Simurgl ve Mokoş isminde putların olduğunu görmek de 

mümkündür16.  

                                                                                                                                          
bu unvanı kullanmışlardır. Bkz. A. Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917’ye Kadar, 
Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987, s. 16.  

11 Lısak, İstoriya Rossii, s. 13. 
12 N. S. Gordienko, Kreşenie Rusi: Faktı Protiv Legend i Mifov, Lenizdat, y. y. 1986, s. 27. 
13 A. Novoselchev, “Prinyatie Khristianstva Drevnerusskim Gosudarstvom Kak Zakonomernoe 

Yavleniya Epokhe”, İstoriya SSSR, Moskova, 1988/4, s. 101. 
14 N. M. Galkovsky, Barba Hristianstva s Ostatkami Yaziçestva v Drevney Rusi, Kharkov, c. I, 

1916, s. 19. 
15 Galkovsky, Barba Hristianstva, s. 25 
16 Stribog; Stri “стри” sözcüğü hava anlamına gelmektedir. Çekler stri sözcüğünü kötü 

hava koşulu için kullanmışlardır. Etimolojik olarak stri sözcüğü bora, rüzgâr ve tufan 
anlamları içermektedir. Bu bağlamda Stribog Slavların kötü hava koşularını oluşturan 
ilahı olarak bilinmektedir. Dajbog; Daj “даж” vermek, ikram etmek, bog “бог” 
“bogatstvo” zenginlik, refah anlamına gelmektedir. Bu anlamda Dajbog cömert ve bolluk 
dağıtan ilah anlamı taşımaktadır. Nitekim geçimlerini çiftçilik yoluyla temin eden Slavlar 
için hayat bahşeden ışığın ve güneş sıcaklığının oldukça önemi vardır. Mokoş; Slav 
ilahları içerisinde tek ilahe olma özelliği taşır ve tarım ürünlerinin, ipliklerin, çiftliklerin 
ve kadınların koruyuculuğunu yapar. Volos; sürülerin (sığırların) ilahı olarak 
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Hıristiyanlık öncesi Rus geleneğinde ölüm ötesi hayat inancının da yaygın 

olduğu bilinmektedir. Bir insanın ölüm anında hangi konumdaysa öteki dünyada da 

aynı konumda ebediyen yaşayacağına inanılmıştır. Bu nedenle Ruslar düşmana esir 

düşüp köle olarak yaşamak yerine özgür bir şekilde intihar etmenin daha erdemli bir 

davranış olduğuna inanmışlardır17. Ruslar ölen kişilerin toprağa gömülerek çürümeye 

terk edilmesini ölüye karşı saygısızlık olarak algıladıklarından yakmayı tercih 

etmişlerdir. Pagan Rus inancına göre ölüyü yakmak onun anında cennete gitmesini 

sağlamaktadır18. Ayrıca tarihi kayıtlar, ölen varlıklı kişilerle birlikte o kişinin 

kölelerinden bir kadının da onunla birlikte yakıldığını kaydetmektedir. Rusların dini 

ayinleri hakkında ve özellikle ölen kişiye ait kadınlardan birisinin kurban edilmesi 

konusunda detaylı bilgi edinmemizi sağlayan en önemli kaynak, Müslüman gezgin 

ve tarihçi İbn Fadlan’in Er-Rihle adlı eseridir19. 922 yılında gerçekleştirdiği 

seyahatini kaleme alan İbn Fadlan, pagan Rus ayinleri hakkında da detaylı bilgilere 

yer vermektedir.  

Çok tanrıcı geleneklerin birçoğunda görüldüğü gibi pagan Ruslar da insanın 

içinde yaşadığı evrende yeryüzünü anne gökyüzünü ise baba olarak görmüşler ve 

bunların her ikisini de ilahi birer varlık olarak kabul etmişlerdir20. Nitekim her yaz 

mevsiminde gök (erkek) yeri (eşini) kucaklamakta, bol güneş ve yağmur dönemi 

yaşanmakta ve yer; ağaçları, otları, çiçekleri ve diğer bitkileri doğurmaktadır. Kışın 

ise yerle gök ayrılmakta, bu yüzden de her taraf kurumakta ve soğuk günler 

                                                                                                                                          
bilinmektedir. Muhtemeldir ki İskandinavların gök tanrısı olarak bilinen “Valass’ten” 
esinlenerek oluşturulmuştur. Perun; Bu sözcük Yunan kökenli olup gök gürültüsü ve 
yıldırım anlamına gelmektedir. Bu ilahın ne zaman ve nasıl Slav toplumları literatürüne 
girdiği konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Perun, genellikle elinde topuzla tasvir 
edilmektedir. Bu da onun savaş ilahı olduğunu göstermektedir. Rusların Greklerle 
yaptıkları anlaşmalarda Perun ve silahlar üzerine yemin edildiği bilinmektedir. Yıldırım 
ve gök gürültüsünü temsil etmek suretiyle Yunan ilahı Zeus’la eşit değere sahip olduğu 
söylenebilir. Bu anlamda Yunancadan çevrilmiş eski Slav metinlerinde, Zeus’un yerine 
Perun’un konmuş olması dikkate değer bir husustur. Bkz. N. M. Galkovsky, Barba 
Hristianstva s Ostatkami Yaziçestva v Drevney Rusi, Tom I, Kharkov, 1916, s s. 15-
35. Ayrıca bkz. L. S. Klyn, Voskreşeniye Peruna, Sankt-Peterburg, Petersburg, 2004, s 
s. 144-150.  

17 O. M. Rapov, Russkaya Tserkov v IX Pervoy treti XII v, Prinatya Khristianstva , Moskova, 
Vısşaya Şkola, 1988, s. 49.  

18 İ. Kraçkovsky, Puteşestivie İbn-Fadlana na Volgu, Moskova, İzdatekstvo Akademii Nauk SSSR, 
1939, s. 81. 

19 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Kraçkovsky, Puteşestivie İbn-Fadlana na Volgu, s. 79-86.  
20 Şinasi Gündüz, “İslam Öncesi Dinlerde ve Medeniyetlerde Aile”, Küreselleşen Dünyada Aile, 

Türkiye Diyanet Vakfı , Birinci Baskı, Ankara, Ağustos 2010, s. 57. 
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yaşanmaktadır. Bununla birlikte Ruslar kuyu ve göllerin de gizemli güçlerinin 

olduğuna inanmışlar ve onlara hediyeler sunmuşlardır. Suyun temizleyici ve kötü 

ruhlara karşı koruyucu olduğuna inandıklarından dolayı, hastalıkların giderilmesi 

hususunda şifalı addettikleri suyla hastaları yıkamışlar veya bu suyu hastalara 

içirmişlerdir21. Ayrıca yaşam için gereken her şey kutsal sayılmış ve saygı 

görmüştür. Örneğin, Slavlar ateşe her zaman önem atfetmiş; gecenin kötülüğünden 

ve soğuğundan koruduğu için onu, kutsal saymışlardır. Bu inanç, XIX. yüzyılın 

sonlarına kadar Rusya’nın bazı bölgelerinde kısmen de olsa varlığını sürdürmeyi 

başarmıştır22. Özellikle ülkenin Kuzey Doğu kısımlarında pagan inançlar uzun süre 

Hıristiyanlıkla birlikte varlığını sürdürmüştür. Örneğin 1963 yılında Çar İvan Grozni 

ve iki oğluna ait mezarlar açıldığında bunların hiçbirisinde Hıristiyan geleneğine ait 

bir unsur bulunmazken, eski kültün kalıntılarını yansıtan cam kapların çıkması dikkat 

çekmiştir23. 

a. Hıristiyanlı ğın Ruslar Arasında Yayılması  

Hıristiyanlığın Rusların yaşadıkları bölgelere ulaşması konusunda çeşitli 

görüşler ortaya atılmaktadır. Bazı Rus tarihçiler Rus topraklarına Hıristiyanlığı 

getiren ilk kişinin miladi I. yüzyıl içerisinde Havari Andreas olduğu görüşünü 

savunmaktadırlar. Bunların başında XIX. yüzyıl Rus kilise tarihçisi B. Makariy 

gelmektedir. O Hıristiyanlık Tarihi adlı eserinde şöyle demektedir: 

“Hiç kuşkusuz havari Andreas Kutsal Rus topraklarında Hıristiyanlığı burada 
yaşamakta olan Slavlara, yani kendi ecdadımıza tebliğ etmiştir” 24.  

Onun bu görüşünün sebebi, Rus tarihi için ilk kaynak olarak kabul edilen EZA 

kroniğinde yer alan bazı bilgilerdir. Söz konusu metin havari Andreas’la ilgili şu 

bilgilere yer vermektedir:  

“Dinyeper nehri Karadeniz’e dökülmektedir; bu deniz Ruslarca iyi bilinir. Onun 
kıyılarında Petrus’un kardeşi Andreas vaazlar vermiştir… Andreas Sinop 
civarında vaizlik yapıyordu ve oradan da Dinyeper’in döküldüğü Herson 
bölgesine geldi ve buradan Roma’ya dönmek istedi. Ancak nehre doğru gitmeye 
başladı ve sonunda nehir kenarında bir dağ yamacına gelip durdu. Sabah 
kalktığında yanında bulunan öğrencilerine şöyle dedi; “Şu dağı görüyor 

                                                      
21 Rapov, Russkaya Tserkov, s s. 33-34 
22 Rapov, Russkaya Tserkov, s. 35. 
23 M. N. Tikhomirov, Poslednie İz Roda Kalitı Rossiyskoe Gosudarstvo XV-XVII vekov, 

Moskova, 1973, s. 82. 
24 B. Makarey, İstoriya Hristiyanstva v Rossii do Ravnoapastolnogo Knyaza Vladimira, Kak 

Vvedeniye v İstoriyu Russkoy Tserkvi, Petersburg, 1846, s. 37. 
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musunuz? Burada Tanrının nuru var ve burası çok büyük bir şehir olacak ve 
Tanrı burada birçok Kilise bina edecek.” Daha sonra dağa yaklaşarak onları 
selamladı ve Tanrıya dua ederek oraya bir haç dikti. Böylece daha sonra Kiev 
şehrinin bina edileceği yer burası oldu. Sonra Dinyeper nehrini takiben Rusların 
bulunduğu bölgeye geldi, onların adet ve geleneklerini görünce şaşırdı… 
Nihayet Roma’ya döndü ve tüm gördüklerini anlattı”25. 

Rus kilise tarihçileri, özellikle de Makariy bu tezi desteklemek maksadıyla bazı 

kilise babalarının Doğu Avrupa bölgesinin Hıristiyanlaştırılmasını konu edinen 

anlatılarını delil olarak sunmaya çalışmaktadıralar26. Diğer taraftan Makariy’un 

çağdaşı olan Rus tarihçi Golubinsky, Havari menkıbesinin XI. yüzyıl içerisinde bazı 

siyasi gelişmeler sonucu kroniğe dâhil edildiği ihtimalini söz konusu etmektedir27. 

Bu çerçevede Golubinsky EZA’da geçen ‘Rus topraklarında ne havari ne de 

peygamber bulunmuştur’  ifadesine dikkat çekmektedir28. Bu gerçeğin farkında olan 

N. Zernov, Rusların havarileri olarak Kiril ve Mefodi kardeşleri öne çıkartmaktadır29.  

Diğer taraftan tarihi belgeler Hıristiyanlığın Rus topraklarına VIII. yüzyılın ilk 

çeyreğinden itibaren misyonerler yoluyla intikal ettiğini ortaya koymaktadır. Nitekim 

bu dönem Rus toplumlarına bakıldığında, burada iki inanç sistemini, paganizm ve 

Hıristiyanlığın varlığını görmek mümkündür30. Bunun en önemli etkenlerinden biri 

Karadeniz’in kuzey kısımlarının Bizans yönetimi altında olmasıdır. Özellikle Herson 

şehri ve civarında Hıristiyan nüfuzun baskın olması bölgede Hıristiyanlığın 

yayılmasına katkı sağlamıştır. Buna ilaveten misyonerlerin yürüttükleri etkin 

faaliyetler, bölgede Hıristiyanlığın yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır.  

b. Siyasi Durum 

EZA kroniğinin verdiği bilgiye göre 882 yılında Rus Kinyaz Oleg, kardeşi 

İgor’la birlikte Kiev şehrini işgal ederek yönetimi ele geçirmiştir31. Kiev’in pagan 

geleneğine bağlı Oleg’in yönetimine geçmesi bölgede var olan Hıristiyanların 

kendilerini gizlemelerine ve merkezden uzaklaşmalarına neden olmuştur32. 913 

                                                      
25 Polnoye Sobraniye, s s. 10-11. 
26 Rapov, Russkaya Tserkov, s. 61. 
27 E Golubinsky, İstoriya Russkoy Tserkvi, Moskova, Tom I, Preiod Perviy, 1901, s s. 21-24. 
28 Bkz. Polnoye Sobraniye, s s. 24-25.  
29 N. Zernov, Eastern Christendom a Study of the origin and Development of the Eastern 

Orthodox Church, London, 1963, s. 91.   
30 V. Riasanovsky, A History Of Russia, New York, Fifth Edition Oxford University Press, 1993, s. 

52. 
31 Polnoye Sobraniye, s. 14. 
32 Rapov, Russkaya Tserkov, s. 117. 
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yılında Oleg’in ölümünden sonra yönetime Kinyaz İgor geçmiştir. EZA kroniğine 

göre Kinyaz İgor’un 945 yılında köylü ayaklanması sırasında öldürülmesi sonucu 

yönetime eşi Prenses Olga geçmiştir33. Kilise tarihçisi Makariy’e göre, yönetime 

gelen Olga, halkını Hıristiyanlaştırmak için bir takım girişimlerde bulunmuştur. Bu 

amaçla 955 yılında İstanbul’a gelmiş ve imparatorun huzurunda vaftiz olmuştur34. 

Ayrıca Olga bağımsız kilise olma kaydıyla Hıristiyanlığı Rus halkının resmi dini 

olarak kabul edeceğini söylemiştir. Olga’nın isteğine olumlu bakılmışsa da çok 

geçmeden Bizans, böyle bir kilise oluşumunu kendi çıkarları açısından uygun 

görmemiştir. 957 yılında bir kez daha Bizans’ı ziyaret eden Olga bu ziyaretinden de 

bir sonuç alamamıştır35. Olga’nın Hıristiyanlık konusunda başarısız politikaları ve 

özellikle oğlu Svetoslav’ın yönetime ehil konuma gelmesi mevcut durumun 

değişmesine yol açmıştır. Nitekim Olga, yönetimi oğlu Svetoslav’a bırakmak 

zorunda kalmıştır.  

Yönetimin Pagan Svetoslav’ın eline geçmesi, Kiev’de yeniden paganizmin 

canlanmasına ve Hıristiyanlığın gerilemesine neden olmuştur36. Yeni Kinyaz, 

Bizans’la ve Bulgarlarla girmiş olduğu savaşların birçoğundan ağır yenilgiler 

almıştır. Kâhinler alınan yenilgileri ordu ve halk içerisindeki Hıristiyanların varlığına 

bağlamışlardır. Bu da Kinyaz’ın Hıristiyanlığa karşı daha da acımasız davranmasına 

neden olmuştur. Svetoslav ülkede mevcut tüm kiliseleri yıkmayı ve asker içerisinde 

var olan Hıristiyanları tasfiye etmeyi planlamışsa da çıktığı bir seferden dönerken 

yolda rahatsızlanmış ve Kiev’e varamadan ölmüştür37. Svetoslav öldüğünde geride 

iktidar için kan dökmeye hazır üç oğlu kalmıştır.  

2. Kinyaz Vladimir Dönemi  

Svetoslav’ın 973 yılında ölümünden sonra Kiev’in siyasal yönetimi büyük oğlu 

Yaropolk’un eline geçmiştir. EZA kroniği Yaropolk hakkında detaylı bilgi 

içermemekle birlikte Yaropolk’un kardeşleri Oleg ve Vladimir’le kavgaya tutuştuğu 

                                                      
33 Polnoye Sobraniye, s. 18. 
34 B. Makarey, İstoriya Russkoy Tserkove, Kniga Pervaya, Moskova, 1994, s. 213. Kilise tarihçisi 

E. Golubinsky Olga’nın İstanbul’da imparator huzurunda vaftiz olduğu savını peşinen reddeder. 
Geniş bilgi için bkz. Golubinsky, İstoriya Russkoy Tserkvi, Moskova, Tom I, Preiod Perviy, 
1901, s. 77. 

35 Golubinsky, İstoriya, s. 83. 
36 Rapov, Russkaya Tserkov, s. 152. 
37 Makariy, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 222. 
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ve onların denetimi altında bulunan bölgeleri ele geçirmeye çalıştığı kaydedilmiştir38. 

Bu mücadele sonunda putperest tebaanın da desteğiyle Vladimir 978 yılında kardeşi 

Yaropolk’u mağlup ederek Kiev’i ele geçirmeyi başarmıştır. 

Pagan Vladimir’le Hıristiyanlığa olumlu bakan ve aynı zamanda Hıristiyan bir 

eşe sahip Yaropolk arasında vuku bulan çatışmanın aslında putperest ve Hıristiyan 

toplum arasındaki iktidar kavgasına dönüştürüldüğünü söylemek mümkündür. Bu 

nedenle Vladimir Hıristiyanlık karşıtı politika izlemiş ve Novgorod halkının 

dikkatini çekmeyi başarmıştır39. Daha sonra Vladimir pagan geleneğe bağlı olduğunu 

ispatlamak ve putperest tebaanın desteğini almak maksadıyla dini reform yaparak 

Hıristiyanlığın etkisini azaltmaya çalışmıştır.  

a. Vladimir ve Dini Reformu  

Kiev ve çevresindeki önemli noktaları yönetimi altına almayı başaran 

Vladimir, bu toprakları kontrol edebilmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. Yeni 

şekillenmekte olan bir siyasi yapının geniş topraklarda kontrolü sağlaması birtakım 

sıkıntılar doğurmuştur. Nitekim her bölgenin kendine özgün bir tanrısı olduğundan 

bu ilahları bir merkezde, yani Kiev’de toplamanın yararlı olacağı düşünülerek büyük 

bir Panteon oluşturulması kararlaştırılmıştır40. Yeni oluşturulan panteonun 

Hıristiyanlığa rakip olabilmesi için teslis teolojisini anımsatan bir sistem geliştirmeyi 

de ihmal etmeyen Vladimir, Hıristiyanlıktaki Babanın yerine göğün tanrısı olarak 

addedilen Stribog’u, Oğul’a karşılıksa ışık tanrısının oğlu olarak bilinen Dajbog’u 

koymuştur. Hıristiyanlık teslisinde yer almamış olmasına rağmen Bakire Meryem 

yerine, bereket tanrıçası Makoş’u yerleştirmek suretiyle kendine özgü bir üçlü tanrı 

sistemi oluşturmuştur. Rus tarihçisi Ribakov’a göre Vladimir’in bu reformla amacı 

Slav paganizmini devlet dini seviyesine çıkartmaktı41. Ayrıca bu yöntemle Kiev 

siyasal yönetiminin sınırlarında yaşayan toplumların Kiev Kinyazlığı altında 

birleşmesini sağlamaktı.  

Vladimir oluşturduğu panteona yedi ilah dâhil etmiştir. Bu ilahlar konumları ve 

fonksiyonları bakımından birbirlerinden oldukça farklılık arz etmektedir. Bunlardan 

                                                      
38 Polnoye Sobraniye, s. 23. 
39 D. Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov v İstorii Rusi, Rossii i SSSR, Moskova, 1996, s. 31. 
40 G. Lebedev, “Nakanune Rus X vek”, Znanie Sila, İzdatelstva, Znanie, y. y. 1988/7, s. 41.  
41 B. Ribakov, Yazicistva Drevney Rusi, Moskova, İzdatelstva Nauka, 1987, s. 156 
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çoğu (Perun ve Volos hariç) tüm Slavların kabul ettikleri ilahlardan değildir. 

Kroniğin verdiği bilgiye göre Rus topraklarında hiçbir dönem bu denli aşırı 

putperestlik yaşanmamıştı. Hıristiyanlık dönemine ait bir metin olan EZA’nın verdiği 

bilgilere bakılacak olursa 983 yılından sonra putlar karşısında insan kurban etme 

ayinleri de başlatılmıştır. Örneğin kura yoluyla gerçekleştirilen bu ayinlerden birinde 

kura Hıristiyan bir ailenin çocuğuna denk gelmiş, çocuğun babası ayine karşı çıktığı 

gerekçesiyle öfkelenen kalabalık tarafından öldürülmüştür42. Eski Rus pagan 

inancında insanın kurban edilmesi geleneğinin olduğu göz önünde bulundurulur ise 

EZA’da anlatılan bu olayın olma ihtimali ağırlık kazanmaktadır. Nitekim 

hatırlanacağı üzere Müslüman gezgin İbn Fadlan, Rusların cenaze merasimleri 

sırasında ölen kişiye ait kadınlardan birisinin kurban edildiğinden bahsetmektedir.  

b. Vladimir’in Yeni Din Arayı şı 

Vladimir’in dini reform çabaları istenilen sonucu doğurmamıştır. Bu nedenle 

paganizmden feragat ederek yeni bir din arayışı içerisine girdiği görülmektedir. EZA 

kroniği Vladimir’in aniden fikir değiştirerek başka bir din arayışı içerisine girmesi 

konusunda tatmin edici bilgiler içermemektedir. Kroniğe göre paganizm reformu 

konusunda hummalı çalışmalar yürüten Vladimir, bir anda putlara kayıtsız kalmakta 

ve yeni inanç arayışı içerisine girmektedir43. Her ne kadar kronik Vladimir’in 

paganizmden vazgeçerek yeni din arayışı içerisine girmesini açıklamıyorsa da onun 

bu tutumunun bölgesel dengelerden kaynaklandığı aşikârdır. Nitekim X. yüzyılın son 

çeyreği itibarıyla Batı toplumlarının çoğunluğu Hıristiyan dinini kabul etmişlerdi. 

Diğer taraftan Bizans’ın bölgeye yönelik Hıristiyanlaştırma çabaları ve Ortadoğu’da 

yaygınlaşan İslam dininin etkileri Vladimir’in yeni ve etkili bir din arayışına sevk 

etmiştir. Ayrıca İslam başta olmak üzere Yahudi ve Hıristiyan elçilerin Vladimir’i 

kendi inançlarına davet etmeleri onun dinler konusunda kapsamlı araştırma yaptığını 

göstermektedir.  

(1) Vladimir’in Farklı Dinlere Mensup Elçilerle Görü şmesi  

EZA Kroniğinin 986 yılındaki olaylarla ilgili verdiği bilgiye göre, Vladimir, 

Balkan Bulgarları üzerine yaptığı seferden sonra yeni inanç sistemleriyle yakından 

                                                      
42 Polnoye Sobraniye, s. 24. 
43 Kartaşev, Oçerki po İstorii , s. 107. 
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ilgilenmeye başlamıştır. Buna göre Vladimir’in yeni inancı hangi yolla seçtiği şöyle 

aktarılmaktadır:  

“986 yılında Bulgar Müslümanları Vladimir’e geldiler ve dediler ki: “Ey Kinyaz 
sen akıllı ve cesursun, ancak hiçbir kanun tanımazsın. Gel sen Muhammed’e 
iman et ve bizim kanunlarımıza itaat et”. Bunun üzerine Vladimir sorar; 
“Bahsettiğiniz inanç nasıl bir inançtır”? Elçiler; “Allah’a ve onun elçisine iman 
ederiz, Muhammet bizlere böyle öğretti; sünnet oluruz, domuz eti yemeyiz, içki 
içmeyiz, ancak ölümden sonra Muhammed her birimize yetmişer güzel kadın 
verecektir. Orası her türlü ilişkiye, zinaya izin verilecek bir yerdir” 44. 

Kronik yazarı elçilerle Vladimir arasında geçtiği varsayılan diyalog hakkında 

daha fazla bilgi vermez, ancak elçilerin yazılması dahi ayıp olan birçok yalan 

söylediklerini kaydeder. Elçileri dinleyen Vladimir kadınlarla ilgili kısmı hariç 

sünnet olmak, domuz eti yememek ve içki içmemek konusunda memnun kalmaz ve 

Rusların içkiyi ve domuz etini çok severlerini belirterek onsuz edemeyeceklerini 

söyler.  

Kronik, Müslümanlardan sonra Roma’dan gelen bir heyetin Kinyaz 

Vladimir’le inanç pazarlığı yaptığını aktarmaktadır. Katolikleri dinleyen Kinyaz 

atalarının onları kabul etmediğini dile getirerek onları da geri çevirmiştir. Bunun 

üzerine Hazar Yahudileri gelerek Vladimir’i kendi dinlerine davet etmişlerdir. 

EZA’da Hazar Yahudilerini temsilen gelen elçilerle Vladimir arasındaki diyalog 

şöyle cereyan eder:  

“Duyduk ki Bulgar (Müslümanlar) ve Hıristiyanlar kendi inançlarını sana 
öğretmek için buraya gelmişler. Hıristiyanlar bizim çarmıha germiş olduğumuz 
İsa’ya inanırlar oysaki bizler, İbrahim’in İshak’ın ve Yakup’un tanrısı olan tek 
tanrıya inanırız. Bunun üzerine Vladimir; “Sizin kanunlarınız nelerdir? der. 
Yahudi elçiler, “Sünnet olmak, domuz ve tavşan eti yememek, bir de Cumartesi 
gününü gözetmek”45. 

Buradan kronik yazarının Yahudi inancını da itham etme gayreti içerisine 

girdiği anlaşılmaktadır. Bu açıdan Vladimir’in dilinden elçilere şöyle bir soru 

yöneltmeyi uygun görmüştür. “Sizin yurdunuz neresidir?” Elçiler yurtlarının  

“Kudüs” olduğunu söylerler. Vladimir gerçekten orası mı diye ısrar edince elçiler şu 

yanıtı verirler:  

“Atalarımızın işlemiş oldukları günahtan dolayı Tanrı gazap etti ve bizleri 
yeryüzüne dağıttı. Topraklarımızı da Hıristiyanlara verdi”. Vladimir bunu 
duyunca şöyle der; “Nasıl olurda kendiniz Tanrı gazabına uğramış ve terk 
edilmiş haldeyken bu inancı başkalarına öğretmeye kalkışırsınız. Eğer Tanrı sizi 

                                                      
44 Polnoye Sobraniye, s. 25. 
45 Polnoye Sobraniye, s s. 25-26 
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ve sizin dininizi sevmiş olsaydı, şimdi sizler dağınık halde olmaz kendi 
yurdunuzda olurdunuz”46. 

Kronik yazarı Grek Filozof olarak tanımlanan Bizanslı elçinin Vladimir’e 

geldiğini de kaydetmektedir. Bizanslı filozof Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebini 

anlatmadan önce İslam dinine karşı ağır eleştirilerde bulunmaktadır. Nitekim 

İslam’dan bahsederken bu inancın yeri ve göğü kirlettiğini, Müslümanların tüm 

lanetlenmiş insanların üzerinde olduğunu, ayrıca Müslümanların Tanrı’nın gökten taş 

yağdırarak yok ettiği Sodom ve Gomore kavimlerine benzediğini, bu yüzden onların 

da Tanrının insanlığı yargıladığı gün aynı duruma düşeceklerini söylemektedir. Bunu 

müteakiben Bizanslı Filozof aracılığıyla Katolikliği hiçbir eleştiri yöneltmeden 

reddeden yazar, daha sonra Ortodoksluğu methetme çabası içerisine girmektedir. Bu 

çerçevede ortodokslukla Kotoliklik arasında her hangi bir ayrım yapmadan Kutsal 

Kitaptan bilgilere yer verilmektedir. Vladimir’in ilgisi gerekçe gösterilerek Eski 

Ahit’in Yaratılış kitabının neredeyse tamamı kroniğe yansıtılmıştır47. Son olarak 

Filozof, Vladimir’in önüne kıyamet gününün tasvir edildiği bir tablo açmakta ve 

sağda olanların nasıl kurtularak cennete gittiklerini, solda olanlarınsa nasıl tanrı 

gazabına uğradığını göstermektedir. Bu tablo karşısında derin bir ah çeken Vladimir 

“Ne mutlu sağda olanlara ve solda kalanların vay haline” der. Bu durum karşısında 

son hamlesini yapan Filozof “Eğer kurtulanlardan olmayı istiyor isen vaftiz ol 

kurtul” teklifinde bulunur. Gönlünün bu dine ısınmış olmasına rağmen Vladimir, 

“Biraz daha zamana ihtiyacım var” diyerek diğer inançları da araştırmak istediğini 

belirtir48.  

Yazarın farklı din ve inançlara olan tahammülsüzlüğü metnin içeriğinden 

anlaşılmaktadır. Dikkat edildiğinde yazarın sistematik olarak dinleri birbiriyle 

karşılaştırdığı ve hangi dinin hak, hangisinin batıl olduğunu ortaya koymaya çalıştığı 

görülmektedir. İlk olarak Yahudilerin ağzından Hıristiyanlığın Katolik mezhebi 

yerilirken, İslam’dan dolayısıyla Müslümanlardan hiç bahsedilmemiştir. İşin ilginç 

tarafı Roma heyetindeki Katolik Hıristiyanlar da Bulgar Müslümanlar gibi diğer din 

ve mezhepleri eleştirmemiş, sadece paganizm ve onun Tanrı anlayışını tenkit ederek 

Vladimir’i Katolikli ğe davet etmişlerdir. Ancak Bizanslı filozof olarak tanımlanan 
                                                      
46 Polnoye Sobraniye, s. 26. 
47 Polnoye Sobraniye, s s. 25-26. 
48 Makariy, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 228. 
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Grek misyoner, İslam ve Müslümanlara karşı son derece ağır ithamlarda 

bulunmuştur. EZA kroniğinin XI. yüzyılın son çeyreğinde kaleme alındığı dikkate 

alındığında, yazarın İslam dinine karşı olumsuz tutumunu anlamak mümkündür. Zira 

bu tarihlerde İslam dünyasıyla Hıristiyanlık dünyası çeşitli coğrafyalarda karşı 

karşıya gelmiş ve bu aşamada Hıristiyanlık zemin kaybetmiştir49. Ayrıca metin 

içerisinde Katolik ve Ortodoks ayrışmasının yapılması iki kilisenin 1054 yılındaki 

mutlak ayrışmasının yansıması olarak da görülebilir.  

Kanaatimizce metin içerisinde yer alan bu diyaloglar yazarın kendi tarafından 

üretilmiştir. Nitekim Rus tarihçi Golubinsky, kronik yazarının Vladimir döneminden 

yüz küsur sene sonra yaşadığının altını çizerek, olayların bu denli detaylı 

anlatılmasının gerçek dışı olduğunu söylemektedir. Ona göre doğru olan Vladimir’e 

elçilerin gelmesi ve Vladimir’in de bazı bölgelere elçiler göndermesidir50. Bunun 

dışında anlatılanlar tamamen yazarın Hıristiyanlığı öne çıkaran kendi kurgusundan 

ibarettir.  

(2) Vladimir’in Çe şitli Dinleri Ara ştırması 

Elçilerin Kiev derebeyliğini ziyaret etmelerinden sonra tebaasını toplayan 

Kinyaz Vladimir hangi dini benimseyecekleri konusunda istişare etmiş ve sonuçta 

her üç inancın da araştırılmasına karar vermiştir51. Bunun üzerine 987 yılında 10 

kişiden oluşan bir heyet Bulgar Müslümanlarının yanına gitmiştir. EZA’nın verdiği 

bilgiye göre aynı heyet daha sonra Katolik Alman bölgesine ve son olarak da 

İstanbul’a gelmişlerdir. Fakat elçilerin Hazar Yahudilerini ziyaret ettiklerine dair bir 

ifade bulunmamaktadır. Tüm bu dinleri ve insanlar üzerindeki etkilerini analiz 

ederek geri dönen elçiler, Ortodoksluktan daha fazla etkilendiklerini Vladimir’e 

beyan etmişlerdir. Elçiler gittikleri İslam coğrafyasında, “kötülük ve üzüntünün hat 

safhada”52 olduğunu ifade etmişler. Katoliklere yönelik herhangi bir eleştiriye yer 

vermeseler de Katolik öğretisinde hiçbir iyi taraf görmediklerini aktarmışlardır. 

                                                      
49 Ahmet Hilmi, İslam Tarihi, (Hazreti Peygamberden Zamanımıza Kadar), İstanbul, Ötüken 

Yayınevi, 1974, s. 230. 
50 Golubinsky, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 111. 
51 Polnoye Sobraniye, s. 26. 
52 Polnoye Sobraniye, s s. 27-28.  
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Ortodoksluk konusunda ise son derece olumlu ve inanılmaz tariflerde 

bulunmuşlardır53. 

“Grek topraklarına geldiğimiz zaman bizleri Tanrılarına ibadet ettikleri yere 
götürdüler. Bizim ayaklarımız yerden kesildi. O kadar hayret verici ve o kadar 
güzel manzara ki yeryüzünde bu kadar güzellik başka yerde olamaz… Bizler o 
muhteşem güzelliği unutamıyoruz… Ve bundan böyle putperest olarak da 
kalamayız”54. 

Metinden elçilerin, bulundukları kentlerin mimari yapılarından oldukça 

etkilendikleri de anlaşılmaktadır. Bizans’ın yabancı elçilere mimari açıdan önemli 

yere sahip olan mabetleri ziyaret ettirdiği bilinmektedir. Bunun örneğini Vladimir 

öncesi Rus elçilerinde görmek mümkündür. Nitekim ilk Rus Kinyazlarından Oleg 

911 yılında Bizans’la barış antlaşması imzalamak üzere İstanbul’a elçiler göndermiş, 

yapılan anlaşma sonrası elçiler çeşitli kiliselere götürülerek kutsal mekânlar ziyaret 

ettirilmek suretiyle etki altına alınmaya çalışılmıştır55. Elçilerin Bizans hakkında 

söylediklerine bakılacak olursa bu yöntemin sonuç verdiği anlaşılmaktadır. Ancak 

burada dikkat çeken husus elçilerin gittikleri bölgelerde neyi temel alarak gözlem 

yaptıklarıdır. EZA’nın verdiği bilgilere bakılacak olursa elçiler dinlerin/inançların 

teolojik boyutlarıyla değil o inancın yaşadığı coğrafyanın ulaştığı kültürel ve mimari 

konumu esas almışlardır.  

3. Ortodoksluğun Kabulü 

Her ne kadar EZA kroniği, Vladimir’in din seçme konusunu elçilerin tutumuna 

bağlamışsa da tarihi kayıtlar bu sürecin çeşitli evrelerden geçtiğini göstermektedir. 

Bunlardan en önemlisi gelişen ve zamanla sınırlarını genişleten bir siyasal yapının 

diğer kültürler karşısında gereken kültürel ve dini olgunluğa sahip olmamasıdır. 

Nitekim Kiev derebeyliğinin Bizans imparatorluğuyla çeşitli alanlarda ikili ilişkileri 

olmasına rağmen Ruslar kavmi, barbar pagan halk olarak anılmaktan 

kurtulamamışlardır56. Ayrıca Bizans imparatorluğunun dini ideolojisi, diğer dinlere 

özellikle de paganizme karşı oldukça katı tavır takınmıştır. Hıristiyanların 

putperestlerle ilişki kurmaları yasaklanmış, dolayısıyla Bizans sınırları içerisinde 

                                                      
53 Novoselchev, “Prinyatie Khristianstva,” s. 111. 
54 D. S. Likhaçev, “Kreşenie Rusi i Gosudarstvo Rus”, Novıy Mir , 1988/6, s. 256. 
55 P. V. Znamensky, İstoriya Russkoy Tserkvi, Moskova, İzdaniya Devyatiy, İzdatelstvo Krytskoye 

Patriarşie Podvor, 2000, s. 11. 
56 G. K. Vagner, Vizantiya i Rus, Moskova, 1989, s. 49. 
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yaşayan insanların gelecek ve refahları, hangi dine mensup olduklarıyla yakından 

ili şkili olmuştur. Bu nedenle Bizans sınırları içerisinde ikamet eden Slavların 

Hıristiyanlığı tercih etmesi kaçınılmaz bir hal almıştır57. Ayrıca daha önce 

Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Bulgarların Vladimir’in din seçiminde etkin olduğunu 

da göz önünde bulundurmakta yarar vardır58. Yukarıda değinilen nedenler Vladimir’i 

bir tercih yapmak zorunda bırakmıştır.  

Sürecin hızlanmasında 987 yılında Bizans imparatorluğu sınırları içerisinde 

General Bardas Fokas önderliğinde ortaya çıkan isyanın önemli katkısı olmuştur. 

İsyan karşısında yetersiz kalan Bizans güçleri 987 yılının sonlarına doğru 

Vladimir’den askeri yardım talebinde bulunmuştur. Kınyaz Vladimir yapacağı 

yardım karşılığında Bizans prensesi Anna’yı kendisine eş olarak istemiştir. Ancak 

Hıristiyan olan Anna pagan Vladimir’le evlenmeyi kabul etmemiş, dolayısıyla 

Vladimir’in Hıristiyanlığı kabul etmesi şartını öne sürmüştür. Anlaşmaya göre 

Vladimir, İmparatora 6000 kişilik bir Rus ordusu gönderecek, karşılığındaysa 

İmparator II. Basileios (ö. 1025) kız kardeşi Anna’yı Vladimir’e eş olarak verecektir. 

Bunun üzerine Rus ordusu Karadeniz kıyılarına çıkarak Bardas kumandasındaki 

isyancı birlikleri yenmeyi başarmıştır. İsyanın bastırılmasından sonra İmparator 

verdiği sözden cayarak kız kardeşi Anna’yı Vladimir’e göndermekten vazgeçmiştir. 

Bunun üzerine Vladimir 987 yılında ordusuyla birlikte Kırım’daki Bizans 

şehirlerinin en önemlisi olan Hersones’in üzerine yürümüş ve şehri kuşatarak 

düşmesini sağlamıştır. Bu durum üzerine Bizans imparatoru II. Basileios Vladimir’le 

yeniden anlaşmak zorunda kalmış ve daha önceki anlaşmaya binaen Hıristiyanlığı 

kabul etmesi şartıyla kız kardeşi Anna’yı ona göndereceğine söz vermiştir59. 

Anna’nın ruhbanlar eşliğinde Hersones’e gelmesinden sonra, Vladimir vaftiz olmuş 

ve onu müteakiben askerlerinin birçoğu da vaftiz olarak Hıristiyanlığa girmiştir60.  

Vladimir’in Hıristiyanlığı 988’de mi yoksa 989 yılında mı kabul ettiğine dair 

kesin bir bilgi bulunmamaktadır61. Ancak genel kanı Vladimir’in 988 yılında 

                                                      
57 Rapov, Russkaya Tserkov, s. 72. 
58 E. John Paraskevas and R. Frederick, the Eastern Orthodox Church a Brief History, El Greco 

Resaa, Washington, D. C. 1989, s. 53. 
59 Kurat, Rusya Tarihi, s. 30.  
60 O. M. Rapov,“Kogda Khristianstvo Prişlo na Rus”, Priroda , y. y. 1988/7, s. 66.   
61 B. Dmytryshyn, Medieval Russia a Source Book, 900-1700, II Zdaniya, y. y. 1972, s. 39 
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Hersones’ta vaftiz olması üzerinedir62. Rus Ortodoks Kilisesi de 988 yılını Kiev Rus 

derebeyliğinin vaftiz tarihi olarak kabul etmektedir. Rusların Hıristiyanlığı kabul 

etmesinin bininci yılı kutlamaları arifesinde dönemin Petersburg Metropoliti olan ve 

1990’da Rus Ortodoks Kilisesi’nin Patriği seçilen II. Aleksi, Hıristiyanlığın 

kabulünün tarihi üzerine yöneltilen soruya, önemli olanın Vladimir’in Hıristiyanlığı 

kabul etmiş olmasıdır yanıtını vermiştir. Ayrıca bu konuda bilgi veren kaynağın 

yanılmış olabileceği fikrini de göz önünde bulundurmak gerektiğini belirten 

Metropolit, 988 yılının en uygun tarih olarak göründüğünü savunmuştur63. Buna 

karşın Rus tarihçisi Rapov X.- XII. Yüzyıllar Arası Rus Kilisesi adlı çalışmasında Rus 

Kilisesi’nin resmi tezini eleştirmiş ve 990 yılında Rus elçilerinin Anna’yı Hersones’e 

getirmeyi başardıklarını kaydetmiştir. Rapov, Vladimir’in 990 yılında Hıristiyanlığı 

kabul ettiğini ve ordusuyla birlikte Kiev’e doğru hareket ettiğini savunmuştur64.  

a. Kiev Halkının Vaftiz Edilmesi 

Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra Kiev şehrine dönen Vladimir putların 

yıkılmasını ve halkın vaftiz edilmesini emretmiştir. Vladimir toplumun önem verdiği 

ve tüm pagan ilahların üzerinde saydığı Perun’un konumunu zayıflatmak ve halkın 

gözünde itibarını sarsmak için Perun bir atın kuyruğuna bağlatmış ve kayalıklarda 

sürükletmiştir. Ayrıca, on iki kişilik bir grubu da onu kırbaçlamak üzere 

görevlendirilmiştir65. Vladimir’in Kiev’de paganizme karşı yürüttüğü bu propaganda, 

halkın bir kısmının gönüllü olarak Hıristiyan olmasını sağlamıştır. Ayrıca Bizans 

imparatorluğundan gelen misyonerler, Kiev sokaklarında dolaşarak halkı 

Hıristiyanlığa davet etmişlerdir. Halkın bir kısmı misyonerlerin çağrısını çekici 

bularak vaftiz olmuşsa da çoğunluk bu çağrıyı dikkate almamış ve misyonerlere karşı 

direnç göstermiştir. Bu durum karşısında Vladimir, Kiev’in putperest halkına hitaben 

vaftiz olmaları için Poçayne nehri kenarında toplanmalarını emrederek, nehir 

kenarına gelmeyenlere karşı düşmanlık besleyeceğini açık bir şekilde beyan etmiştir. 

Böylelikle Poçayne nehri kenarına toplanan Kiev ahalisinin önemli bölümü 

                                                      
62 Bkz. N. Zernov, the Russians and Their Church, London, 1945, s. 7.  
63 A. Nejnıy, “O Çom Nam Govoryat Stoletiya”, Drujba Narodov , Moskova, 1988/6, s. 200.  
64 Rapov, Russkaya Tserkov, s. 241. 
65 Polnoye Sobraniye, s s. 28-29.  



18 
 

dayatmayla da olsa vaftiz edilerek Hıristiyanlaştırılmıştır66. Tabi ki, tüm Rusların bu 

yıl içerisinde vaftiz edildiğini iddia etmek mümkün değildir.  

b. Novgorod Halkının Vaftiz Edilmesi 

Kiev bölgesinde fazla bir direnişle karşılaşmadan kontrolü ele almayı başaran 

Kinyaz Vladimir, tüm dikkatini Slav paganizminin merkezi olarak bilinen 

Novgorod’a yönlendirmiştir. Nitekim XX. yüzyılın sonlarına doğru Novgorod, 

Rusların önemli ticaret merkezlerinden biri ve Kiev Rus derebeyliğinin kuzeye açılan 

kapısı konumunda olmuştur. Bu yüzden Vladimir, Novgorod’un 

Hıristiyanlaştırılmasına özel önem vermiştir. Vladimir, Slavlar üzerinde çok büyük 

etkisi olan pagan kâhinlerin direnişe geçerek kendisine karşı savaş açmalarından 

endişe etmiştir. Bu nedenle Kiev halkının Hıristiyanlaştırılmasından hemen sonra 

orduyu Novgorod üzerine yönlendirmiştir67. Kaynaklar Novgorod halkının hangi 

tarihte Hıristiyanlaştırıldığı hakkında kesin bir bilgi içermemektedir. Bu konuda 

kesin olan Novgorod ahalisinin Kiev halkından sonra vaftiz edilmiş olmasıdır. 

Zamanla Kiev ve civar bölgelerde yeni din kabul görmüş olsa da, özellikle 

Novgorod ve etrafında uzun süre putperestlik kendi konumunu korumayı başarmıştır. 

Örneğin 992 yılında ilk Novgorod Piskoposu bölgeye gönderilirken putperest halkın 

ciddi direnişiyle karşı karşıya kalmıştır. Hıristiyanlığa karşı ayaklanan halk çatışma 

çıkarmıştır. Bu direnci kırmak için güç kullanılmış ve şehrin belli bir kısmı yakılıp 

yıkılmıştır68. Rus tarihçi Golubincky’nin bazı bağımsız kaynaklardan esinlenerek 

Slavların Hıristiyanlığı kabul etme sürecinde ciddi direnç ve çatışmaların yaşandığı 

sonucuna vardığı belirtilmektedir69. Nitekim kroniklerden bazıları özellikle 

Novgorod halkının vaftiz edilmesi için zor kullanıldığına ve kan döküldüğüne dair 

birtakım bilgiler içermektedir.  

Ancak elimizde Vladimir’in bu süreçte kanlı bir yol izlediğini belirten bilgiler 

son derece kısıtlıdır70. Rusların Hıristiyanlaştırılması hakkında bilgi veren 

kaynakların Kinyaz Vladimir ve ondan sonra gelen Kinyazların kontrolü altında 

                                                      
66 Rapov, Russkaya Tserkov, s s. 249-250. 
67 Rapov, Russkaya Tserkov, s s. 255-270.  
68 Znamenskiy, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 19. 
69 N. Galkovsky, Borba Hristianstva s Ostatkami Yaziçestva v Drevney Rusi, c. I, Kharkov, 

1916, s. 131.  
70 Likhaçev, “Kreşenie Rusi,” s. 253. 
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yazıldığı büyük bir olasılıktır. Rus tarihçi A. Şahmatov, EZA kroniğinin 1113 ve 

1116 yılları arasında iki kez denetlenerek tashih edildiğinin altını çizmektedir71. 

Dolayısıyla bu düzeltmeler sırasında bazı değişikliklerin yapılması ihtimal 

dâhilindedir. O halde, söz konusu süreçte yaşanmış olumsuz olayların metinde yer 

almaması muhtemeldir.  

4. Yeni Dinin Etkileri 

Ortodoksluğun kabulü, Kiev derebeyliğinin gelişmesinde ve özellikle 

Hıristiyan kültürünün teşekkül etmesinde çok önemli rol oynamıştır. Rusların 

Ortodoksluğu Bizans’tan almaları beraberinde Bizans kültürünün de intikal etmesini 

kolaylaştırmıştır. Bu Kiev Rusya’sının zaman içerisinde Bizans kültürünün etkisi 

altında kalmasına ve bunun sonucu olarak da Batı Avrupa halklarından farklı bir 

toplum olmasına neden olmuştur. Ayrıca Ortodoksluğun kabulü, Rusya’da kanunun 

oluşumuna ve tatbikine de hız kazandırmıştır72. Balkan Slavları için Bizans 

imparatorluğu tarafından hazırlatılmış alfabenin varlığı ve zamanla oluşan Slav dini 

edebiyatı halkın yeni dine adapte olmasını kolaylaştıran hususlardandır. 

Ortodoksluğun devlet dini olarak resmen kabulü, Rus tarihinin kalan tüm evreleri 

için yön verici etkiye sahip olmuştur. Özellikle de birleştirici Rus kültürünün 

oluşumu, yazı ve edebiyatın ortaya çıkması, Hıristiyanlıkla birlikte ivme kazanmış ve 

gelişim eğilimine girmiştir73. Ancak Rusların Hıristiyanlığı Bizans’tan almaları 

Bizans kültürünün temel prensiplerinden olan evrensellik ilkesinin kabulüne neden 

olmuştur.  

Yine Vladimir’in aldığı bu karar sonucunda Slav toplumu Doğudan koparak 

Batıya yönelmiştir. Şüphesiz Vladimir’in bu kararının Rus toplumu için en faydalı 

tarafı, iyi bir şekilde oluşturulmuş Bulgar yazı biçiminin benimsenmesiyle birlikte bu 

toplumun kullanmakta olduğu Slavca dini edebiyatın mevcut olmasıdır74. Bu 

çerçevede Slav toplumlarında yazı dilinin gelişmesi yine Hıristiyanlığın bölgeye 

nüfus etmesiyle mümkün olmuştur75. Bu dönemde birçok Avrupa ve doğu ülkeleriyle 

                                                      
71 Rapov, “Kogda Khristianstvo Prişlo na Rus,” s. 59. 
72 Nimet Kurat, Rusya Tarihi, s. 31.  
73 Novoselchev, “Prinyatie Khristianstva,” s. 122.  
74 Likhaçev, “Kreşenie Rusi,” s. 257. 
75 B. Ribakov, “Rusı Doxristiyanskaya”, Nauka i Jizn, , İzdatelstva Pravda, Moskova, 5/1988, s. 50. 
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ili şkilerin geliştirilmesi, doğal olarak kültürel etkileşimleri de beraberinde 

getirecektir.  

5. Rusların Hıristiyanla ştırılmasında Katolik Misyonerlerin Rolü 

Bazı batılı kilise tarihçileri Rusların Katolik misyonerlerce 

Hıristiyanlaştırıldığını öne sürmektedirler. Bunlardan ilki Peter Damian’dir (ö.1072). 

O, Rusların Hıristiyanlaştırılmasında Alman misyonerlerinin faaliyetlerinden 

bahsetmektedir. Peter anlatısında bir Alman misyonerin çeşitli zorluklar sonunda 

Slav topraklarına ulaştığını, ancak buradaki halkın ondan bir mucize istediğini ve 

bunun gerçekleşmesi sonucu halkın çoğunun Hıristiyanlığı kabul ettiğini 

nakletmektedir. Aynı zamanda Rus idarecilerin de bu olağanüstü davranış karşısında 

Hıristiyan olduğu bildirilmektedir76. Bu konuda bir diğer anlatı, Papaz Ademar (ö. 

1030) tarafından aktarılmaktadır. Onun verdiği bilgiye göre Alman papaz Adalbert 

(ö. 981), Macaristan ve Rusya’da faaliyetler yürüterek bölge halkını 

Hıristiyanlaştırmıştır.  

Bu bilgilerden yola çıkarak bazı Katolik çevreler Rusların Hıristiyanlığı 

Katolik misyonerlerinden öğrendiklerini ve kabul ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu 

bağlamda 1634 yılında Papa XIII. Urban özel bildiri yayınlayarak Vladimir’in bir 

Katolik azizi olduğunu beyan etmiştir77.  

Bazı Katolik misyonerlerin Rus topraklarında faaliyet gösterdikleri bir 

gerçektir. Ancak bu misyonerlerin başarılı olduklarını gösteren her hangi bir kanıt 

bulunmamaktadır. Kinyaz Vladimir’in Katolik inancına karşın Ortodoksluğu kabul 

etmesi de Katolik misyonerlerin başarısız olduklarının bir kanıtıdır.  

Vladimir’in Katolik Almanların Hıristiyanlık teklifini reddetmesinin nedenleri 

konusuna Eski Zamanların Anlatısı açıklık getirmemekle birlikte “Onlarda hiçbir 

güzellik yoktur” ifadesini kullanmaktadır. Burada göze çarpan önemli bir detay 

“Atalarımız sizleri kabul etmedi, bizler de kabul etmiyoruz”78 ifadesidir. Bu ifadeye 

bakılacak olursa, Katoliklerin daha önceden Hıristiyanlığı kabul etmeleri için Ruslara 

karşı misyon faaliyetleri yürüttükleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla her iki Hıristiyan 

mezhebinin bu coğrafya üzerinde ciddi misyon çalışmaları yürütmüş olduğu inkar 

                                                      
76 Kartaşev, Oçerki po İstorii , s. 132. 
77 Rapov, Russkaya Tserkov, s. 8. 
78 Polnoye Sobraniye, s. 26.  
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edilemez bir vakıadır. Ancak Bizans’ın coğrafi konumu ve siyasi durumu Slav 

toplumunun Ortodoksluğu benimsemesine neden olmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

I.  XX. Yüzyıl Rusya’sında Kilise Devlet İlişkileri 

A. Ortaçağ Rusya’sında Kilise ve Devlet 

1. Sezaro-papizm ve Tsarizm 

Rus Ortodoks Kilisesi’nin XX. yüzyıl içerisinde içine düştüğü zor durumu 

anlamak ve sosyolojik açıdan doğru zeminde tartışabilmek için, kilisenin Orta Çağ 

Rusya’sındaki konumunu da dikkate almak gerekmektedir. Bu nedenle Hıristiyanlık 

tarihi içerisinde kilise-devlet ilişkilerini tanzim eden ve Bizans imparatorluğunun da 

benimsediği Sezaro-papizmin79 Rusya’daki şekli olan Tsarizm80 önem arz 

etmektedir.  

Kuşkusuz tarihin oluşumunda, din ve siyasal iktidarlar arasında gelişen ve 

belirli ilkelere oturtulan ilişkilerin önemli bir yeri olmuştur. Bu ilişkiler bazen 

yönetimlerin kontrolü altında dinsel değer ve söylemleri kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanma yoluyla gerçekleşirken, bazen de din adamlarının siyasal 

güce din adına yön vermeleri şeklinde tezahür etmiştir81. Bu olguyu Hıristiyanlığın 

teşekkülü ve Roma imparatorluğu bünyesinde kendisine yer edinmesi sürecinde bariz 

bir şekilde görmek mümkündür. Nitekim IV. yüzyıla kadar amansız takibe maruz 

kalan Hıristiyanlık nihayet İmparator Konstantin (ö. 337) tarafından 313 yılında 

yayınlanan Milan Fermanı’yla belli ölçüde özgürlüğüne kavuşmuş ve bu tarihten 

itibaren artık Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu nezdinde kabul gören bir din 

konumuna gelmiştir82. Daha sonra Bizans İmparatoru Theodosius (ö. 395) bir ferman 

yayınlayarak paganizmi resmi din olmaktan çıkartıp yerine Hıristiyanlığı kabul 

                                                      
79 Sezaro-Papalizm (Cezaro-Papalism, Sezaro- Papizm) Hıristiyan geleneğinde krallık, Prenslik ve 

derebeylik gibi dünyevi bir gücün, kendi egemenlik sahasında bulunan kiliseye hükmetmeyi 
sağlayan sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu terim Bizans’ın İstanbul Kilisesi’ne karşı sağladığı 
üstünlük ve otoriteyle ilgili olarak kullanılır. Bkz. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi 
Yayınları, 1998, s. 339. 

80 Tsarizm, XVII. yüzyıldan itibaren Rusya’da kilise dâhil devletin tüm kurumlarının Çar unvanını 
taşıyan hükümdar tarafından yönetildiği monarşik sisteme verilen addır. Bkz. S. İ. Ojegov, 
Talkovıy Slovarı Russkogo Yazıka, Moskova, 2003, s. 987.  

81 Şinasi Gündüz, “Dinin Siyasallaşması ve Hıristiyan Misyonu”, İslamiyat Dergisi, 2002/3, s s. 49-
50. 

82 D. Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v XX veke, Moskova, İzdatelstva 
Respublika, 1995, s. 11. 
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etmiştir83. Bu gelişme Hıristiyanlığın resmi din olarak imparatorlukta hızla 

yayılmasına neden olmuştur. 

Theodosius zamanında imparatorluğun Batı ve Doğu olmak üzere ikiye 

ayrılmasından sonra İstanbul Kilisesi, kilise dâhil hayatın her kademesinde 

imparatorun yetki sahibi olduğu düşüncesini ön plana çıkartmıştır. Özellikle 

İmparator Jüstinyen (ö. 565) döneminde kilise ve devlet arasında uyum doktrini 

geliştirilmi ş ve bu da zamanla Sezaro-papizm anlayışının doğmasına neden olmuştur. 

Bu anlayışa göre imparatorluğun tüm dünya işleri ve ihtiyaçları imparator ve onun 

yönetimine aittir. Kilise ise dini konularda imparatora ve onun tüm tebaasına 

danışmanlık yapacak ve ülkede hoşgörünün hâkim olmasını sağlayacaktır. Jüstinyen 

ideolojisine göre kilise imparatorluğun ruhu, hükümet ise onun bedeni 

mahiyetindedir84. Böylece kilise, siyasi iradenin denetimi ve hükmü altına girmiştir. 

X. yüzyıldan itibaren Bizans etkisiyle Hıristiyanlaşan Ruslar, doğal olarak 

kilise-devlet uyum doktrinini ve dolayısıyla da Sezaro-papizm olgusunu 

benimsemişlerdir. Hıristiyanlığı kabul eden Kinyaz Vladimir ve takipçileri kilise 

işleri konusunda tam yetki sahibi iken bu düzen XII. yüzyıldan itibaren Moğol-Tatar 

istilasıyla birlikte etkisini kaybetmiştir. İstila sonucu gücünü kaybeden Kinyazlara 

mukabil Rus Ortodoks Kilisesi Moğol-Tatarların gösterdikleri müsamaha sonucu güç 

kazanmıştır. Moğol-Tatar yöneticiler hâkimiyetlerini tanımaları karşılığında Rus 

Ortodoks Kilisesi’ni vergiden ve askerlikten muaf tutmuştur85. Bu süreç Altın Ordu 

devletinin parçalanmasına kadar bu şekilde devam etmiştir. Moskova Kinyazları için 

Altın Ordu tehlikesi 1420’lerden sonra azalmaya başlamıştır. 1476 yılı itibarıyla 

Altın Ordu’ya vergi vermeyi reddeden III. İvan (ö. 1505) Rusya’yı tam bağımsız bir 

devlete dönüştürmüştür86.  

Böyle bir ortamda İstanbul’un 1453 yılında fethedilmesi giderek güç 

kazanmakta olan Ortodoks Rus yönetimi için yeni fırsatlar doğurmuştur. İstanbul’un 

fethiyle birlikte Bizans Kilisesi’nin fonksiyonunun Moskova merkezli Rus Ortodoks 

                                                      
83 Meyendorff Rev John, The Byzantine Legacy in the Orthodox Church, Crestwood, St, 1982, s. 

8. 
84 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov, s s. 11-15. 
85 Kezban Acar, Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya,” İstanbul, İletişim Yayınları, 2009, s. 56. 
86 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya, s. 13.   
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Kilisesi’ne geçmesi gündeme gelmiştir87. Bu yaklaşım Moskova’nın Bizans’ın iki 

başlı kartal armasını kendi arması olarak kabullenmesi ve III. İvan’ın 1472 yılında 

Bizans’ın son imparatoru Konstantin’in yeğeni Sofia Paleologue ile evlenmesiyle 

daha da kuvvetlenmiştir. Bizans’ın siyasi yapılanmasını alarak adeta Bizans’ın varisi 

olma hevesini taşıyan Rus Kilisesi’ne yeni bir anlayış edinme olanağı sunmuştur. Bu 

İmparatorluğun yani ebedi krallığın bir ülkeden başka bir ülkeye aktarılması 

düşüncesidir. Başka bir ifadeyle Bizans’ın düşmesiyle Ortodoks imparatorluğunun 

Bizans’tan Moskova Rusya’sına taşınması olarak değerlendirilmiştir88. Bu yaklaşım 

“Üçüncü Roma” iddiasının doğmasına ve Bizans imparatorlarının özelliklerinin 

tümüyle Moskova Kinyazlarına aktarılmasına olanak sağlamıştır89. Moskova’nın 

egemen prensleri “Çar” unvanını benimseyip Bizans ve Roma imparatorlarından bir 

soy icat etmişlerdir90. III. İvan’ın başlattığı genişleme politikasının sonucu 1463’te 

Rostov, ardından 1471’da Novgorod yeni Rus yönetimine katılmıştır91. Nihayetinde 

üçüncü Roma iddiasının benimsenmesi, Rus Çarlarına eski Bizans toprakları 

üzerinde hak iddia etme olanağı da sunmuştur. Ortodoks olmayanlarla girişilen tüm 

savaşlarda Ortodoksları korumak amacı bir bahane olarak kullanılmıştır.  

Moğol-Tatar istilasından kurtulmayı başaran Çar III. İvan, Bizans’ın ortadan 

kaldırılmasını fırsat bilerek “Üçüncü Roma” iddiasıyla siyasi ve dini otoriteyi 

tekelinde bulundurmak istemiştir. Ancak Moğol-Tatarlar döneminde kilisenin elde 

ettiği güç ve zenginlik Çarların tam anlamıyla kilise üzerinde söz sahibi olmalarını 

engellemiştir. Bu açıdan Bizans örneğinde var olan Seraro-papizm algısıyla Çarlık 

Rusya’sında geliştirilen Tsarizm arasında bazı farklar ortaya çıkmıştır. Örneğin 

İmparator Jüstinyen’ın geliştirdiği Sezaro-papizm’e göre imparator kilisenin 

üzerindedir ve her türden din işlerine müdahil olabilmektedir. Çarlık Rusya’sında ise 

Çarlar, Patrikle aynı konumdadırlar ve kilise iç işlerine müdahil olamamaktadır92. 

Hatta Ortodoks tebaa içerisinde Patrik, Çar’dan daha üstün bir konuma sahiptir. 

                                                      
87 Encyclopedia Britannica, “the Moscow Period,” Volume 19, 1972, s. 776.  
88 A. V. Saldatov, Religiovdenye, İzdatelstvo Lab, y. y. 2003. s. 732. 
89 E. John Paraskevas, the Eastern Orthodox Church: a Brief History: İncluding a Church 

Directory , Washington, El Greco Press, 1989, s. 57. 
90 Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 358.  
91 K. Acar, Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, İstanbul, İletişim Yayınları, 2009, s. 79. 
92 B. Aleksey, “Tserkovnaya Reforma Pyotra Pervogo”, Jurnal Maskovskoy Patriarkhi , Moskova, 

1985/11, s. 91. 
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Kilisenin elinde bulundurduğu bu güç idarecilerin kilise karşısında bir anlamda 

çaresiz kalmaları, örneğin Çar Korkunç İvan’ın (ö. 1584) baskın otoritesine rağmen 

devam etmiştir. Bu bağlamda XVI. yüzyılın ortalarından itibaren paskalyadan bir 

hafta önce Kremlin içerisindeki katedral meydanında düzenlenen ayinler dikkat 

çekicidir. Bu ayinler sırasında Çar’a, Ortodoks kilisesinin başı olan Patrikle 

karşılaştırıldığında ikinci kişi rolü verilmiştir93. Siyasi güç ve kilise arasında uyumu 

ön gören ve kiliseyi yönetimin etkisinden uzak tutan bu anlayış, I. Petro dönemine 

kadar devam etmiştir.  

2. Rus Ortodoks Kilisesi’nin Bağımsızlık Kazanması 

Çarlık Rusya’sında kilise 1448 yılına kadar İstanbul Patrikliğine bağlı Grek 

metropolitler tarafından yönetilmiştir. Ancak İstanbul Patrikliğinin gittikçe büyüyen 

Osmanlı tehlikesine karşı varlığını koruyabilmek için 1439’da Floransa’da Roma 

Papalığı ile yaptığı uzlaşma, Rus Ortodoks Kilisesi’yle İstanbul Kilisesi’ni karşı 

karşıya getirmiştir. Söz konusu anlaşmaya binaen, Bizans imparatoru, Ortodoks 

kilisesiyle Katolikliğin birleşmesine olumlu bakmakta ve Ortodoks kilisesi üzerinde 

Papa’nın üstünlüğünü kabul etmekteydi. İstanbul Patrikliği tarafından Rusya’ya 

gönderilen Rum metropolit İsidor, Floransa Konsili’nde Rus Kilisesi’ni temsil 

etmiştir. İsidor, İstanbul Patriğinin görüşlerini benimsediğinden, alınan tüm konsey 

kararlarını onaylamıştır. Ancak İsidor’un bu tutumu, Moskova Kinyaz ve ruhban 

sınıfınca kınanmış ve Rus Kilisesi’nin İstanbul Patrikliğinden ayrıldığını beyan 

etmesiyle neticelenmiştir. Ayrıca İsidor görevinden uzaklaştırılmış ve yerine Rus 

asıllı Metropolit İon 1448 yılında bütün Rusya metropolitliğine seçilmiştir. Bu 

gelişmelere paralel olarak Rus Ortodoks Kilisesi, Floransa anlaşmasını gerekçe 

göstererek kendisinin özerk olduğunu ilan etmiştir94. Dolayısıyla Rus Kilisesi, ilk kez 

İstanbul’u devre dışı bırakarak kendi metropolitlerini tayin etme yetkisini elde 

etmiştir. Bu, aynı zamanda Rus Ortodoks Kilisesi’nin Bizans’a olan bağlılığının da 

sonu olmuştur.  

                                                      
93 Acar, Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, s. 99. 
94 S. Polat, “Din Devlet İlişkileri Bakımından Sovyetler Birliğinde Rus Ortodoks Kilisesi” (1917–

1941), Akademik Ara ştırmalar Dergisi , 2000/6, s. 115. 
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a. Metropolitlikten Patrikli ğe 

Rus Kilisesi açısından bir diğer önemli gelişme, 1589 yılında kilisenin patriklik 

statüsünü elde etmesi olayıdır. Rus Kilisesi, metropolit İon zamanında bağımsızlığını 

elde etmiş olmasına rağmen, Rusya metropolitinin İstanbul Patrikliğine olan bağlılığı 

bir şekilde devam etmiştir. Rus Kilisesi bu durumun sonlandırılmasını arzulamıştır. 

Zira Rusya, Altın Ordu tehlikesinden kurtulup, sınırlarını genişleterek güçlü bir 

devlet haline gelirken İstanbul Patrikliği Osmanlı Sultanlarının etkisi altında bulunan 

bir kilise konumuna düşmüştür95. Dolayısıyla her geçen gün güçlenen ve sınırlarını 

genişleten bir devletin Müslümanların kontrolü altında kalan İstanbul Kilisesi’ne 

bağımlı kalması kabul edilemezdi. Böyle bir ortamda Antakya Patriği İoakim’in (ö. 

1592) 1584 yılında Moskova’yı ziyaret etmesi konunun gündeme gelmesi açısından 

önemli bir fırsat doğurmuştur. Patrik düzeyinde bir ruhbanın Moskova’yı ilk ziyaret 

edişini bir fırsata dönüştüren Çar I. Fyodor (ö. 1598), Boyarlar96 toplantısında 

konuyu gündeme getirerek Moskova’da patriklik makamının oluşturulmasını 

istemiştir. Müzakere sonucu Çar’ın bu önerisinin diğer patriklerle değerlendirilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine 1588 yılında İstanbul Patriği II. Jeremias (ö. 1595) 

Moskova’yı ziyaret etmiştir. Başlangıçta Yunan asıllı birinin Patrik olarak 

belirlenmesi istense de Çar bu teklife karşı çıkmış ve nihayetinde İstanbul Patriğinin 

onayıyla Moskova Patrikliği makamına Rus Ortodoks Kilisesi Metropoliti İov (ö. 

1607) uygun görülmüştür. Bir sene sonra 1589 yılında ise düzenlenen törenle İov 

Moskova Patriği olarak tayin edilmiştir97. 1590 yılında İstanbul Patrikliği 

öncülüğünde toplanan Ortodoks Patrikler Meclisi, Moskova Kilisesi’ni beşinci 

patriklik olarak onaylamıştır. Tüm doğu Ortodoks kiliselerinin Moskova Patrikliğini 

resmen onaylaması ise 1593 yılında mümkün olmuştur98.  

3. Çar I. Petro’nun Kilise Reformları  

1689 yılında tahta çıkan Petro, idari ve dini alanlarda yaptığı yeniliklerden 

dolayı Rus tarihinde önemli bir yere sahiptir. Reform çalışmaları sonucu ülkede 

mutlak monarşiyi tesis eden Petro, Rusya’yı ruhban zihniyetinden tamamıyla 

                                                      
95 Znamensky, İstoriye Russkoy Tserkvi, s. 143. 
96 Çarlık Rusyasında XVIII. yüzyıla kadar var olan ve feodal sistemin üst tabakasını oluşturan geniş 

toprak mülkiyetine sahip yöneticiler topluluğu. Bkz. S. İ. Ojegov, Tolkovıy Slovar, s. 57. 
97 Znamensky, İstoriye Russkoy Tserkvi, s. 144. 
98 Polat, “Din Devlet İlişkileri,” s. 116.  
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kurtarmış ve Batıyla bütünleşmiş yeni bir Rusya meydana çıkarmıştır99. Ülke 

genelinde birçok alanda gerçekleştirdiği reformlardan biri de Rus Ortodoks Kilisesi 

üzerinde yaptığı değişikliklerdir. Petro’nun oluşturduğu mutlak monarşi, kiliseyi de 

kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı gerektirmiştir. Patriklik sistemiyle 

yönetilmekte olan kilise, devletten bağımsız olarak görülmüş ve bizatihi Patriklik 

sıfatının hükümdarla eşit statüye sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu durum, Petro 

açısından tehlikeli ve kabul edilemezdi. Dolayısıyla Petro kilise bünyesinde 

değişiklikler yapmaya ve onu devlete bağlı bir kurum haline getirmeye karar 

vermiştir100. Petro’nun reformlarını analiz eden Florovsky, anakronizm 

değerlendirmesi yaparak Petro’nun temel hedefinin Rusya’yı Batılılaştırmak ya da 

modernleştirmekten ziyade, onun sekülerleşmesini sağlamaktan ibaret olduğunu 

belirtmiştir101.  

1682 yılından 1725’e kadar Rusya’yı yöneten Petro, bu zaman zarfında o 

döneme kadar hiç görülmemiş reformlar hayata geçirmeyi başarmıştır. Genelde 

Batıdan etkilenerek gerçekleştirdiği reformlar hususunda diğer alanlarında ciddi bir 

muhalefetle karşılaşmayan Petro, en sert tepkiyi kilise reformu sırasında görmüştür. 

Aslında Petro’nun ulaşmak istediği ana hedef, ülkede mevcut çift başlılığı ortadan 

kaldırarak kendi mutlak düzenini kurmaktır102. Ancak Petro’nun bu planını hayata 

geçirirken önünde duran en büyük engel ruhani hiyerarşik düzen yani kilise 

olmuştur.  

Rus tarihçi E. Golubincky, Petro’nun kilise reformlarının iktidar kaygısı 

nedeniyle gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Golubinsky’e göre Rus halkı, Patriği 

ikinci hükümdar, hatta sahip olduğu özellikler nedeniyle Çar’dan daha ileri konumda 

görüyordu. Bu nedenle olası bir Patrik-Çar çatışmasında durumun Petro’nun 

aleyhinde cereyan etme olasılığı son derece yüksekti. Petro bunun örneğini babası 

Çar Aleksey’in dönemin Patriğiyle girmiş olduğu çekişmelerde görmüştü. Ayrıca 

Çar Petro, Patriğin reform karşıtı grubun başına geçerek, kendisine karşı bir direnişe 

                                                      
99 Kurat, Rusya Tarihi, s. 271. 
100 E. Poselyanin, Oçerki iz İstorii Russkoy Tserkovnoy i Duhovnoy Jizni v XVIII veke, 

Moskova, 1998, s. 21. 
101 G. Florovsky, Ways of Russian Theology, Part I, Belmont, M A, 1979, s. 114.  
102 Aleksey, “Tserkovnaya Reforma Pyotra Pervogo”, s. 91. 
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liderlik etmesinden de endişe duymuştu103. Söz konusu tehlikenin zararsızlaştırılması 

ancak Protestanlık örneğinde olduğu gibi radikal değişimlerle mümkün olacaktır. 

Petro, yeni bir çalkalanma ve bölünmeye mahal vermeden kilise hiyerarşisine karşı 

Rus ruhbanlığı için alışılmışın dışında bir reform sürecini hayata geçirmenin yolları 

üzerine yoğunlaşmıştır. 

a. Reforma Giden Süreç 

Petro’nun yaptığı Avrupa seyahatleri, Kilise reformu düşüncesi üzerinde ve 

hayatı boyunca alacağı kararların şekillenmesinde önemli ölçüde rol oynamıştır. 

Petro ilk yurtdışı gezisini 1697-1698 yılları arasında Avrupa ülkelerine yapmıştır104. 

Bu gezileri esnasında Alman avukat Samuel Pufendorf’un (ö. 1694) kilisenin devlet 

yönetimi altında olmasını öngören teziyle de yakından ilgilenmiştir. Petro, Kilise’nin 

kendisine bağlı bir kurum olması gerektiği kanaatine, Pufendorf’un geliştirdiği 

(cujusregio, ejusreligio) “Güç kimdeyse din de onundur” görüşünden esinlenerek 

varmıştır. Sonra İngiltere’ye giden ve orada da kilise-devlet ilişkilerini araştıran 

Petro, kral VIII. Henry’nin 1534’te kendisini Papa’nın yerine koyarak İngiltere 

kilisesinin başı ilan etmesinden de etkilenmiştir105. Aynı zamanda Petro, İngiltere 

seyahati esnasında birçok ruhban otoriteyle görüşerek fikir alış verişinde bulunmuş, 

bu görüşmelerin birinde İngiltere kralı III. William (ö. 1702) Petro’ya, monarşiyi tam 

tesis edebilmesi için zaman kaybetmeden kendisini “dini önder” ilan etmesini 

önermiştir106. İngiltere gezisi sırasında Petro’ya ilahiyatçı danışmanlar tahsis edilmiş 

ve kilise reformları konusunda aydınlatılmıştır107. Ayrıca Almanya’yı da ziyaret eden 

Petro, Martin Luther’in (ö. 1546) görüşleriyle de çok yakından ilgilenmiştir.  

1700’de Patrik Adrian’ın ölümünü fırsat bilen Petro kafasında tasarladığı 

değişiklikleri gerçekleştirmek için harekete geçmiştir. Ancak kilise içerisinden destek 

almadan böyle bir değişikli ğe kalkışmanın delilik olacağının da farkında olduğundan 

temkinli davranmayı tercih etmiştir. Dolayısıyla Patriğin ölümünden sonra Petro yeni 

patriğin atanmasına onay vermeyerek Metropolit Riyazansky’i geçici patriklik 

                                                      
103 Aleksey, “Tserkovnaya Reforma”, s. 92. 
104 A. V. Kartaşev, Oçerki po İstorii Russkoy Tserkvi, Moskova, c. II, 1996, s s. 193-194.  
105 Anglikan Kilisesiyle ilgili bkz. Mehmet Ziya Aksu, “İngiltere’de reform hareketi ve Anglikan 

Kilisesi’nin teşekkülü,” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 2002. s s. 47-76.  
106 Aleksey, “Tserkovnaya Reforma”, s. 92. 
107 Kartaşev, Oçerki po İstorii , c. II, s. 194. 
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görevine atamıştır108. Böylece Petro ülkenin tek hâkimi olma yolunda en büyük engel 

olarak gördüğü kiliseye karşı ilk hamlesini yapmıştır. Bu aşamadan sonra Petro 

etrafına değişikli ğe destek verecek ruhban sınıfını çekmek ve esas hamlesi için 

zamanın olgunlaşmasını beklemeye koyulmuştur.  

b. Ruhban Kuruluna Geçiş 

Petro Rus Kilisesinin kontrolü altında tutabilmek içim kendisi gibi reform 

konusunda kararlı birisine ihtiyaç duymuştur.109 Böyle bir ortamda kilise reformları 

konusunda Petro’ya en güçlü destek teolog Feofan Prokopovi’den gelmiştir. Feofan 

temel felsefesini siyasi iradeyi de tanrıyla ilişkilendiren “Tanrıdan olmayan iktidar 

yoktur”110 öğretisine dayandırmıştır. Feofan, reform süreci boyunca Petro’nun kilise 

ve devletle ilişkili tüm icraatlarında akıl hocalığını yapmıştır111.  

Feofan’ın uzun çalışmaları sonucu ortaya çıkan ruhani kurul projesi 1720 

yılında Petersburg’da bulunan piskoposların müzakeresine sunulmuş ve zamanla 

birçok metropolitin onayını alarak, senato tarafından da kabul görmüştür. Ruhban 

kurulundan oluşan ve Kutsal Sinod olarak adlandırılan kurumun patriklikten farkı, 

Sinod’un Çar’a tam bağlı kılınmasıydı. Yeni düzenlemeye göre Patriklik sistemi ilga 

edilecek ve Sinod üyeleri göreve gelmeden önce hanedana/hükümdara sadık 

kalacakları ve devlet çıkarlar doğrultusunda davranacakları doğrultusunda ant 

içeceklerdir112. Bu ant içme eylemi yeni oluşturulan kilise organının ne denli devlete 

bağlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

Petro bir adım daha atarak Sinod’u denetleyecek olan Ober-prakurorluk113 

sistemini de oluşturmuştur. Sinod’un başına getirilen Ober-prakuror unvanını taşıyan 

devlet memurunun esas görevi, Sinod’un tüm faaliyetlerini kontrol altında tutmak ve 

devletle kilise arasında aracılık yapmaktır. Bir anlamda Çarın kilisedeki gözü ve 

kulağı olarak nitelendirilen Ober-prakuror, XX. yüzyılın başlarına kadar Rus 

                                                      
108 Aleksey, “Tserkovnaya Reforma”, s. 93. 
109 Kartaşev, Oçerki po İstorii , c. II, s. 197. 
110 Romalılar, 13,1 
111 Kartaşev, Oçerki po İstorii , c. II, s. 203. 
112 Bkz. Paraskevas, the Eastern Orthodox Church, s. 60.  
113 Ober-Prakuror; Başsavcı anlamına gelmektedir. 1917 öncesi Çarlık Rusya’sında Kutsal Sinod’u 

yöneten ve kontrol eden hükümet yetkilisi anlamındadır. Bkz. S. İ. Ojegov, Talkovıy Slovarı, s. 
426.  
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Ortodoks Kilisesi’ne yön vermiştir114. Petro, Sinod’un ilk Ober-prakuroru olarak 

Albay İ. V. Boltin’i görevlendirmek suretiyle Ober-prakuror görevine askerlerin 

getirilmesi geleneğini de başlatmıştır. Ayrıca Ober-prakurorların görevlerini 

layıkıyla icra etmelerini sağlamak maksadıyla 11 Mayıs 1722’de bir kararname 

yayınlayarak Ober-prakurorların imparatorluk mahkemesi dışında diğer 

mahkemelerce yargılanmasını yasaklamıştır.115 

Yapılan değişiklikler önemli ölçüde yeni uygulamaları da beraberinde 

getirmiştir. Daha önceki uygulamada, kilise-devlet ilişkileri uyum-doktrini 

çerçevesinde belirlenmiş ve Hıristiyan halkı idare etmek hususunda her iki kurum da 

eşit haklara sahip olmuşlardı. Petro reformları sonrası getirilen yeni düzenlemelerde 

ise kilise devletle olan eşitlik statüsünü kaybetmiş ve devletin kontrolü ve idaresi 

altına girmiştir. Bu değişiklikler sonrası ülkede Tsarizm yani kilisenin Çar’a mutlak 

bağlılığı olgusu bariz şekilde kendini göstermeye başlamıştır. Kilise sorunlarının 

çözüme kavuşmasında Petro’nun danışmanlığını yapan Feofan, kilise dâhil hiçbir 

kurumun devletin üzerinde olmadığını ve her kurumun hükümete tabi olması 

gerektiğini vurgulamış; devletin kilise kanunları dâhil Tanrı dışında kimseye itaat 

etmemesi gerektiğinin altını çizmiştir116. Petro tesis ettiği yeni düzene yasal zemin 

oluşturmak amacıyla 30 Eylül 1721 yılında İstanbul patriği III. Jeremiah’a (Patriklik 

dönemi 1716-1726) mektup yollayarak, Rus kilisesinde hayata geçirilen reformlar 

hakkında bilgi vermiş ve Patrikten yapılan bu değişiklikleri onaylamasını 

istemiştir117.  

Patrikliğin kaldırılarak kilise yönetiminde Sinodal sisteminin tesis edilmesi 

kilisenin bürokrasiye boyun eğmesini sağlamıştır. Diğer taraftan bu durum kilisenin 

hükümete karşı mazlum halkı koruma yetkisini elinden almış ve ruhbanları devlete 

hizmet etmeye ant içmiş birer memura çevirmiştir118. Özellikle birçok halk 

ayaklanmasında karşısında onları yatıştırmak için Çarlık düzeninin sözcülüğünü 

                                                      
114 Polat, “Din Devlet İlişkileri,” s. 118. 
115 Z. P. Tinina, Samoderjaviye i Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Pervoy Çetverti XIX veka , 

Volgograd, 1999, s. 16.  
116 Nikolin, Tserkov i Gosudarstvo, İzdatelstva Sretenskogo Monastırya, y. y. 1997, s s. 78-79. 
117 Aleksey, “TserkovnayaReforma”, s. 96. 
118 D. Pospelovcky,“Russkaya Pravoslavnaya Tserkov: İspıtaniya Naçala XX veka”, Voprosı İstorii , 

1993/1, s. 42. 
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yapan kilise, zamanla halk nezdinde monarşiyle aynı konumda algılanmaya 

başlanmıştır.  

B. XX. Yüzyılın Başlarında Rus Ortodoks Kilisesi ve Devlet 

1. Çarlık Rusya’sında Kilisenin Durumu 

Rus Ortodoks Kilisesi, kuruluşundan Bolşevik devrimine kadar geçen zaman 

içerisinde hem siyasi hem de ekonomik açıdan güçlü bir kurumsal yapıya sahip 

olmuştur. Bunun nedenlerinden birisi geniş çapta toprak mülkiyetini elinde 

bulunduruyor olmasıdır. Bir diğer nedense devletin her dönemde kiliseye büyük 

ölçüde önem atfetmesi ve maddi açıdan desteklemesidir.  

X. yüzyıldan XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar kilisenin toprak edinmesi dört 

aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşama Rus topraklarında Hıristiyanlığın hakim 

inanç olmasından XIV. yüzyılın ortalarına kadar geçen süreci kapsamaktadır. Bu 

süreç Rus kilisesinin çok az toprak mülkiyetine sahip olduğu bir dönemdir. Bu 

evrede Kinyazların kiliseye toprak bağışında bulunmaları nadiren görülür. İkinci 

dönem, XIV. yüzyılın sonlarından XVI. yüzyıl ortalarına kadar süren bir zaman 

dilimini kapsar. Bu süreçte kilise mülkiyetinin artarak genişlediği görülmektedir119. 

Moğol istilasının da yaşandığı bu dönemde kilise ve kilise kurumları, belli ölçüde 

zarar görmüş olsalar da genel anlamda bu süreç kilisenin güçlenmesini ve 

kalkınmasını sağlamıştır.  

Üçüncü dönem ise XVI. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın ortalarına kadar 

devam etmiştir. Bu dönem içerisinde Moğol istilasından kurtulmayı başaran Rus 

yönetimi, verimli toprakların kilise kontrolü altında olmasını gerekçe göstererek, 

kilise üzerinde baskı uygulama yoluna gitmiştir. Özellikle asker ve Boyarları denetim 

altında tutmak için gereken zengin toprakların kilisenin kontrolünde olması, 

dikkatlerin kilise üzerine yoğunlaşmasına yol açmıştır. Buysa 1551 yılı itibarıyla 

kilise topraklarının müsadere edilmesini gündeme getirmiştir. Ancak Çar IV. İvan 

kilisenin güçlü direnişiyle karşı karşıya kalmış ve toprak reformunu gerçekleştirmeyi 

başaramamıştır120. Yukarıda da bahsedildiği üzere bu dönemde kilise-devlet uyum 

                                                      
119 E. Vodarsky, Russkoye Pravoslaviye: Vekhi İstorii , Moskova, 1989 s. 502. 
120 Vodarsky, Russkoye Pravoslaviye, s s. 503-504. 
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doktrini çerçevesinde kilise devletten bağımsız olduğundan hükümdarın kilise 

işlerine müdahil olması son derece zor olmuştur.  

Kilise toprak mülkiyetine dair son süreç 1764 ve 1917 yılları arasını 

kapsamaktadır. Bu dönemde kilisenin toprağa dayalı mülk edinme süreci azalma 

kaydetmiş olsa da tamamıyla sekteye uğramamıştır. 1764 yılında dönemin Çariçesi 

II. Katerina’nın (ö. 1796) kilise ve manastır topraklarının müsaderesini ön gören 

manifestosunun ardından birçok manastırın, kilisenin elinden çıkmasına rağmen 

kilise büyük ölçüde toprak mülkiyetini kendi bünyesinde korumayı başarmıştır121. 

Nitekim Rus Ortodoks Kilisesi’nin 1905 yılına ait resmi verilerine göre, manastırlar 

740 bin dönümlük toprak mülkiyetine sahiptir122. Kilisenin elinde bulundurduğu 

geniş araziler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan zenginlik, finansal açıdan kiliseye 

belli ölçüde bağımsız olma olanağı da sunmuştur123. Kendi ayakları üzerinde 

durmayı başaran bu devasa organizasyon, adeta devlet içerisinde bir devlet 

konumuna ulaşmış ve üzerine düşen politik rolü kusursuzca oynamayı sürdürmüştür. 

Dolayısıyla kilise XX. yüzyılın ilk çeyreğine son derecede güçlü ve imparatorluk 

yönetiminde söz sahibi bir kurum olarak girmiştir.  

2. Kilise-Siyaset İlişkisi 

Rus imparatorluğunun belirlediği kanun gereğince ülkede üstün ve hakim inanç 

sistemi, Ortodoksluk olmuştur. Çar kilisenin vasisi ve koruyucusu olarak kabul 

edilmiştir124. Kilisenin idaresini elinde bulunduran Kutsal Sinod, oluşumundan 

itibaren siyasal yapının politik amaçlarına hizmet eden bir kurum haline 

dönüştürülmüştür. Özellikle XIX. yüzyıl boyunca tamamıyla Çar’ın güdümünde olan 

bir kurum görünümünde olmuştur.  

Çar’ın hamilik statüsü, onun kilise üzerinde söz sahibi olmasına olanak 

sağlamıştır. Devletin politik amaçlarına alet edilen kilise, herhangi bir konuda Çar’ın 

onayı ve bilgisi olmadan hiçbir karar alamamıştır125. Kilisenin birçok konuda 

                                                      
121 Y. N. Titov, “Protsess Ogosudarstvleniya Tserkovi v XVIII-XIX vek,” s. 67. Çevrimiçi 

http://religio.rags.ru/journal/anthology3/a3_6.pdf 16 Ocak 2012  
122 Vodarsky, Russkoye Pravoslaviye, s. 558. 
123 Vodarsky, Russkoye Pravoslaviye, s. 501. 
124 S. Firsov, Russkaya Tserkov Nakanune Peremen, Konets 1890-1918, g, Moskova, 2002, s s. 

36-37. 
125 S. V. Rimsky, “Tserkovnaya Reforma 60-70 Godov XIX veka”, Oteçestvennaya İstoriya, 

1995/2, s. 166.   
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hükümete bağlı kalması, onun temel ilkelerinin ihlal edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bazı 

durumlarda piskoposların atanması konusunda dahi Sinod fazla bir yetkiye sahip 

olamamıştır126. Bu ve benzeri konularda nihai karar mercii Çar olmuştur. Hükümdar 

kiliseyi kendi resmi kurumu olarak kullanırken, kilise de elinde bulundurduğu devlet 

avantajını iyi bir biçimde değerlendirmiştir. Kilise, Petro reformları sonrasında siyasi 

otoriteye olan bağımlılığına rağmen kendisini devletin bir parçası olarak görmemiş, 

1917’ye kadar devletten ayrı varlığını sürdürmeye gayret göstermiştir. Ancak XX. 

yüzyılın başlarından itibaren iki kurumun ilgi alanları farklılık arz etmeye 

başlamıştır. Söz konusu ayrışmanın hız kazanmasına ise dönemin Ober-prakuroru 

Pobedanostsov’un127 (ö. 1907) kilisenin konsey çağırma ve devletten bağımsız 

hareket etme girişimlerine müdahil tavrı sebep olmuştur. Buna ilaveten 1905’te dini 

kurumlara özgürlük kazandıran “vicdan özgürlüğü” beyannamesinin ilan edilmesi, 

hükümdarla kilise arasındaki ilişkileri çıkmaza sokmuştur. Ayrıca 1909 yılında 

Rusya Duma’sı din özgürlüğü komisyonunun, isteyen kişinin dinini değiştirmesine 

olanak sağlayan kararı da kilise devlet ilişkilerinde kutuplaşmaya yol açmıştır128. Bu 

ve buna benzer gelişmeler iki kurum arasında ciddi görüş ayrılıklarının doğmasına 

neden olmuştur. 

3. Ortodoksluk ve Diğer Dinler  

XX. yüzyılın başında Çarlık Rusyası sınırları içerisinde farklı millet ve din 

mensuplarının mevcudiyetiyle birlikte, Ortodoksluk çok daha yaygın bir inanç 

sistemi olarak kendini göstermiştir. Rusya İmparatorluğu Kanunlar Mecmuasına göre 

inanç sistemleri içerikleri açısından üç kategoriye ayrılmışlardır. Bu kategoriye göre 

ilk sırada hükmedici konumda olan Ortodoksluk gelirken ikinci sırada “tahammül 

edilebilen” inançlar yer almaktadır. Son olarak üçüncü sırada tahammül edilmeyip 

dışlanan” inançlar bulunmaktadır. Bu çerçevede sadece Ortodoks kilisesi kendi 

öğretisini yayma yetkisine sahiptir129. Tahammül edilebilir inanç veya dinler kendi 

içlerinde dörde ayrılmıştır. Bunlardan ilki Ortodoks olmayan Hıristiyan 

                                                      
126 Rimsky, “Tserkovnya Reforma,” s. 59. 
127 Tarihteki büyük antisemitlerden biri olan Pobedanostsov Rusya’da Yahudi katliamı tertipleyen, 

Müslümanları da topraklarından sürdürten, Panslavizm’in teorisyenlerinden biri olarak bilinir. 
Bkz. İlber Ortaylı, “Ortodoks Kilisesi”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXIV , 1987/223, s. 137. 

128 İmzasız, “Hürriyyet-i Diniyye”, Tercüman (17 Şubat) 1909\8, s. 3. 
129 Svod Zakonov Rossiyskoy İmperii , Petersburg, Tom I, Ças I, Razdel I, 1906, s. 9. 
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mezhepleridir. İkincisiyse Hıristiyanlık dışı dinlerden oluşmaktadır. İslam dini de 

tahammül edilenler grubu içerisine alınmıştır. Diğer gruplar içerisinde ise birtakım 

heretik akım ve cereyanlar yer almaktadır. Bu sınıflandırma dışında 1905 dini 

hoşgörü kararnamesine kadar imparatorluk içerisinde Ortodoksluk dışında her hangi 

bir inanca ihtida etmek de yasaklanmıştı130. Örneğin, 1854 yılında yürürlüğe konan 

genelgeye göre sadece Hıristiyan birisinin değil, hatta pagan bir Rus vatandaşının 

dahi İslam’ı tercih etmesi yasaklanmıştır131. 1905 Dini Hoşgörü Beyannamesi’nin 

yayınlanmasından sonra yapılan istatistikî araştırmalara göre farklı inanç 

mensuplarının oranı şöyledir. Müslümanlar % 11,1132 Katolikler % 8,91; Protestanlar 

% 4,85; Yahudiler % 4,05; diğer Hıristiyan din mensupları % 0,96 civarında 

olmuştur133. Bazı araştırmacılar Hiva ve Buhara bölgelerini de katmak suretiyle 

Çarlık dönemi Rus imparatorluğu sınırları içerisinde 20 milyon civarında 

Müslüman’ın bulunduğunu kaydetmektedir134. 

Çarlık Rusya’sının resmi dini konumunda olan Ortodoksluğa gelecek olur isek 

1897 yılında yapılan ilk kapsamlı nüfus sayımı sonuçlarına göre, ülke nüfusun % 

70’i Ortodoks inancına mensup kişilerden oluşturmaktadır135. Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin kendi tebaasının dini ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla oluşturduğu 

ruhban sınıfının136 sayısı 120 bin civarındadır. 1905 yılı itibarıyla Rus Ortodoks 

Kilisesi 48 bin civarında kilise ve 20 bin civarında köy kilisesiyle 66 eyalette 

(eparchia) faaliyet gösteren devasa bir kurum olmuştur137. Kilise ve manastırlardan 

elde edilen maddi gelirlere ilaveten devlet, ruhban sınıfı için hazineden yıllık bütçe 

ayırmış, bunun karşılığında ise kilisenin sosyal düzeni sağlama konusunda aktif rol 

                                                      
130 A. D. Andryevna, Svoboda Sovesti v Rossii; Sudba Zakonoproyektov Naçala XX veka, 

Petersburg, İzdatelstva, RGPU, 2001, s s. 20-21.  
131 Andryevna, Svoboda Sovesti v Rossii, s. 27. 
132 N. P. Ostroumov, “Magometanskiy Vopros v Rossii v Nastoyaşie Vremya”, Petersburg, 

Hıristiyanskoye Çteniye, 1905/9, s. 316. 
133 K. V Tzekhanskaya, “Russia: The 20 th Century Orthodox Religiousity Trends”, Etnografiçeskoe 

Obozrenie, 1999/5, s. 61. 
134 Smirnov, “Dinamika Religioznıkh Organizatsii,” s. 34.  
135 P. N. Zıryanov, Russkoye Pravoslaviye: Vekhi İstorii , Moskova, 1989, s. 380.  
136 Rus Ortodoks Kilisesi’nde Ruhban sınıfı beyaz ve siyah ruhbanlar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Beyaz ruhban sınıfı genelde alt tabakayı oluşturan ve evlenebilen rahiplerden 
oluşmaktadır. Siyah Ruhban sınıfı ise Patrikler ve Metropolitlerden oluşur ve bu gruba mensup 
ruhbanlar asla evlenmezler. Bakınız; A. Petrov, “Sostav Russkogo Duhovenstva,” (Çevrimiçi) 
http://old-ru.ru/zerk.html, 12 Kasım 2011. 

137 N. Zernov, the Russian Religious Renaissance of teh Twentieh Century, Darton, Longman 
TODD, London, 1963, s. 44. 
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almasını talep etmiştir138. Devletin her koşulda kiliseyi himaye etmesi ve maddi 

açıdan destek sağlaması doğal olarak onun monarşi yanlısı bir tutum sergilemesini 

gerektirmiştir. Dolayısıyla kilise ülkede mevcut sosyal düzenden rahatsız olan işçi ve 

köylülerin ayaklanmalarını önlemek maksadıyla yoğun propaganda yürütme 

konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Sosyalizmin halk nezdinde 

itibarını sarsmak maksadıyla kilise, sosyalizmin irdelenmesi ve tekzibi adı altında 

özel seminer ve kurslar organize etmiştir. Aynı zamanda kilise, sahip olduğu basın 

yayın organlarını etkili biçimde kullanarak sosyalizm karşıtı propaganda 

yürütmüştür. “Tanrı’dan korkun ve çara saygı gösterin, Çarlık otokrasisi her şeye 

gücü yeten Tanrı’nın yerdeki modelidir” gibi sloganlarla mevcut sistemi savunmaya 

çalışmıştır139. Aslında Kilise bu tutumuyla monarşiden ziyade kendi çıkarlarını 

savunmaktaydı. Özellikle 1905 yılında meydana gelen devrim hareketleri sırasında 

sosyalistlerin gündeme getirdikleri kilisenin devletten ve okulların da kiliseden 

ayrılması ve tüm dinlerin eşit konuma getirilmesi talepleri kilisenin çıkarlarıyla zıtlık 

teşkil etmekteydi. Dolayısıyla mevcut rejimin yıkılması kilise açısından arzu edilmez 

bir durum olarak görülmüştür.  

4. Kilise ve Din Eğitimi 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Çarlık Rusya’sının çeşitli halk ayaklanmalarıyla 

karşı karşıya kalması ve buna ilaveten 1905 yılında Japonya ile başlatılan savaş, 

halkın pek de iyi olmayan durumunu daha da etkilemiştir. Özellikle kırsal kesimlerde 

hüküm süren yoksulluk ve eğitimsizlik müzmin bir sorun olarak kalmaya devam 

etmiştir140. İmparatorluğun bütün bölgelerinde okullar paralı olduğundan halkın 

yoksul kesimi çocuklarına eğitim vermekte zorlanmıştır.  

Ülkede yaşanan bu olumsuz durum özellikle kırsal kesimlerde görevde bulunan 

ruhban sınıfını da derinden etkilemiştir. Küçük köy ve kasabalarda rahiplik yapan 

kilise görevlilerinin sahip oldukları toprakların büyük bir kısmına XVIII. yüzyılın 

başlarından itibaren devletin el koyması rahipleri maddi açıdan devletin yardımına 
                                                      
138 M. Smirnov, “Dinamika Religioznıkh Organizatsii v Dorevolyutsonnoy Rossii,” Rossiyskaya 

Akademiya Gosudarstvennoy Slujbı pri Prizidente Rossiyskoy Federatsii, Moskova, 2010\3, 
s. 28. 

139 İ. A. Krivelov, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Pervoy Çetvyorti XX veka, Moskova, 
İzdatelstva Znaniye, 1982, s. 6.  

140 Dominic Lieven, the Cambridce History of Russia, Volume II, İmperial Russia, 1689-1917, 
Cambridge University Press, 2006, s. 289 
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muhtaç duruma düşürmüştür141. Buna ilaveten devlet sadece dini okullarda ruhban 

çocukları için burs ve barınak imkânları sağlamıştır. Bu yüzden kırsal kesimde 

bulunan ruhban çocukları için dini eğitim dışında başka bir alternatif söz konusu 

olmamıştır. Dini okullarda eğitim almak zorunda bırakılan gençlerin çoğu, bu 

eğitime rağbet göstermemiştir. Nitekim 1911 yılında dini okullardan mezun olan 

2148 kişiden sadece 574’ü ruhbanlık görevini kabul etmiştir142.  

Kilise okullarının eğitim düzeyi, laik okullara nispetle oldukça düşük seviyede 

kaldığından, kilise eğitimi rağbet görmemiştir. Bu açığı kapatmak maksadıyla kilise 

okullarında öğretmenlik yapacak kadronun yetiştirilmesi maksadıyla özel kilise 

öğretmen okulları açılması kararlaştırılmıştır. Tüm çabalara rağmen 1916 yılında 

imparatorluk bünyesinde sadece 21 kilise öğretmen okulu açılabilmiştir. Kilise 

okullarındaki mevcut eğitim seviyesinin düşük düzeyde olması ve yapılan tüm 

çabalara rağmen iyileştirilememesi, 1863 yılında 21 bin civarında olan kilise destekli 

okul sayısının 1916 yılında 8 bine gerilemesine yol açmıştır143. Bu da kilise eğitimine 

karşı rağbetin ciddi bir biçimde azalma kaydettiğini göstermektedir. XX. yüzyılın 

başlarından itibaren kilise ve din eğitimine karşı ilginin azalmasında Batı’da etkisini 

artıran materyalizmin ve bilimsel pozitivizmin önemli etkisi olmuştur. Özellikle 

gençlerin etkisi altında kaldığı bu akımlar, zaman içerisinde geniş kitlelerin din 

karşıtı tutum sergilemesine olanak sağlamıştır. Bu da kilise ve din eğitimine karşı 

duyarsızlığın artmasını hızlandırmıştır. 

a. Manastırlar 

Manastır ve manastır hayatının Rus Kilisesi açısından önemli yeri vardır. 

Ancak bu manastırlar Batı Avrupa’daki emsallerinin aksine sosyal hayattaki 

etkinliklerinin kısıtlı oluşuyla bilinmektedir. Ortodoksluğun yapısından kaynaklanan 

alçak gönüllülük ilkesine bağlı Rus manastırlar tamamen tefekkür hayatına adanmış 

ve teslimiyet üzerine bina edilmiştir144.  

Tarihi süreç içerisinde Rus kilisesinin sahip olduğu manastırların, IX. ve XIII. 

yüzyıllar arasında 120 civarında olduğu görülmektedir. Bu manastırlardan 24’ü kadın 

                                                      
141 Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 351. 
142 Pospelovcky, Russkaya Tserkov, s. 21. 
143 N. M. Nikolsky, İstoriya Russkoy Tserkovi, Moskova, Zdaniya, IV, 1988, s. 417.  
144 Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 355. 



37 
 

manastırı olarak faaliyet göstermiştir145. XIV. ve XVI. yüzyıllar arası bu 

manastırların sayısı 771’e yükselmiş ve bunlardan 114’ü kadın manastırı olarak 

faaliyet göstermiştir146. Sürekli artış gösteren manastır sayısı XVII. ve XVIII. yüz 

yıllar arasında artarak 1153’e yükselmiştir147. Resmi dini anlayışının imparatorluk 

içerisinde farklı Ortodoks grup ve akımlara yönelik baskı uygulaması, zamanla 

münzevi hayatın yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Sadece 1900 yılından 1917 yılına 

kadar 117 yeni manastır inşa edilmiştir148. Özellikle 1890’lardan itibaren kadın 

manastırlarında önemli ölçüde artış yaşanmıştır. Kadın manastırlarındaki artışa sebep 

olarak II. Aleksander’ın yargı, eğitim ve askeri olmak üzere hayatın tüm alanlarında 

yaptığı sosyo-ekonomik reformlar ve bu reformların toplumsal hayata yönelik 

olumsuz yansımaları gösterilmektedir. Eğitimin paralı olması, yoksul köylülerin 

evlenememiş kızlarını bu manastırlara göndermelerine neden olmuştur149. Bu da 

kadın manastırların sayısında ciddi artışa neden olmuştur.  

5. Rus Ortodoks Kilisesi’nin Misyonerlik Faaliyetleri 

İncil’deki ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, 

bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun 

adıyla vaftiz edin...150 ifadesinden hareketle Rus Ortodoks Kilisesi, kendisini sadece 

Ortodoks halkın idarecisi olarak görmemiş, aynı zamanda ülke sınırları içinde ve 

dışında Ortodoksluğu yaymayı kendisine vazife edinmek suretiyle dünyanın çeşitli 

bölgelerinde etkili biçimde varlık gösterme çabası içerisine girmiştir151. Bu 

çerçevede özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren Rus Kilisesi kendi dış misyon 

politikasını geliştirme yoluna gitmiştir.  

XVIII. yüzyılın başlarından itibaren Rus Ortodoks Kilisesi iki ana kolda 

misyon faaliyetini aktif bir biçimde yürütmüştür. Bunlardan ilki sapkın addedilen 

çeşitli mezhep ve akımlara yönelik iç misyon faaliyetleriyken, bir diğeri imparatorluk 

sınırları içerisinde yaşayan Hıristiyan olmayan unsurların Ortodoksluğa 

kazandırılması çabalarından ibarettir. I. Petro reformlarının etkisiyle XVIII. 
                                                      
145 Vodarskiy, Russkoye Pravoslaviye, s. 506. 
146 Smirnov, “Dinamika Religioznıkh Organizatsii,” s. 22. 
147 Vodarskiy, Russkoye Pravoslaviye, s. 529. 
148 Smirnov, “Dinamika Religioznıkh Organizatsii,” s. 28.  
149 Firsov, Russkaya Tserkov, s.31. 
150 Bkz. Matta, 28.16 
151 Pospelovcky, Russkaya Tserkov, s. 35. 
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yüzyıldan itibaren imparatorluk içerisinde çeşitli heretik akımların ortaya çıkması, 

Kutsal Sinod’u harekete geçirmiştir. Bu çerçevede 1835 yılında misyonerlerin 

görevlerini tanımlayan yeni bir düzenlemeye giden Sinod, merkezi din anlayışı 

dışında kalan ve heterodoksi olarak görülen inanç biçimlerinin yeniden Ortodoksluğa 

kazandırılması konusunda kapsamlı çalışmalar yürütmüştür152. Ancak Kutsal 

Sinod’un tüm çabalarına rağmen istenilen başarıya ulaşılamadığından, özellikle 

Ortodoksluğa ve Ortodoksluğun temel öğretilerine karşıt yorum ve bakış açılarından 

dolayı sapkın addedilen heretik akımların Rus toprakları dışına sürülmesi gündeme 

gelmiştir153. Dolayısıyla 1840 yılından itibaren heretik addedilen Duhoborlar 

Molokanlar, ve Skopların154 Kafkasya’ya (Gürcistan, Azerbaycan) sürülmesine karar 

verilmiş ve bu çerçevede binlerce insan yurtlarından göç etmek zorunda 

bırakılmıştır155. 

                                                      
152 E. D. Mikhayilova, “Missionreskaya Deyatelnost Pravoslavnoy Tserkvi v Tsentralnoy Rossii v 

Kontse XIX-Naçale XX veka”, Vestnik Çelyabinskogo Gasudarstvennogo Universiteta, 
2009/16 (154), İstoriya, Vıp, 32, s. 89. 

153 Ortodoksi-Heterodoksi hakkında geniş bilgi için bakınız; Şinasi Gündüz, “Başkaldırı Geleneği ve 
Heterodoksi,” Bilimname. VI, 2004/3, s s. 75-85. 

154 Rus kilise tarihinde heretik (раскол) akım olarak bilinen Dukhoborlar,  XVIII. yüzyılın sonlarında 
ortaya çıkmıştır. Dukhoborlar, Ortodoks Kilisesi’nin aksine ikonlara kabul etmez ve kilise 
ayinlerine katılmazlar. Dukhoborlar kendilerini manevi Mesih cemaati üyeleri olarak tanımlarlar. 
Dukhobor’lar insan bedeninin ruh için bir hapishane olduğuna ve ruh ile beden arasında hep 
mücadele olduğuna inanmaktadırlar. Yine onlara göre Hz. Âdemin oğullarından Kabil bedenin 
Habil ise ruhun sembolüdür. Molokanlar  XVIII. yüzyıl sonlarında Dukhobar’lardan ayrılarak 
meydana gelen bir diğer heretik akımdır. Molokanlar ( maloko süt anlamına gelmektedir ) bu ismi 
oruç tutarken Ortodoksların aksine bolca süt kullandıkları için almışlardır. 1839 yılında Çarlık 
Rusyası tarafından Azerbaycan topraklarına sürülen Molokanlar’ın, temel ilkeleri Kutsal Kitapta 
geçen “Bütün iman edenler bir arada olup her şeyleri müşterekti; mallarını ve mülklerini satıp 
onları hepsine herkesin ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün birlikte mabede devam edip evde 
ekmek kırarak sevinçle ve yürek sadeliğiyle yemek yiyorlardı” pasajına dayanmaktadır. 
(Resullerin İşleri, 2: 44-46) Molokanlar Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait tüm gizemleri, haç ve ikonayı 
inkâr etmekte, domuz eti yememekte ve şarap içmemektedirler. XVIII. yüzyılda ortaya çıkan bir 
diğer heretik akım Skoplar’dır. Skoplar’a göre inanan insanın kurtuluşu ancak “ateşle vaftizle” 
mümkündür. Bunun için inanan bir Skop’un cinsel organı kızgın demirle yakılmalıdır. Skoplar 
İncil’i zahiri anlamına dayanarak yorumlamalarına rağmen, bu ayini Matta ve Luka İncillerindeki 
“Zina etmeyeceksin denildiğini eşittiniz. Fakat ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her 
adam zaten onunla yüreğinde zina etmiştir. Ve eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa, onu 
çıkarıp at çünkü senin için azandan birinin yok olması bütün bedeninin cehenneme atılmasından 
iyidir. Ve eğer sağ elin sürçmene sebep oluyorsa onu kes ve kendinden at; çünkü senin için 
azandan birinin yok olması, bütün bedeninin cehenneme girmesinden iyidir” pasajlarına 
dayandırmaktadırlar. (Matta, 5/28–30, Luka, 23/29 ). Bu guruplar hakkında geniş bilgi için bkz. 
Elşan Musayev, “Azerbaycan’da Hıristiyanlık ve Çağdaş Hıristiyan Akımlar,” (Basılmamış 
Doktora tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul 2005. s s. 11-19. Ayrıca bkz. Muharrem Yıldız, 
Dünden Bugüne Kafkasya, Hazine Yayınları, İzmir, 2006, s. 136. 

155 N. Zakariadze, “Dinamika i Sturuktura Çislonnosti Slavyanskogo Naseleniya v Gruzii (XIX-XX 
v), Demografya, 1/3, 2001, s.116. 
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Diğer taraftan imparatorluk sınırlarının genişlemesi ve ayrıca bazı halkların 

Rusların yönetiminde bulunan topraklara göç etmeleri, kiliseyi Hıristiyan olmayan 

unsurlar üzerine yoğunlaşmaya sevk etmiştir. Örneğin 1700’lerden itibaren Rusların 

yönetiminde bulunan topraklarda yaşamayı talep eden Kalmıklar’a Ortodoksluğu 

kabul şartı getirilmiştir156. Kilisenin gayri Hıristiyan toplumlar üzerine yoğun misyon 

faaliyetleri yürüttüğü ve önemli başarılar elde ettiği bölgelerin başında Sibirya 

gelmektedir. Bu coğrafyada yaşayan ve pagan geleneğine bağlı halkların büyük 

bölümü kilisenin çabaları sonucu Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. İmparatorluğun her 

bölgesindeki misyonerlik faaliyetleri devletin güçlü desteğiyle sürdürülmüştür.  

Arşiv belgeleri misyoner rahiplerin cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin fırsat 

dâhilinde her zümreden insanı vaftiz etme gayreti içerisinde olduklarını gözler önüne 

sermektedir. Kafkasya bölgesinde faaliyet gösteren Osetin Komisyonu kayıtlarında 

1783 yılı itibarıyla 223 köylünün vaftiz edildiği belirtilirken bu insanlardan birinin 

80 yaşında olduğu 54’nün ise 1-13 yaş arası çocuklardan oluştuğu belirtilmektedir157. 

Misyonerlerin hedefinde önemli bir grup Müslümanlardır. Arşiv belgelerine göre 27 

Mart 1792 yılında Vladimir Kilisesinde esir düşmüş Müslüman çocuklara yönelik 

vaftiz töreni düzenlenmiştir. Belge Muhammet ve Mehmet adındaki iki Tatar 

çocuğun isimlerinin Zakariy ve Feodr olarak değiştirildi ğini, ayrıca Şerife ismindeki 

bir kız çocuğuna da Natalya ismi verilerek vaftiz edildiğini kaydetmektedir158. 

Özellikle Kazan’ın düşmesiyle birlikte Rusların bölgede uygulamış oldukları baskı 

sonucu vaftiz edilen Müslümanlar “Kreşin Tatari” yani Hıristiyan Tatarlar olarak 

adlandırılmışlardır. 

a. Rusya Misyonerler Kongresi 

Çeşitli tarikat ve sapkın akımlarla mücadele yollarını belirlemek amacıyla 1887 

yılında Moskova’da tüm Rusya Misyonerler Kongresi toplanmıştır. Çeşitli yol ve 

yöntemlerin masaya yatırıldığı bu kongrede, sapkın addedilen akımlara yönelik katı 

tedbirlerin alınması gündeme getirmiştir. Örneğin direnç gösteren tarikat ve grup 
                                                      
156 E. M. Esikova, “Missionerskaya Diyatelnost Russkoy Pravaslavnoy Tserkvi Sredi Kalmıkov 

Orenburgskoy Eparkhii, (1895-1917)”, Vestnik Çelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 
2008/28, s. 334.  

157 Z. P. Tinina, “Missionerskaya, Bibleysko-Prosvetitelskaya Deyatelnost Pravoslavnoy Tserkvi v 
Astrahanskom Kraye (Vtoraya Polovina XVIII-XIX v),” Russkaya Pravoslavnaya Tserkov i 
Mejkonfessionalnıye Otnoşeniya v Nijnem Povolojye, Sbornik Statiey, Volgograd, 2003, s. 71. 

158 Tinina, “Missionerskaya,” s. 73. 
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üyelerinin ellerinden çocuklarının alınması ve ebeveynlerinin de vatandaşlık 

haklarının ilga edilmesi dahi teklif edilmiştir. 1891 yılında ikinci Rusya Misyonerler 

Kongresi toplanmış ve bu kongrede sapkın tarikat ve grupların ne denli kilise ve 

devlete zararlı olabileceklerinin tespitiyle onlar hakkında olumsuz propaganda 

yürüterek devlet baskınının artırılmasını sağlama kararı alınmıştır. Ayrıca İslam 

karşıtı yayınların çoğaltılarak İslam’ın karalanması da alınan kararlar arasındadır.  

Tarikat ve sapkın akımlara karşı duruşun güçlenmesinde 1897’de Kazan 

şehrinde toplanan üçüncü Rusya Misyonerler Kongresi’nin önemi çok büyüktür. Bu 

kongreye farklı misyoner teşkilatları ve kiliselerden 196 temsilci katılmıştır. Tarikat 

ve akımların kilise bütünlüğü ve devlet için tehlike oluşturduğunun belirtildiği 

kongrede, halkın bu akımlara karşı bilinçlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca 

fabrikalar nezdinde işçilerin dini ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kilise 

okullarının oluşturulması ön görülmüş ve işçilerin yöneticiler tarafından 

sorgulanarak hangi inanca mensup olduklarının belirlenmesi teklif edilmiştir159. 

Üçüncü Rusya Misyonerleri Kongresi’nde manastırlar ve özellikle askeri birimler 

içerisinde misyon çalışmalarını öngören kararlara imza atılmıştır. Kongrenin esas 

konularından birisi de o dönemlerde yaygın olan L. N. Tolstoy’un160 başlattığı din ve 

ahlakı esas alan felsefi akım olacaktır. Nitekim Tolstoy’un ortaya attığı fikirler 

eşliğinde entelektüel çevrelerde Ortodoksluğun ayinlerini reddeden evanjelist öğreti 

yaygınlık kazanmıştır161. Dolayısıyla Kongre Tolstoyculukla da mücadele kararı 

almak zorunda kalmıştır. 

1905 yılında yayınlanan Dini Hoşgörü Beyannamesi ile birlikte imparatorluk 

sınırları içerisinde yaşamakta olan Hıristiyanlık dışı unsurlar belirli düzeyde 

özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Netice itibarıyla 1905’te binlerce insan Ortodoks 

                                                      
159 Smirnov, Russkoye Pravoslaviye, s s. 141-446. 
160 Tolstoyculuk; Ünlü Rus Yazarı L. N. Tolstoy’un din ve felsefi görüşlerinden esinlenerek 

1880’lerde kiliseye karşı politik tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Bu akım temel düşüncesini 
Tolstoy’un “Benim inancım nedir” eserinden almıştır. Tolstoyculuğun dini bakış açısı senkretizmi 
anımsatmaktadır. Tolstoyculuk kendi düşüncesinde Hıristiyanlık, İslam ve Budizm’in öğelerini 
barındırmaktadır. Tolstoy kilisenin doktrinlerini–Teslis, diriliş ve tüm kutsal İsa kavramlarını–
reddetmiş ve yaşayan bir insan olarak İsa örneğine dayalı, daha gerçekçi bir din tavsiye etmiştir. 
Ona göre adaletsizlik ve baskı ile savaşmanın tek yolu İsa’nın öğretilerine uymakla mümkündür. 
Bkz. Figes, Rusya’nın Kültürel Tarihi , s. 402. 

161 G. Vernadsky, Rusya Tarihi, Çev, Doğukan Mızrak, Egemen Ç. Mızrak, İstanbul, Selenge 
Yayınları, 2009, s. 321.  
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inancını terk ederek ya kendi dinlerine dönmüş ya da başka bir dine girmiştir162. 

Baskı altında Ortodoks gözüken halklardan biri olan Kalmıklar, 1905 Dini Hoşgörü 

Beyannamesi sonrası yeniden şaman inancına dönüş yapan azınlıklardan biri 

olmuştur. 1915 resmi verilerine binaen, sadece bir vilayette yaşamakta olan 254 

civarındaki Kalmık’tan 211’i kendi inancına dönmüştür163. Bu durum kiliseyi 

harekete geçirmiştir. 1910’da tanınmış Rus oryantalist ve misyonerleri Kazan’da bir 

araya gelerek Dördüncü Misyonerler Kongresi’ni organize etmişlerdir. Kongrede 

İslam ve Müslümanlık masaya yatırılmış ve acil olarak Türkistan bölgesinde İslam 

karşıtı faaliyetlerin güçlendirilmesi karara bağlanmıştır. Kongrede son zamanlarda 

Türkistan bölgesinde Hıristiyanların İslam’a girdikleri belirtilmiş ve eğer bu durum 

karşısında etkili adımlar atılmaz ise bölge halkının Rus hegemonyasına karşı direnişe 

geçebileceği iddia edilmiştir. Katılımcılar hükümetin zaman kaybetmeksizin bölgede 

misyoner sayısını artırmasını ve Türkistan bölgesiyle ilgilenecek özel bir dini misyon 

hususunda çalışma başlatmasını talep etmiştir. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin Kafkasya 

bölgesine Türk ve Fars casusların intikal ederek, dini tebliğde bulunulmasının 

önlemesinin kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede İslamcılık ve Türkçülük 

aleyhinde hem Rus basınında hem de yerel basında propaganda yürütülmesine karar 

verilmiştir164. Zira Türkistan bölgesinde İslam’ın canlanmasının bölgede 

Müslümanların yeniden güçlenmesine sebep olacağı düşünülmüştür. Böyle bir 

gelişme Çarlık Rusya’sı için arzu edilmez bir durum olarak görülmüştür. Bunun 

farkında olan kilise, sürekli Müslümanları gündeme getirmek suretiyle devletin 

maddi desteğini almayı başarmıştır. Rus Ortodoks Kilisesinin yürüttüğü misyonerlik 

çalışmaları 1917 Bolşevik Devrimiyle birlikte, sekteye uğrasa da tamamıyla ortadan 

kalkmamış, zor şartlar altında olsa dahi bu faaliyetini sürdürmüştür. 

C. 1905 Dini Hoşgörü Beyannamesi 

1. Beyannamenin Yayınlanması 

1900’lerin başlarından itibaren ülke genelinde ekonomik kriz ve siyasi gruplara 

yönelik baskılar nedeniyle çeşitli protestolar meydana gelmiştir. Özellikle 1904 

                                                      
162 Smirnov, Russkoye Pravoslaviye, s s. 439- 440. 
163 Esikova, “Missionerskaya Diyatelnost,” s. 336. 
164 Smirnov, Russkoye Pravoslaviye, s s. 450-451. 
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yılının son baharına gelindiğinde büyük kentlerde on binlerin katıldığı rejim karşıtı 

gösteriler düzenlenmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda ayaklanmaların önlenmesi ve 

öne sürülen taleplerin yerine getirilmesi adına 24 civarında kanun ve karar 

alınmıştır165. Bunlardan en önemli olanı ise “Dini Hoşgörü” ve ya bir diğer adıyla 

“Vicdan Hürriyeti Beyannamesidir”. Çarın talimatıyla Ocak-Mart 1905 yılında 

toplanan Bakanlar Kurulu, 17 Nisan 1905’te yayınlanan Dini Hoşgörü 

Beyannamesini hazırlamıştır. Bu beyanname diğer din ve inanç mensuplarına önemli 

ölçüde özgürlük alanı açmakla birlikte, Ortodoks kilisesiyle diğer inanç sistemlerini 

eşit statüde değerlendirmiştir166. Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen kararname, 17 

Nisan 1905’te Çar II. Nikolay tarafından imzalanarak yürürlüğe konmuştur. 

Beyannamenin birinci maddesine binaen, dinini değiştiren her hangi bir Ortodoks 

inanç mensubu takibe maruz kalmayacaktır. Sonraki maddede zorla 

Hıristiyanlaştırılmış şahısların artık özgürce kendi eski inançlarına dönebilecekleri 

belirtilmektedir167.  

Beyannamenin kabulü asırlardan beri devam ettirilen dinler (inançlar) arası 

eşitsizliğin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Dolayısıyla beyanname belli 

odakların sert muhalefetine neden olmuştur. Doğal olarak en sert tepkiyi Rus 

Ortodoks Kilisesi vermiştir. Kilise bir bildiri yayınlayarak bu durumdan rahatsızlık 

duyduğunu dile getirerek beyannamenin derhal iptal edilmesini istemiştir. Zira bu 

beyannameyle Rus Ortodoks Kilisesi diğer din ve inançlar karşısında üstünlük 

konumunu kaybetmekte, aynı zamanda diğer din ve inançların elde ettiği 

bağımsızlıktan mahrum bırakılmaktaydı168. Ayrıca kararname sonrası özellikle 

Rusların az olduğu yerlerde din değiştirme olaylarının hız kazandığı görülmüştür. İç 

işleri bakanlığının verilerine göre sadece 1905 yılı içerisinde zorla vaftiz edilmiş 36 

bini aşkın Tatar ve Başkır yeniden İslam’a dönüş yapmıştır169. 1905-1907 yılları 

arasında, 170 Ortodoks Katolikliği tercih etmiştir. Kararname üzerine Petersburg 

metropoliti Antony Vadkovsky, Çar’a yolladığı mektupta, alınan kararname sonucu 

özgür kalan dinlerin herhangi bir kuruma bağlı kalmaksızın faaliyet göstereceğini, 
                                                      
165 M. N. Kurov, “Problema Svobodı Sovesti v Dorevolyutsonnoy Rossii,” s. 186. Çevrimiçi 

http://religio.rags.ru/journal/anthology3/a3_14.pdf  23 Mart 2011 
166 M. E. Krasnojen, Kratkiy Kurs Tserkovnogo Prava , Yuryev, 1900, s. 94. 
167 Firsov, Russkaya Tserkov, s. 175. 
168 Soldatov, Religiovedeniya, s. 480. 
169 Andryevna, Svoboda Sovesti v Rossii, s. 55. 
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Ortodoksluğun ise devlet kontrolü altında tüm bu haklardan mahrum bırakıldığını 

dile getirmiştir. Metropolit Antony, söz konusu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için 

Çar’dan en azından piskoposların toplanarak bazı kararlar almasına onay vermesini, 

bu toplantılara hükümet yetkililerinin müdahil olmamalarını ve toplantıdan çıkan 

kararlar doğrultusunda, kilisenin devlet baskısından kurtulmasını sağlayacak bazı 

adımların atılmasını istemiştir170. Bununla Metropolit kilise üzerinde baskın olan 

Ober-prakurorun etkisini en aza indirmek arzusunu dile getirmektedir.  

Bu gelişmeler ve piskoposların itirazları karşısında Çar yönetimi kararnamenin 

sınırlandırılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede 1905 yılı yazında yeni bir 

kararname çıkartılarak imparatorluğun tüm vilayetlerine gönderilmiştir. Alınan bu 

yeni kararnameye binaen, bir dinden diğerine geçişlerin resmi dilekçeye bağlanması 

ve böyle bir tercihte bulunanların yerli hükümetlerce kayda alınması 

öngörülmüştür171. Bu kararla hükümet dolaylı da olsa halk üzerinde yeniden baskı 

kurmuştur. Zira öngörülen yöntem kişilerin kayıt altına alınmasını ve takip 

edilmesini kolaylaştırmıştır.  

Zaman içerisinde kilisenin yoğun propagandası sonucu ülke genelinde 

kararnameye karşı Ortodoks tebaanın memnuniyetsizliği yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Kilise her fırsatta bu durumdan çıkış yolu olarak Yerel Konseyin çağrılmasını 

gündeme getirmiştir172. Patrikliğin yeniden tesis edilmesi, kilisenin yönetim 

şeklindeki değişiklikler dâhil, her sorunun çözümüne katkı sağlayacaktı. Kilisenin bu 

talebi üzerine Çar’ın talimatıyla bakanlar kurulu başkanı S. Vitte, kurul nezdinde din 

işleri hakkında özel bir toplantı düzenlemiş ve toplantıya teoloji akademilerinden 

öğretim görevlisi birtakım liberal profesör ve akademisyenler davet edilmiştir. 

Toplantıda Petro sonrası kilise hayatının hukuk dışı olduğu ve derhal yerel konseyin 

çağrılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kilisenin hükümetten bağımsız 

olması gerektiği görüşü de istenen değişiklikler arasında yer almıştır. Ancak sürece 

müdahil olan Ober-prokuror Pobedonostsov gündeme getirilen görüşlere kesin 

itirazını belirterek, konunun kendisinin başsavcılığını yaptığı Kutsal Sinod 

                                                      
170 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya, s. 25. 
171 Zıryanov, Pravoslavnaya Tserkov, s. 82. 
172 M. A. Babkin, “Sovremennaya Rossiyskaya İstoriografiya Vzaimootnaşeniy Russkoy 

Pravoslavnoy Tserkvi i Gosudarstva v Naçale XX veka”, Oteçestvennaya İstoriys, 2006/6, s. 
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bünyesinde tartışılması gerektiğini öne sürmüştür. Ober-prakurorun baskısı sonuç 

vermiş ve konu Kutsal Sinod’un gündemine taşınmıştır. Pobedonostsov, konuyu 

Kutsal Sinod’a taşımayı başarmışsa da, burada Sinod’un itirazıyla karşı karşıya 

kalmıştır. Kutsal Sinod toplantı sonucu Çar’a bir mektup yazarak Yerel Konseyin 

toplanmasının zaruri olduğunu bildirmiştir. Çar, kilise düzeninin değişmesine 

nispeten olumlu bakmışsa da ülkede meydana gelen ayaklanmalar ve istikrarsızlık 

nedeniyle henüz değişiklik zamanının gelmediğine inanmıştır173. Dolayısıyla 

kilisenin rapor halinde sunduğu ve yerel konseyin toplanmasını isteyen dilekçeye 31 

Mart 1905’te şerh düşerek, mevcut durumda konseyin çağrılmasının imkânsız 

olduğunu belirtmiştir174. Çar yaptığı açıklamada gerektiği takdirde rahiplik yemini 

ederek patriklik görevini üstlenebileceğini dahi teklif etmiştir175. Ancak bu teklif 

karşısında Sinod suskun kalmayı tercih etmiştir.  

Çara göre ülkede mevcut sosyo-politik durum henüz konseyin toplanmasına ve 

patrikliğin yeniden tesis edilmesine hazır değildir. Bu duruma 1905-1907 yılları 

arasında meydana gelen ve Rusya’nın yenilgisiyle sonuçlanan Rus-Japon savaşını ve 

birinci Rus devrimini eklersek, Çar açısından durumun çok iç açıcı olmadığını 

rahatlıkla anlamak mümkündür. Ancak ülkede hükmedici konumda olan Rus 

Ortodoks Kilisesi, Dini Hoşgörü Beyannamesi ile birlikte bu konumunu 

yitireceğinden ve diğer din ve inançlar üzerinde uygulayageldiği hâkimiyetini 

kaybedeceğinden endişe duymuştur. Ayrıca bu kararnameye kadar kilise ve Çar 

yönetimi arasında dayanışma ve birbirini kollama politikası yaşandığından, iktidarın 

aldığı bu karar bir anlamda Çar’a olan güveni de sarsmıştır. Bu durumda Rus 

Ortodoks Kilise hiyerarşisi, monarşiyle kilisenin aynı amaca hizmet etmediği ve 

kilisenin etkili bir biçimde çalışabilmesi için patriklik düzenine acilen dönülmesi 

gerektiği kanaatine varmıştır176. Bir bakıma kilise, Dini Hoşgörü Beyannamesi’nin 

arkasına sığınarak kendi bağımsızlığının peşine düşmüştür. Patriklik sisteminin tesisi 

kilisenin devletten bağımsız olması anlamına gelmekteydi. Dolayısıyla 1700 yılında 

                                                      
173 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya, s. 26. 
174 A. K. Solovyev, “Pobedonostsov i İdeya Simfoniina Rubeje XIX-XX vek. Romanovskiy Çtenya 

İstoriya Rossiyskoy Gosudarctvennosti i Dinastiya Romanovıh”, Koctrom, 29-30 Mayıs, 2008, s. 
115. 

175 V. Moss, Orthodox Church at the Crossroads (1917-1999), Petersburg, Çev, T. A, Senina, 
2001, s. 24. 

176 Babkin, “Sovremennaya,” s. 173. 
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Çar I. Petro tarafından gasp edilmiş hak olarak görülen Patriklik, Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin XX. yüzyılda yeniden tam bağımsız olmasını sağlayacaktı. 

a. Beyanname Sonrası Kilisede Reform Talepleri 

1905 yılında yayınlanan Dini Hoşgörü Beyannamesi’nden sonra Rus Ortodoks 

Kilisesi ruhban sınıfı arasında kilisede reform konusu tartışılır olmuştur. Kilise 

cephesinde seslendirilen bu talebe en radikal tepki dönemin Ober-prakuroru 

Pobedonostsov’dan gelmiştir. Pobedonostsov, Sinod sisteminin doğru ve faydalı, 

aynı zamanda Rusya için devlet ve kilise ilişkilerinde son derece elverişli olduğunu 

savunmuştur. Kilisenin Çarlık için ne denli önemli olduğunun farkında olan 

Pobedonostsov’a göre, bu ilişkinin zarar görmesi sonucu kilisenin devletten 

ayrılması bile gündeme gelebilirdi. Ona göre kiliseyle devlet dayanışması olmaksızın 

imparatorluğun ayakta kalması mümkün değildir. Bu mantıktan yola çıkarak Mart 

1905’te Çar’a bir mektup yazan Pobedanostsov, dile getirilen taleplerin 

gerçekleştirilmesi halinde kilisenin korumasız kalacağını şu ifadelerle dikkat 

çekmiştir:  

“Söz konusu taleplerin icra edilmesi kilisenin hayrına değil aksine zararına 
olacaktır. Bu meseleyi gündeme getirenler gün gelecek çok pişman olacak. Onlar 
körlüklerinden otokrasi yönetimi altında başsavcı olmadan kendilerinin ve 
kilisenin korumasız kalacağını görmüyorlar”177.  

 Muhafazakârlığıyla bilinen Pobedonostsov’a göre, hükümet ve devlet, halkı 

korumakla yükümlüdür; hükümdar baba konumunda, halk ise onun evlatları 

mesabesindedir. Bir çocuk kendi ebeveynlerine nasıl güven duyuyorsa, aynı şekilde 

halk da iktidara her konuda itibar etmelidir178. Bu yüzden de halk ayaklanmalarını ve 

özellikle de kilisenin bağımsızlık taleplerini sert dille eleştiren Pobedonostsov böyle 

bir oluşumun mevcut ahengi sarsacağından endişeyle bahsetmiştir.  

“Bu zamana kadar kilise ve devlet arasındaki sıkı ilişki her iki kurum için son 
derece faydalı olmuştur. Eğer bu ilişki zedelenir ya da koparsa bu her ikisinin de 
sonunu getirir”179. 

Ülke genelinde kilise bünyesinde reform talepleri zaman geçtikçe daha da 

netlik kazanmıştır. Ober-prakuror Pobedonostsov’un kilise reformuna karşı 

                                                      
177 Firsov, Russkaya Tserkov, s s. 42-48 
178 D. İ. Sazanov, “Tserkov i Gosudarstvo: Na Puti k Tretemu Rimu”, Romanovskiy Çtenyaİstoriya 
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yürüttüğü politika sonuç vermemiştir. Hatta onun bu tutumu kendi politik sonunu 

getirmiştir. 1905 yılının güz aylarına gelindiğinde, artık protesto eylemleri neredeyse 

imparatorluğun tüm bölgelerine sıçramış, toplu grev ve gösteriler tüm büyük şehirleri 

kuşatmıştır. İki milyonun üzerinde insan grevlere katılmış ve değişim talebinde 

bulunmuştur. Değişimin zorunlu olduğunu gösteren bir diğer gelişmeyse o döneme 

kadar yönetime karşı her hangi bir olumsuz fikir belirtmemiş olan birtakım Ortodoks 

ruhban grupların da değişim konusunda istekli davranıyor olmasıdır180. Bu durumu 

göz önünde bulunduran Çar, halkın talepleri doğrultusunda birtakım değişiklikler 

yapmak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede Çar, Ekim 1905’te yönetim konusunda yeni 

düzenlemeye gitmiş ve Ober-prakurorluk görevinde bulunan Pobedonostsov’un 

görevine son vererek yerine P. İzvolskiy’i getirmiştir. Pobedonostsov’la 

karşılaştırıldığında İzvolskiy sade bir memur görüntüsü vermektedir. Bu nedenle 

Ober-prakurorluk makamı son derece itibar kaybederken buna mukabil kilise 

hiyerarşisinin önemi artmıştır181. Bu durum kilise içinde reform isteyen grubun daha 

etkin hale gelmesine zemin hazırlamıştır. 

(1) Otuz iki Rahip Grubu 

Mevcut durumdan rahatsız olan 30 civarında genç rahip, Petersburg 

metropolitiyle bir araya gelerek konuyu değerlendirmiştir. Genç rahipler görüşme 

esnasında, kilisenin acilen kendi kendini idare etme yetkisini yeniden kazanmasını ve 

mevcut olumsuz durumdan kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir. Metropolit 

Anthony bu tarz toplantıların ilerde de yapılması ve konuların kapsamlı bir şekilde 

müzakere edilmesi gerekçesiyle toplantıyı sonlandırmıştır. Genç rahipler bu 

görüşmeden sonra yazılı bir metin hazırlayarak metropolite takdim etmişlerdir. 

Metinde ana hatlarıyla kilise birliğine vurgu yapılmakta, ayrıca acilen yerel konseyin 

çağrılması ve de Rus Ortodoks Kilisesi’nin hukuksal özgürlüğünün tesis edilmesi ön 

görülmekteydi. Metropolite gönderilen bu metin hakkında Kutsal Sinod üyeleri de 

bilgilendirilmiştir. Neticede Petersburg başpiskoposluğu bu metnin Petersburg din 

akademisinin ‘Kilise Bülteni’nde neşredilmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu metin 

bu tarihten sonra “Otuz iki rahip grubu” olarak isimlendirilmiştir. Otuz iki rahip 

                                                      
180 Firsov, Russkaya Tserkov, s. 183. 
181 Zıryanov, Russkoye Pravoslaviye, s. 403. 



47 
 

grubu aynı zamanda kilise hiyerarşisi içerisinde seçme ve seçilme hakkının tüm 

ruhban ve kilise üyelerine şamil edilmesi talebinde bulunmuşlardır. Reformistlerin 

bu talepleri kilisenin iktidar baskısından kurtularak yeniden bağımsız olmasını 

isteyen ruhbanlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Diğer yandan grup üyeleri 

rejimden gelecek her hangi bir baskı ve takibe maruz kalmamak için kimliklerini 

gizli tutma yoluna gitmişlerdir182. Ancak grubun peşine düşülmesi uzun sürmemiştir. 

Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren rahiplerden bazıları gruptan ayrılmak 

zorunda kalmıştır. Diğer taraftan rejimin isteği doğrultusunda grup üzerinde reform 

karşıtı ruhbanların baskısı zaman geçtikçe artmıştır183. Mevcut tehlikeye rağmen 

grubun kaleme almış olduğu ikinci metin metropolit Anthony’e ulaşmıştır. Bu metin 

içerik itibarıyla, kilise konseyinin oluşumu konusunda belirlenecek esasları 

sıralamıştır. Rahipler, konseyin sadece piskoposlardan değil, aynı zamanda papazlar 

ve kilise görevlilerinden müteşekkil olmasını belirtmiş, ayrıca seçimlerin kilise dışı 

kurumlar aracılığıyla değil sadece kilise tarafından hayata geçirilmesini ve son olarak 

da konseyin tam bağımsız hareket ederek kendi başkanını seçebilmesini istemiştir184. 

Grup, kilisenin devletle olan yakınlığını da eleştirerek, bunun kilise açısından üzüntü 

verici olduğunu ve bazen bu durumun polisle işbirliğine varacak kadar sakıncalı bir 

hal alabildiğinin altını çizmiştir. Daha da ileri giden grup, hükümdarın tanrı 

tarafından seçilmiş olduğu tezine de karşı çıkarak “Sezar’ın hakkı Sezar’a”185 ancak 

daha fazlasına gerek yok” demişlerdir186. Metropolite gönderilen bu ikinci metin de 

‘Kilise Bültenin’de yayınlanmıştır. Bu gelişmeler ruhban sınıfı nezdinde heyecana 

yol açtığı gibi, toplum içerisinde de ciddi tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. 

Bu çerçevede birçok gazete ve dergi kilisenin bağımsızlığı konusunu irdeleyen 

onlarca makale yayınlamıştır. 

Çeşitli yöntemlerle toplanmayı sürdüren grup 1905-1907 Birinci Rus 

Devriminin başarısızlığa uğraması sonucu etkisini kaybetmiştir. Politik 

reaksiyonların da etkisiyle reformist hareket zamanla zayıflamış ve 1907’den sonrası 

                                                      
182 Firsov, Russkaya Tserkov, s s. 318-326. 
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reformistler her hangi bir faaliyette bulunmamıştır187. Bu hareket politik nedenlerle 

değil kilise içi sorunlardan dolayı ortaya çıkmış olmasına rağmen, 1905-1907 yılında 

Rusya’da meydana gelen devrim hareketine dolaylı da olsa katkı sağlamıştır. Dini 

Hoşgörü Beyannamesi sonucunda ortaya çıkan Reformist ruhbanların rejim karşıtı 

söylemleri, kilise-devlet ayrışmasının başlangıcı olmuştur.  

2. 1905-1907 Birinci Rus Devrimi ve Kilise  

1904 yılının güz aylarında ülkenin büyük kentlerinde başlayan ve giderek ivme 

kazanan protesto eylemlerinin dinmemesi ve zaman içerisinde geniş halk kitlesinin 

desteğini alması, Çarlık yönetimini endişeye sevk etmiştir. Uzun zamandan beri 

devam eden grev ve eylemlerin sonlandırılması maksadıyla 9 Ocak 1905’te Çar, 

göstericiler üzerine ateş edilmesine onay vermiştir188. Protestocular üzerine ateş 

açılması ve çıkan çatışma sonucu onlarca sivilin öldürülmesi, protestoların devrim 

hareketine dönüşmesine neden olmuştur. “Kanlı Pazar” adını alan bu olay, Rusya’nın 

her tarafında tepkiyle karşılanmış ve Çar’a karşı öfkenin daha da artmasına neden 

olmuştur. Bu tarihten itibaren sadece işçiler değil, entelektüeller ve memurlar da 

eylemlere katılmış ve yönetim karşıtı gösteriler düzenlemişlerdir189. Esasında ülkenin 

devrime doğru sürüklenişi, henüz 1901-1902 yıllarından itibaren başlamıştı. 

Ekonomik krizin aşılamaması zamanla kitlelerin yönetim karşıtı tutum sergilemesine 

fırsat sunmuştur. Ayrıca bu dönemlerde özellikle siyasi gruplara yönelik uygulanan 

baskıcı ve yasakçı politikalar, mevcut siyasi örgütlerin ya yasadışı ya da gizli 

teşkilatlar biçiminde faaliyet yürütmesine zemin hazırlamıştır190. Bu ise mevcut 

rejimin ortadan kaldırılması yönünde çeşitli grup ve partilerin işbirliği içerisinde 

faaliyet yürütmesine neden olmuştur.  

Devrimci ayaklanmaların organize edilmesinde, halk kitlelerinin politik açıdan 

bilinçlendirilmesi ve devrimci ruhla eğitilmesinde önemli rol oynayan Komünist 

Parti diğer grupların da devrim hareketine destek sağlamasını organize etmiştir. 

Komünistler bazı sosyal reformlarla birlikte din ve kilise konusuna da parti 

programında yer vermiştir. Örneğin parti lideri V. İ. Lenin, (ö. 1924) kilisenin 

                                                      
187 Firsov, Russkaya Tserkov, s. 341. 
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devletten ayrılmasını öngörmüş, devletin tüm inançlara eşit mesafede durması 

gerektiğini beyan etmiştir. 

“Hiçbir hükmedici din veya kilise olmamalıdır. Bütün din ve inançlar kanun 
karşısında eşit olmalıdır. Devlet hiçbir dine ve din görevlisine kendi 
hazinesinden para aktarmamalıdır. Aynı zamanda bizler kesinlikle işçi sınıfının 
dini inançlarını yasaklamıyoruz ve yasaklamamalıyız da. Devrimci 
mücadelemizin esas amacı yoksul ve ezilmiş halka ahiret cennetinin aksine 
dünya cenneti bahşetmektir”191.  

Komünistlerin halka yönelik kışkırtıcı propagandaları ve rejim karşıtı eylemleri 

Çarlık tarafından ciddi takibe maruz kalmış ve devrim hareketlerinin önüne 

geçebilmek ve ülkede kontrolü yeniden ele alabilmek maksadıyla yerel mahkemeler 

kurulmuş ve bu mahkemelerde binlerce devrimcinin yargılanarak infaz edilmesi 

sağlanmıştır. 1906 ve 1907 yılları arasında yerel mahkemelerce 1102 kişi idama 

mahkûm edilmişken, olağanüstü mahkemeler tarafından 1907-1909 yıları arasında 

6193 kişi mevcut rejimi yıkmaya teşebbüsten idam cezasına çarptırılmıştır. 

Devrimcilere yönelik takibin artması ve binlercesinin idam edilmesi 1905 yılında 

başlayan ve iki yıl boyunca devam eden ayaklanmaların bastırılmasıyla 

sonuçlanmıştır. 1905-1907 devrim girişimi başarıya ulaşamadan önlenebilmişse de 

ülke genelinde birçok alanda değişiklik yapılmasına yol açmıştır. Tarihe “Birinci Rus 

Devrimi” olarak geçen bu halk ayaklanması, Çarlık yönetiminin gölgesinde yapılan 

ilk devrim hareketi olma özelliği taşımaktadır192. Devrim hareketi ülke genelinde 

çeşitli örgütlerin bir çatı altında toplanmasına ve özellikle Lenin önderliğinde 

komünist partinin güç kazanmasına olanak sağlamıştır. Hükümetin bu katı tutumuna 

kilisenin destek vermiş olması, halk kitleleri arasında ve özellikle de devrimciler 

nezdinde kiliseye karşı nefretin filizlenmesine yol açmıştır. Bu devrim sonraki 

yıllarda Bolşeviklerin kiliseye karşı öfke dolu politikasının arka planını sunmaktadır.  

a. Devrimin Bastırılmasında Kilisenin Rolü 

Devrimin önlenmesi ve ayaklanmaların bastırılması için tüm kurumları 

seferber eden Çar, doğal olarak kiliseyi de bu amaçla kullanmıştır. Zaten Çar I. Petro 

reformları sonrası ruhban sınıfının önemli görevlerinden birisi, Çar’ın otoritesini 

desteklemek, kürsüden devlet kararlarını okumak ve günah çıkarma hücresinde 
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öğrenilse dahi itiraf edilen siyasi suçları polise ihbar etmek olmuştur193. Bu da her 

fırsatta kilisenin devletle işbirliği içerisinde olmasına olanak tanımıştır. Kilisenin 

çarlığın son dönemlerinde içinde bulunduğu durumu analiz eden Rus yazar F. 

Dostoyevski, kilisenin uzun zamandan beri felç geçirmiş halde olduğunu 

söylemektedir194. Bu tespit kilisenin kendi asıl misyonundan uzak kaldığını ve sadece 

sistemin çıkarları doğrultusunda hareket edebildiğini ortaya koymaktadır. Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin bu yapısı 1905–1907 Birinci Rus Devrimine duyarsız 

kalmasını engellemiştir. Bu doğrultuda devrim hareketini peşinen kınayan Kutsal 

Sinod, başta Çar olmak üzere Rusya topraklarını ve Hıristiyanlık geleneğini korumak 

için tüm Ortodoks halkını yıkılmaz bir duvar gibi ayakta kalmaya çağırmıştır195. 15 

Ocak’ta kiliseye bağlı tüm halka hitaben bir bildiri yayınlayan Kutsal Sinod, 9 Ocak 

olaylarıyla ilişkili olarak bir grubun sözde hak talebiyle zorbalık yaparak kargaşa 

çıkarttığına, çatışma sırasında öldürülen protestocuların sorumlularının da kendi 

bünyelerinde yeterince din görevlisi bulundurmayan kötü niyetli kişiler olduğuna 

hükmetmiştir. Bildirinin devamında bu olayların arkasında Rusya’nın düşmanlarının 

bulunduğu, onların asıl amaçlarının Ortodoks inancı ve Çarlık yönetimini sarsmak 

olduğu, ancak Rusya’nın bu iki temel üzerine bina edildiğini ve bunların zedelenmesi 

halinde her ikisinin de sonunun geleceğini vurgulamıştır196. Bu bildiriyle Kilise artık 

devrim hareketlerine karşı kapsamlı bir mücadele içerisinde olduğunu beyan etmiş 

oldu. Böylece kilisenin daha önceleri yürüttüğü sapkın akım ve mezheplere karşı 

öncelikli mücadelesi, ikinci plana itilmiş bunların yerini devrimci kitleler almıştır. 

Kilisenin her fırsatta otokrasinin sözcülüğünü üstlenmesi ve halkın taleplerine karşı 

çarın yanında yer alması, onun halk nezdinde var olan itibarını olumsuz yönde 

etkilemiştir. Durumun farkında olan kilise yetkilisi N. Çeltsov’un şöyle yazdığı 

belirtilmektedir: 

“Yaşanan üzücü olayların altında halka karşı yapılan her türlü gerçek dışılık 
yatmaktadır. Halka gerçekleri anlatmak yerine onları sabra davet ediyoruz... 
Böyle devam eder ise yapayalnız kalacağız. Tebaanın yarısı çeşitli tarikatlara, 
kalan yarısı da sosyalist partiye katılacaktır”197.  

                                                      
193 Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 350.   
194 N. İ. Tsimbayev, “Rysskaya Pravoslavnaya Tserkov v Godı İspitaniy (1900-1941)”, Voprosı 

Filosofii, 2001/5, s. 35. 
195 P. N, Zıryanov, Russkoye Pravoslaviye: Vekhi İstorii, Moskova, 1989 s. 392. 
196 Bondarenko, İstoriya Gosudarstvennogo, s. 57. 
197 P. N. Zıryanov, Pravoslavnaya Tserkov v Borbe s Revolyutsiey, Moskova, Nauka, 1984, s 60. 
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Bu ortamda çok az ruhban, durumun ciddiyetini kavrayabilmiştir. Hâkim olan 

algıya göre bu gösteriler Batı hayranı bir grup gencin eylemlerinden öte bir şey 

değildir. Kilisenin anlayışına göre, toplum içerisinde vuku bulan bu 

hareketlenmelerin önüne geçmek adına dini, yaşam alanlarında daha etkin kılmak, 

ilköğretimde kilisenin nüfuzunu daha da artırmak, sosyo-politik ve ahlaki konularda 

yabancı unsurların etkisinden kaçınmak yeterli olacaktır198. 

Böyle bir ortamda devrimci kitleyi hedef alan Metropolit Vladimir, “insan 

ırkının kurt adamları” olarak adlandırdığı bir vaaz vermiştir. Vaazda inançlı halktan 

Rusya ve Çar için ölüme hazır olmaları isteniyordu. Kiliselerde okunan bu vaaz 

sonrası bölgelerde devrimcilerle kilise yanlıları arasında çatışmalar meydana 

gelmiştir. Örneğin Tomsk şehrinde miting yapmak için toplanan 3 bin civarında 

işçinin bulunduğu tiyatro binası, kilise üyeleri tarafından ateşe verilerek 

yakılmıştır199. Kilisenin tutumu nedeniyle ülke iç çatışmaya doğru sürüklenirken 

Kutsal Sinod bir bildiri yayınlayarak söz konusu vaazı kınamak ve bu konuda aktif 

olan bazı piskoposları görevden almak zorunda kalmıştır. 

Kilise, bir taraftan işçi kitleleri arasında propaganda yürüterek farklılıkların 

oluşmasını hızlandırırken, diğer taraftan da köylüleri devrim mücadelesinden uzak 

tutma çabasındadır. Bu süreçte köylüleri kontrol altına almak için en etkili unsur, 

yapılması planlanan Duma200 seçimleri olacaktır. Nitekim Sinod çeşitli vesilelerle 

yayınladığı belgelerde “sizin sıkıntılarınız Çar’ın sıkıntısıdır” diyerek çözüm yeri 

olarak Duma’yı işaret etmiştir201. Sonuç olarak, kilise elinde bulundurduğu tüm 

olanakları kullanarak ayaklanmaların bastırılmasına ve rejimin korunmasına gayret 

göstermiştir. Bu aşamadan sonra ülke 1906’da kurulacak Duma eliyle yönetilmeye 

çalışılacaktır. Duma’nın oluşturulması ve faaliyetleri beraberinde birtakım 

sıkıntıların da oluşmasına neden olmuştur.  

                                                      
198 Zıryanov, Pravoslavnaya Tserkov, s. 62.  
199 Zıryanov, Russkoye Pravoslaviye, s s. 412-413. 
200 Duma parlamentonun alt bölümü olup 1906-1917 yılları arasında Rus İmparatorluğunda 

oluşturulan yasama organıdır. Geniş bilgi için bkz. O. G Malışeva, “Gosudarstvennaya Duma” 
Ensiklopediya Gosudarstvennogo Upravleniya v Rossii, Tom I. A-E, İzdatelstvo RAGS, 2004, s. 
209. 

201 Zıryanov, Russkoye Pravoslaviye, s. 416. 
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3. Devlet Duma’sının Oluşturulması 

Rusya imparatorluğu bünyesindeki Devlet Duma’sı, 1906 yılının ilkbaharından 

monarşinin devrilmesine kadar, faaliyetine devam etmiştir. 1906’dan 1917 yılına 

kadar dört kez Duma seçimleri gerçekleştirilmi ş bunlardan sadece, üçüncü ve 

dördüncü Duma verimli olarak çalışabilmiştir202. Ülke genelinde rejim karşıtı 

ayaklanmaların artarak devam ettiği bir ortamda Çar II. Nikolay 6 Ağustos 1905’te 

devletin yönetim şeklinde değişikliklerin yapılmasına olanak sağlayacak Devlet 

Duma’sının oluşturulmasını bir kararnameyle ilan etmiştir. Çar kendi yetkisinin 

kısıtlanmaması için oluşturulması planlanan Devlet Duma’sının sadece tartışmalar 

yürütme ve mevzuat geliştirme yetkisine sahip olmasına olanak sağlamıştır. Ancak 

Çar’ın bu kararı rejim karşıtı gurupların tepkisine yol açmıştır. Muhalif cepheden 

gelen baskıların artması ve devrim hareketlerinin giderek ivme kazanıyor olması 

Çar’ın Duma konusunda taviz vermesine neden olmuştur. Nihayet Ekim1905’te yeni 

bir kararla Duma’ya yasama yetkisi verilmiştir203. Duma seçimleri üç sınıflı bir 

sistem esas alınarak düzenlenmiştir. Seçimlerde kadınlar, askerler ve küçük 

işletmelerin işçileri seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmışlardır. Birinci 

Duma seçimlerinden hemen sonra onun yetkileri kısıtlanmıştır. Nitekim devletin 

temel yasaları üzerinde kontrol hakkı elinden alınmış, dış politika ve ordu 

(finansmanlıyı dışında) üzerinde her hangi bir yetkiye sahip olmamıştır. Tüm bu 

yetkiler Çar’ın inisiyatifine bırakılmıştır. Duma yasal düzenlemeler yapma ve devlet 

bütçesi üzerinde kontrol yetkisine sahip gözükse de özellikle Kutsal Sinod üzerinde 

her hangi bir yetkisi olmamıştır204. Yapılan tüm bu değişikliklere rağmen Duma, 

büyük ölçüde Çar’ın emrine bağlı kılınmıştır. Nitekim Çar arzu ettiği takdirde 

Duma’yı feshetme yetkisine sahiptir.  

Bildiri sonrasında ülke genelinde onlarca siyasi parti kurulmuş ve Duma 

seçimleri için çalışmalara başlanmıştır. 1906 yılı Şubat-Mart aylarında 

gerçekleştirilen Birinci Duma seçimleri Çar ve kilise açısında hayal kırıklığına neden 

olmuştur. Çar ve kiliseye göre sıradan halk Çar yanlısıdır ve seçimlerde Duma’ya 

vatanperver monarşi yanlısı adayları gönderecektir. Ancak seçim beklenenin tam 

                                                      
202 Zıryanov, Russkoye Pravoslaviye, s. 343. 
203 M. R. Romanov, “Rossiyskiy Parlament Naçala XX veka,” Sotsialno-Gumanitarnıe Znaniya, 

1999\2, s. 174. 
204 K. F. Şatsillo, “Pervaya Gosudarstvennaya Duma,” Oteçestvennaya İstoriya, 1996/4, s. 60. 
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tersi sonuç vermiştir205. Her ne kadar seçimler gerçekleşmişse de iç karışıklıklar 

nedeniyle Birinci Duma, ilk oturumuna 27 Nisan 1906 yılında başlayabilmiştir. 

Ancak çok geçmeden 8 Temmuz 1906’da Çar’ın emriyle feshedilmiştir. 1907’nin 

Şubat ayı içerisinde İkinci Duma Seçimleri yapılmıştır. Birinci ve İkinci Duma içerik 

itibarıyla daha sonraki Duma’lara nispetle köylü ve solun temsilcilerini daha fazla 

temsil etmiştir. Nitekim 440 sandalyeden müteşekkil Duma’nın 121 sandalyesini 

köylü ve solu temsil eden işçi kesimi temsil etmiştir206. Her iki seçim sonucunda sol 

eğilimli partilerin ağırlık kazanması, Çarlık rejimi açısından kabul edilemez 

görülmüştür. Dolayısıyla her iki Duma da Çar’ın inisiyatifiyle feshedilmiştir. 

a. Duma Seçimlerinde Ruhban Sınıfı 

Birinci ve İkinci Duma’ya seçilen vekiller içerisinde ruhbanlar kanadının 

azınlıkta olması, monarşinin aleyhine gözükmüştür207. 1907 yılının Şubat ayı 

içerisinde gerçekleştirilen İkinci Duma Seçimlerinde ruhban vekillerin başarı 

kazanması planlanmışsa da vekil seçilen ruhbanların genel çoğunluğu solu temsilen 

Duma’ya girmeyi başarmıştır. Vekil seçilen 13 ruhbandan sadece dördü sağ kesimi 

temsilen Duma’ya girmeyi başarmıştır. İkinci Duma’nın feshedilmesini müteakip 

Kutsal Sinod bir karar alarak ruhban vekillerin vekillikleri esnasında sol partilerle 

ili şkilerini kesmelerini talep etmiş, aksi takdirde rahiplik statülerinin ellerinden 

alınacağını belirtmiştir208. Siyasi görüşlerinden taviz vermeyen ruhbanlar takibe 

maruz kalmış ve nihayetinde görevlerinden azledilmişlerdir. 

Hükümetle Duma arasında hararetli tartışmaların yaşandığı 1905-1907 devrim 

sürecini sakin bir dönem izlemiştir. Bu vesileyle 1907-1912 yılları arasında faaliyet 

gösterecek olan Üçüncü Duma’nın yasal varlığı hiçbir sekteye uğramadan işlevini 

tamamlamayı başarmıştır. Üçüncü ve özellikle de 1912’de yapılan dördüncü Duma 

Seçimleri muhafazakâr milliyetçilerin başarısıyla sonuçlanmıştır209. Üçüncü Duma 

seçimleri sonucu 40’ın üzerinde ruhban Duma’ya girmeyi başarmıştır. Seçim 

kanununda yapılan yeni değişiklikler nedeniyle üçüncü Duma içerisinde köylü ve 

işçilerin temsil oranı iki defa azalarak önceki seçim kanununda sahip oldukları % 

                                                      
205 Şatsillo, “Pervaya Gosudarstvennaya Duma,” s. 61. 
206 Bondarenko, İstoriya Gosudarstvennogo, s. 57. 
207 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya, s. 29. 
208 Firsov, Russkaya Tserkov, s s. 355-358. 
209 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 335. 
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41,4’lük orandan % 22’ye gerilemiştir210. Ruhban vekillerin ve sağ eğilimli parti 

mensuplarının ağırlıkta olmasını fırsat bilen Sinod, kilise okullarına devlet 

hazinesinden ayrılacak bütçenin müzakeresini gündeme getirerek önerinin kabul 

ettirilmesini öngörmüştür. Ruhani vekillerin yoğun çabalar sonucu kilise okullarının 

durumunu müzakere etmek için özel bir oturum yapılmıştır. Oturuma Moskova, 

Petersburg ve Kiev metropolitlerinin yanı sıra Sinod Ober-prokururu da davet 

edilmiştir. Tüm çabalara rağmen sol parti temsilcileri adeta kiliseye geçit 

vermemekte kararlı bir tutum sergileyerek oturumun başlamasıyla birlikte salonu terk 

etmişlerdir211. Aslında Çar ve kilise açısından Duma’nın varlığı oldukça rahatsız 

edici olmuştur. Çünkü daha önceleri bir tek Çar’ın onayı ile gerçekleştirilen 

düzenlemeler artık Duma’nın onayına sunulmaktadır. Bu ise kilise açısından Din ve 

Vicdan Hürriyeti Beyannamesi kadar rahatsız edici bir durumdur. Ayrıca daha evvel 

sadece Ortodoks olduğu bilinen Çar karşısında hesap vermekle yükümlü olan kilise, 

artık neredeyse tanrı tanımaz konumuna düşen Duma karşısında da hesap vermek 

zorunda kalmıştır.  

Dördüncü Duma çalışmalarında da ruhban vekiller aktif rol almıştır. 1912 

yılında oluşturulan Duma’da 48 sandalye almayı başaran ruhban vekillerin neredeyse 

tamamı sağ milliyetçi parti temsilcilerinden oluşmuştur. Çar, Duma içerisinde 

kilisenin etkisini artırmak amacıyla dönemin Ober-prakuroru V. K. Sabler’i, 

ruhbanlardan oluşan bir grup kurmak üzere görevlendirmiştir. Başpiskopos 

Evlogiy’le bir araya gelen Sabler, ruhbanların bir çatı altında Duma’ya girmeleri için 

çaba göstermesini önermiştir. 

“Uzun zamandan beri Duma içerisinde olduğunuzdan dolayı politik işlerden 
haberdarsınızdır. Ruhbanlardan oluşan bir grup oluşturma görevini üstlenirseniz 
ruhanilerin bölünmüş bir vaziyette Duma’ya girmesini önlemiş olursunuz. 
Sizlerin neredeyse 50-60 oy hakkınız olacaktır ki bu büyük güç demektir. Bu güç 
sayesinde neredeyse tüm sorunları çözmek mümkün olacaktır…212.”  

Ancak başpiskopos bu teklife olumlu bakmamış ve böyle bir oluşumun yerine, 

tüm partiler içerisinde yer alan ruhban delegeleri organize etmenin daha mantıklı ve 

faydalı olacağını söylemiştir. Başpiskopos Evlogiy, kilisenin bir çatı altında Çar’a 

bağlı ruhani bir parti görünümü içerisinde faaliyet göstermesini kilisenin geleceği 

                                                      
210 Bondarenko, İstoriya Gosudarstvennogo, s. 59. 
211 Firsov, Russkaya Tserkov, s s. 370-371. 
212 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya, s. 32. 
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açısından sakıncalı bulmuştur. Nitekim kilisenin aktif bir şekilde siyasetle ilgileniyor 

olması birçok ruhban tarafından endişeyle izlenmiştir. Bu ruhbanlara göre kilise 

rejim tarafından adeta siyasi rehine durumuna düşürülmüş ve birçok siyasi konuda 

Hükümdarın kendi çıkarları uğruna kullanılmıştır213. Ayrıca kilisenin tamamıyla 

siyasetin içine çekilmiş olması ve ruhani vekillerin her konuda rejimi destekler 

olmaları halk içerisinde memnuniyetsizliğe yol açmıştır.  

Sonuç olarak Çar’ın muhalifler karşısında geri adım atması ve birtakım 

değişikliklere onay vermesi, süreci daha da içinden çıkılmaz kılmıştır. Bu fırsatı 

değerlendiren işçiler, grev ve protestolara hız kazandırmış ve sanayi devrimi için 

radikal talepleri konusunda ısrarlı davranmışlardır214. Aslında elit kesim açısından 

Duma seçimlerinin gerçekleştirilmesi devrimin nihai hedefi olarak görülürken, işçi 

ve köylüler için bu bütün ayrıcalıklara karşı sosyal devrimin başlangıcı anlamına 

gelmiştir. Nihayetinde bu algı 1917 Şubat Devrimi’ne kadar devam etmiştir.  

II.  1917 Şubat Devrimi ve Çarlık Rejiminin Sonu 

A. Devrime Giden Süreç 

Çarlık Rusya’sında siyasi ve ekonomik durum birinci Rus Devriminin 

bastırılmasından sonra özellikle Üçüncü Duma Seçimlerini müteakiben kısmen dahi 

olsa normale dönmüştür. I. Dünya Savaşı öncesinde ekonomik açıdan olumlu 

gözüken bu tablo, 1 Ağustos 1914’te Almanya’nın Rusya İmparatorluğuna karşı 

savaş açması sonucu tümüyle değişmiştir. Rusya’nın savaşa zorlanması ülke 

genelinde tüm işçi eylemlerinin sonlanmasına ve halk içerisinde yurtseverliğin 

artmasına yol açmıştır215. Ancak Rusya’nın savaşa hazırlıksız yakalanması ve ülkede 

sanayinin yetersiz olmasından dolayı ülke, ekonomik ve politik açıdan son derece 

büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Aslında Rusya İmparatorluğu I. Dünya 

Savaşı sırasında, dünyanın en büyük ordularından birine sahipti. Nitekim 1914 

yılında genel seferberlik ilan edildiğinde ordu mensuplarının sayısı 6 milyon 

civarındaydı. Ancak bu devasa orduya sahip olmasına rağmen, savaş sırasında 

                                                      
213 Firsov, Russkaya Tserkov, s. 390. 
214 Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 318.  
215 V. D. Kamınin, “Rossiya v 1914-naçale 1918 godov,” Çevrimiçi http://his95.narod.ru/lec15_2.htm 

23 Ocak 2010. 
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meydana gelen zafiyetler ülke içerisinde fırsat kollamakta olan devrimcileri harekete 

geçirmiştir216. Artık 1916 yılının başlarında rejimin yürüttüğü politikalardan rahatsız 

olan halk yeniden işçi hareketlerine yoğunlaşmış ve bir milyon civarında insan 

protesto eylemlerine katılmıştır. Durumu değerlendiren Duma, halkı Çar’ın etrafında 

kenetlenmeye ve hükümetle olan iç çekişmeleri sonlandırmaya çağırmışsa da 1905-

1907 Birinci Rus Devrimi sırasında deneyim kazanan Bolşevikler, her fırsatta sosyal 

dalgalanmaların desteklenmesine devam etmişlerdir217. Birinci Dünya Savaşı’nda 

büyük kayıplar veren Rus İmparatorluğu, zaten uzun yıllardır oluşan sosyal demokrat 

hareketlenmelere hız kazandırmış ve ülkede belli koşulların değişime uğramasına 

zemin oluşturmuştur. 

1. 1917 Şubat Devrimi 

Ülke içinde ve dışında beklenmedik olaylar rejimin siyasi manevra alanını 

daraltmıştır. 1917 yılının Ocak ayında başlayan işçi grevleri giderek güç kazanmış ve 

büyük kentlere yayılmıştır. Grev yürüyüşleri özellikle gıda ve ekmek naklini sekteye 

uğratmış ve bu durum 23 Şubat itibarıyla yeni bir ayaklanma dalgasına neden 

olmuştur. 24 Şubat’tan itibaren sokak gösterileri polisle çatışmalara dönüşmüştür. 

Sokak gösterileri ilk başlarda ‘ekmek’ sloganı altında başlamışken zaman içerisinde 

devrimci harekete dönüşmüş ve ‘kahrolsun savaş, kahrolsun otokrasi’ sloganları 

duyulmaya başlanmıştır218. 23 Şubat 1917’de Petersburg’da başlayan ayaklanma, 25 

Şubat itibarıyla tüm fabrika ve sanayilerin, aynı zamanda eğitim kurumlarının 

faaliyetini durma noktasına getirmiştir219. Sokak çatışmalarında polisler öldürülmüş 

ve adalet sarayı talan edilmiştir. Şehirde bulunan ceza evlerindeki mahkûmlar serbest 

bırakılarak, durumun daha da karmaşık bir hal almasına sebebiyet verilmiştir. Ayrıca 

bölgede bulunan bazı askeri taburlar da isyana katılmışlardır220. Şehrin kontrolünü 

ele geçiren devrimciler 27 Şubat’ta İşçi Temsilcileri Kurulu’nu oluşturmuşlardır. 

Aynı gün içerisinde durumu değerlendiren Duma, G. E. Lvov (ö. 1925) 

başkanlığında Geçici Yönetimin oluşturulması ve kontrolün sağlamasına karar 

                                                      
216 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 349. 
217 Bondarenko, İstoriya Gosudarstvennogo, s. 62. 
218 Kamınin, “Rossiya v 1914-naçale 1918 godov,” Çevrimiçi http://his95.narod.ru/lec15_2.htm 23 

Oçak 2010. 
219 M. İ. Odintsov, Russkiye Patriarhi XX veka, Moskova, 1999, s. 156. 
220 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 350. 
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vermiştir. Bu durum karşısında Çar II. Nikolay 2 Mart’ta, tahttan, kardeşi Mihail (ö. 

1918) lehine çekildiğini beyan etmiştir. Ancak Mihail tahtı kabul etmemiş ve halkı 

Duma çatısı altında oluşturulan Geçici Yönetime boyun eğmeye çağırmıştır221. 

Böylelikle Şubat 1917 yılında başlatılan devrim hareketi, Mart ayı içinde Çar’ın 

tahttan feragat etmesi sonucu başarıya ulaşmıştır.  

Devrimin başarıya ulaşmasında önemli katkısı olan Bolşevik Partisi devrimi 

müteakiben “Tüm Rusya Vatandaşlarına” başlığı taşıyan bir manifesto yayınlamıştır. 

Vatandaşların haklarını ön plana çıkartan manifesto, yasaların düzenlenmesi için 

acilen geçici devrimci hükümetin oluşturulmasını, Çar ailesinin, mallarıyla manastır 

topraklarının kamulaştırılmasını ve sürmekte olan savaştan ülkenin derhal 

çekilmesini talep etmiştir222. Ancak devrim sonrası yönetimi ele geçiren Menşevikler 

ve Enternasyonalistler Bolşeviklerin223 yaptığı bu öneriyi dikkate almamışlardır. 

Rejim değişikli ği sonunda iş başına iki başlı yönetim gelmiştir. Yeni yönetimin bir 

kanadını diktatörlük yandaşları oluştururken diğer kanadını işçi ve köylülerden 

müteşekkil devrimci demokratlar oluşturmuştur. Lenin önderliğindeki Bolşevik 

Partisi devrimin gerçekleşmesinde önemli rol oynamışsa da yönetim konusunda 

temkinli davranmayı tercih etmiştir. Çünkü Çar’ın tahttan çekilmesine karşın mevcut 

sistem tüm yapısıyla hâlen ayakta durmaktaydı.  

Nihayetinde Şubat devrimi, sadece monarşiyi değil, aynı zamanda o döneme 

kadar güçlü bir biçimde var olan devlet geleneğini de ortadan kaldırmıştır. Geçici 

yönetimin başında bulunan liberal ve ılımlı sosyalistler, devrimin siyasal alanla 

sınırlandırılabileceğini varsaymışlarsa da kısa bir zaman içerisinde tüm kurumlar 

bundan etkilenmiş (hukuk sistemi, elit sınıfın gücü, ordu) ve eski sistemin çökmesine 

neden olmuştur. Sonuç olarak ülkedeki etkin güç, işçi, köylü ve askerlerden oluşan 

Bolşeviklerin eline geçmiştir224. Bu durum doğal olarak kiliseyi de derinden 

etkilemiş ve değişime uğratmıştır.  

                                                      
221 Kamınin, “Rossiya v 1914-naçale 1918 godov,” Çevrimiçi http://his95.narod.ru/lec15_2.htm 23 

Oçak 2010. 
222 Bondarenko, İstoriya Gosudarstvennogo, s. 64. 
223 Bolşevik-Menşevik, (Çoğunluk-Azınlık) Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyelerine verilen 

isimdir. 1903 yılında düzenlenen II. Kongre sırasında ortaya çıkan anlaşmazlık yüzünden V. İ. 
Lenin (ö. 1924) ve yandaşlarına Bolşevik, Y. O. Martov (ö 1923) ve yandaşlarına ise Menşevik 
denmiştir. Bkz. V. N. Klementev, “Bolşeviki”, Çevrimiçi, http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=1623 24 
Ocak 2011. 

224 Figes, Rusya’nın Kültürel Tarihi , s. 502. 
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2. Kilisenin Devrim Sonrası Politikası 

Siyasi ve sosyal durumun bu denli karmaşık hal aldığı bir ortamda, kilise doğal 

olarak kendi pozisyonunu belirlemek mecburiyetinde kalmıştır. Rus Ortodoks 

Kilisesi’yle otokrasi arasındaki tarihi bağın kopması, Şubat devrimi sonucu 

monarşinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olmuştur. 1917 Şubat devrimi, Rus 

Ortodoks Kilisesi için eski Sinod sisteminin yıkılması ve sorunların yeniden 

gündeme getirilerek yerel konseye doğru hazırlığın başlatılması anlamına 

gelmiştir225. Bu aşamada Rus Kilisesi alışılagelenin dışına çıkmış ve 1905 devrimi 

sırasında takındığı pozisyonun aksine Şubat devriminde halkın yanında saf 

tutmuştur. Kilise, 1917 Şubat devrimini otokrasiden kurtularak bağımsızlığını elde 

etmesi için tarihi bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Nitekim Şubat devrimi sırasında 

dönemin Ober-prakuroru Çarlık sistemini desteklemeleri konusunda ruhban sınıfına 

çağrıda bulunmuş ancak Kutsal Sinod bu çağrıyı dikkate almamıştır226. Büyük 

olasılıkla piskoposlar kilise-devlet ilişkilerinin bu vesileyle değişikli ğe uğramasını 

ummuşlardır. Ayrıca Sinod’tan monarşiye desteğin çıkmamasının başka bir nedeni 

de piskoposlar arasında görüş farklılıklarının olmasıdır. Rejimin ve kilisenin başı 

olarak kabul edilen Çar, karizmatik bir konuma sahipti ve ruhbanlara rakip 

konumundaydı. Her ne kadar bu durum kilisenin tarihi süreç içerisinde 

destekleyegeldiği Çar’ın öncülüğü ve Tanrı tarafından seçilmiş olduğu ilkesine ters 

düşse de onun devrilmesi, kilise hiyerarşisinde üst konuma sahip piskoposların işine 

gelmiştir227. Dolayısıyla ruhban sınıfının Şubat devrimini desteklemeleri, onların 

kilise içerisinde Çar’ın sahip olduğu olağanüstü konumdan rahatsızlığın bir 

göstergesidir.  

Piskoposlar çeşitli vesilelerle devrimi desteklediklerini ilan etmeye çalışmıştır. 

Bu çerçevede Mart 1917’den itibaren ruhban sınıfının politik tutumunda meydana 

gelen değişiklikler imparatorluğun tüm bölgelerinde belirginleşmeye başlamıştır228. 

Dönemin liberal demokratik partilerine meyleden piskoposların söylemleri, Çar’a 

                                                      
225 Firsov, Russkaya Tserkov, s. 485. 
226 N. Pokrovskiy, “Vlast i Tserkov Na Rusi”, Rossiya, 1997/8, s. 68. 
227 M. A. Babkin, “Sovremennaya Rossiyskaya İstoriografiya, Vzaimootnaşeniy Russkoy 

Pravoslavnoy Tserkvi i Gosudarstva v Naçale XX veka,” Oteçestvennaya İstoriys, , 2006\6, s. 
176. 

228 M. A. Babkin,“İyerarkhi Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi i Sverjeniye Monarkhii v Rossii (vesna 
1917 g)”, Oteçestvennaya İstoriya, 2005/3, s. 109. 
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karşı duyulan hoşnutsuzluğu ortaya koymaktadır. Örneğin, Duma’da vekillik yapmış 

olan piskopos Nikon Bessonov 3 Mart 1917’de Geçici yönetimin Başbakanı Georgi 

Y. Lvov’a yolladığı telgrafta “ İsa Yükseldi! İktidar değişikliğinden dolayı son derece 

memnunuz” demiştir. Bir diğer ruhban, başpiskopos Veniamin Muratovskiy yaptığı 

bir söyleşide, devrimi gerçekleştirdiği için Tanrı’ya şükranlarını ilettiğini belirtmiş 

ve Çar II. Nikolay’ı “beceriksiz dümenci” olmakla itham etmiştir. Aynı tarzda bazı 

papazlar kürsüden yaptıkları konuşmalarda Çarlık yönetiminin devrilmesinin halk 

iradesiyle gerçekleştiğini ve dolayısıyla tanrının vermiş olduğu bu yeni yönetime 

itaat edilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. Başpiskoposlar Şubat devriminin 

gerçekleşmesiyle devlet düzeninin değişikli ğe uğramasını, emperyalist gücün kiliseyi 

köleleştirmesi ve patrik seçimlerine onay vermemesi nedeniyle “Tanrının gizemli 

takdiri, ilahi takdirin tezahürü” ya da “Tanrı kararı”  olarak değerlendirmişlerdir. 

Novgorod piskoposluk bölgesini yöneten başpiskopos ve aynı zamanda Kutsal Sinod 

üyesi Arseniy Stadnitskiy 26 Mart ruhbanlar toplantısında otokrasinin devrilmesini 

özgür kiliseye doğru atılmış ilk adım olarak görmüştür. Başpiskopos iki yüz yıldan 

bu yana Ortodoks kilisenin kölelik statüsü altında kaldığını ama artık özgürlüğünün 

geri verilme zamanının geldiğini beyan etmiştir229. Aşağı yukarı aynı tutum tüm 

diğer piskopos ve başpiskoposlarca sergilenmiştir. Nitekim rejimin devrilmesinde 

ortaya çıkan genel kanı, imparatorun kilise üzerinde hükümranlık kurmuş olması ve 

kilise konseyinin çağrılmasını engellemesi üzerine olmuştur. Artık konseyin 

çağrılması ve Rus Ortodoks Kilisesi patriğinin belirlenmesinin önünde hiçbir engel 

kalmamıştır. Bu aşamadan sonra kilise tüm dikkatini konseyin toplanmasına ve yeni 

yönetim sisteminin belirlenmesine yoğunlaştırmıştır. 

Rejim değişikli ği, Rus Ortodoks Kilisesi’nde yapılan ayinler esnasında kimin 

adına dua edileceği hususunda tartışmalara neden olmuştur. Yaşanan belirsizliği 

ortadan kaldırmak maksadıyla Kiev Metropoliti Vladimir bir bildiri yayınlayarak, 

bundan böyle Tanrı’nın koruması altında olan Rus birliği ve Geçici Yönetim adına 

ayinlerin icra edileceğini duyurmuştur. Bu çerçevede 6 Mart 1917’den itibaren kilise 

ayinleri sırasında Çar’ın isminin zikredilmesi geleneğine son verilmiştir230. Bununla 

                                                      
229 Babkin, “İyerarkhi”, s s. 110-114. 
230 M. A. Babkin, “Svyateyşiy Sinod Rossiyskoy Pravoslavnoy Tserkvi i Sverjenie Monarkhii 1917 

godu”, Voprosı İstorii , 2005/2, s. 99. 
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yetinmeyen Sinod 7 Mart 1917’de yeni bir bildiri yayınlayarak Romanovlar 

Hanedanı’na231 yapılagelen duaların da kaldırılmasını karara bağlamıştır232. Yaşanan 

gelişmeler Rus Kilisesinin genelini memnun etmişse de bu durumdan rahatsızlık 

duyan ruhbanlar da olmuştur. Bunlardan Sibirya piskoposu açık bir dille devrimi 

eleştirmiş ve onun Rusya için özellikle de kilise için gelecekte ne verebileceğinin 

henüz bilinmediğinin altını çizmiştir. Bu ve buna benzer söylemlerin önüne 

geçebilmek maksadıyla Kutsal Sinod, 9 Mart’ta “Tanrı’nın iradesi gerçekleşmiştir”  

değerlendirmesinde bulunarak bir anlamda tanrı iradesi dışında yönetimin 

olamayacağına dair Kutsal Kitaptaki vurguya dikkat çekmiş ve herkesin bu durumu 

kabullenmesini isteyerek devrimi dinen meşru saymıştır233. 

Aslında Ruhban sınıfının radikal biçimde değişerek devrim yanlısı olması biraz 

da devrimin baskısı altında mümkün olmuştur. Zira böylesi bir ortamda otokrasi 

yanlısı söylem ve eylemlerin sakıncalı olduğu aşikârdır. Ayrıca devrimin 

gerçekleşmesi, yaşam koşullarından memnun olmayan insanların din karşıtı tutum 

sergilemelerine zemin oluşturmuştu. Çünkü insanların zihninde kilise ve Çarlık aynı 

konumdaydı ve Çarlığın maruz kaldığı duruma kilise de maruz kalmalıydı234. 

Dolayısıyla ruhbanların genel çoğunluğu devrim konusunda istemeseler de olumlu 

tavır sergilemek zorunda kalmışlardır. Bunun en somut örneği 1917 yılının Mart 

ayında yapılan devrim kutlamalarına piskoposların aktif katılımlarıdır. Bundan başka 

bazı bölgelerde kutlamaları bizzat piskoposlar organize etmişlerdir235. O günlerde 

piskopos ve rahiplerin siyasi konularda aktif rol almaları, kilise hayatının 

siyasallaştığına işaret etmekle birlikte, onun yeni düzen içerisinde kendine özgü bir 

konum oluşturma çabasının da göstergesidir. Zira Çar’ın devrilmesi ve yönetim 

biçiminin değişmesi kiliseye bağımsız hareket etme alanı tanımışsa da devletin kilise 

üzerindeki hamilik statüsünü ortadan kaldırmıştır. Böyle bir ortamda yeni rejimle 

işbirliği içerisinde olmak ve onun sempatisini kazanmak ruhban sınıfının istikbali 

açısından oldukça önem arz etmekteydi. Bu durumun farkında olan Kutsal Sinod 
                                                      
231 Eski bir soylu Rus ailesi olan Romanovlar, 1613 yılında Mihali Romanov’un Çarlık Rusya’sının 

yönetimine gelmesi sonucu zamanla Hanedanlığa dönüşmüştür. Çarlık Rusya’sı 3 asırdan fazla bir 
zaman diliminde Romanovlar Hanedanınca yönetilmiştir. Bu konuda bkz. Karma Yazarlar, 
Dinastiya Romanovıh, Petersburg, 2007, s s. 58-176. 

232 V. A. Alekseyev, İllyuzii i Dogmı, Moskova, 1991, s. 13. 
233 Babkin, “İyerarkhi”, s. 110. Ayrıca bkz. Romalılara Mektup, 13; 1,7. 
234 Firsov, Russkaya Tserkov, s. 488. 
235 Babkin, “İyerarkhi,” s. 116. 
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üyeleri yayınladıkları çeşitli beyanatlarla Geçici Yönetime olan bağlılıklarını deklare 

etmek durumunda kalmışlardır.  

a. Kilisenin Bağımsızlık Kazanması 

 Kilisenin Şubat devrimi sırasında monarşiyi desteklememesi oluşturulan 

Geçici Yönetim yetkililerince olumlu karşılanmıştır. Dolayısıyla Kutsal Sinod’un 

olağan toplantılarından birine katılan bazı geçici yönetim yetkilileri, bundan sonra 

kilisenin özgürce kendi yönetim biçimini belirleyebileceğini beyan etmişlerdir236. Bu 

kilise açısından önemli bir gelişmeydi. Artık Ober-prakuror ve Çar müdahalesi 

olmaksızın kilise kendi sorunlarını çözüme kavuşturabilecektir. Ancak eski kadroya 

sahip Sinod, ülke genelinde nüfuzunu kullanmaktan yoksun ve kilise içerisinde 

gelişen olayları kontrol edemez halde olduğundan, geçici yönetim onun yeniden 

yapılanmasına karar vermiştir. Bu çerçevede eski kadro tamamen tasfiye edilmiş ve 

yerine genç piskopos ve başpiskoposlar getirilmiştir. Yeni oluşturulan Sinod 29 

Nisan 1917’de bir bildiri yayınlayarak esas görevlerinin Genel Rusya Kilise 

Konseyi’ni toplamak olduğunu beyan etmişlerdir. Bu gelişmelerden sonra 1917 

yılının bahar aylarından itibaren piskoposlar vaazlarında sıklıkla kilisenin herhangi 

bir yönetim sistemine bağlı olmadığını söylemeye başlamıştır. Nitekim Tanrı iradesi 

dışında bir gücün ve iradenin devlet başına gelemeyeceği ilkesinden hareketle, kilise 

açısından devletin yönetim şeklinde her hangi bir değişikli ğin sakıncalı olmayacağı 

belirtilmiştir237. Rus Kilisesi XVIII. yüzyılda kaybettiği bağımsızlığını nihayet Çarlık 

sisteminin devrilmesiyle bu dönemde yeniden elde etmiş gözükmektedir. Kilise artık 

bağımsızdır ve yeniden patriklik sistemine geçme yetkisine sahiptir. Bu durumu iyi 

değerlendiren Kutsal Sinod zaman kaybetmeksizin yerel konseyin toplanmasına ve 

kilisenin yönetim şeklinin belirlenmesine karar verir.  

B. Rus Ortodoks Kilise Patrikliğinin Yeniden Tesisi 

1. Patrikli ğe Giden Süreç 

1917 yılının Güz ayları itibarıyla ülkenin büyük şehirlerinde ve özellikle de 

sınır bölgelerinde, açlık ve sefalet hüküm sürmeye başlamıştır. Rusya İmparatorluğu 

                                                      
236 M. İ. Odintsov, Russkiye Patriarhi XX veka, Moskva, 1999, s. 156. 
237 Zıryanov, Russkoye Pravoslaviye, s. 427. 
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sınırları içerisinde bağımsız cumhuriyetler kurulmuştur. Bir anlamda geleneksel Rus 

yönetim sistemi çökmüş ve koca imparatorluk adeta fonksiyonlarını yitirmiştir. Bu 

durum kilise için de geçerli olmuştur. Kilisenin mevcut kargaşa durumundan 

başarıyla çıkabilmesi patriklik sisteminin yeniden tesisiyle mümkün gözükmüştür. 

1917 Şubat devrimi bu sürecin başlangıcı olarak görülmüştür.  

Devrim sonrası ruhbanların bir kısmı konseyin çağrılmasına ve patriklik 

sisteminin yeniden tesis edilmesine karşı çıkmıştır. Moskova ruhban akademisinde 

patriklik sisteminin yeniden tesis edilmesinin “kilise çarlığı” anlamına geleceği 

düşünülmüştür. Patriklik yerine vekillerden oluşan konsey benzeri bir sistemin 

oluşturulmasının daha yararlı olacağını öne sürülmüştür238. Patrikliğin yeniden tesis 

edilmesine karşı çıkan yenilikçi ruhbanlar, bir anlamda patriklik sistemini papalığa 

benzeterek eleştirmişlerdir. Ancak söz konusu ruhbanların bu tutumu 1917 Bolşevik 

devrimi sonrası radikal bir biçimde değişecektir.  

a. Kilise Konseyi ve Geçici Yönetim 

Rus Ortodoks Kilisesi Şubat devriminden sonra Geçici Yönetimin tanıdığı 

bağımsızlık yetkisini kullanarak yerel konseyin toplanmasına karar vermiştir. 

Ruhban sınıfı arasında süren uzun tartışmalar sonucu 5 Temmuz 1917’de yerel 

konseyin Petersburg yerine Moskova’da toplanmasına karara bağlanmıştır. XVIII. 

yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Kutsal Sinod’un Petersburg’da konuşlandırılmış 

olmasına rağmen Moskova’nın konsey merkezi olarak tercih edilmesi kilise için 

oldukça önem arz etmiştir239. Zira ruhban sınıf için Moskova bir Rus şehri ve aynı 

zamanda dini bir merkez konumundadır. Ayrıca Moskova, kökleri Bizans’a kadar 

uzanan Doğu Kilisesi’nin ruhani geleneklerini bünyesinde barındırmaktadır240. 

Petersburg ise yabancı bir kültürün ürünü olarak görülmüştür. Dolayısıyla dini 

merkezin Moskova’ya taşınması bir anlamda öze dönüşü simgelemekte ve Petro 

öncesi Rus Kilisesi geleneğinin ihyası anlamına gelmektedir.  

                                                      
238 İ. V. Lobonova. “Vosstonovlenie Patriarşestva v Rossii v Kontekste Politiçeskih Sobıtiy Naçala 

XX Veka”, Oteçestvennaya İstoriya, 2005/3, s. 139.  
239 Alekseyev, İllyuzii i Dogmı, s. 18. 
240 Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 37. 
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15 Ağustos 1917’de toplanan Yerel Konsey’e Rusya’nın tüm bölgelerinden 

564 temsilci katılmıştır241. Rus Ortodoks Kilisesi tarihinde 1667 sonrası ilk kez 

1917’de Kremlin’de bulunan Uspensky Katedrali’nde Genel Rusya Yerel 

Konseyi’nin açılışı yapılmıştır242. Genel olarak konsey üç farklı dönemde toplantı 

düzenlemeyi başarmıştır. Bunlardan ilki 15 Ağustos-22 Aralık 1917’de 

gerçekleştirilmi ştir. İkinci oturum 20 Ocak-7 Nisan 1918’de, üçüncü oturumsa, 19 

Haziran-7 Eylül 1918’de düzenlenmiştir243. Konsey’in açıldığı gün akşama kadar 

Moskova’nın her tarafında çanlar, aralıksız çalmıştır. Moskova Metropoliti Tikhon 

(ö. 1925) başkanlığında konsey ilk oturumuna ertesi gün başlamış ve oturuma askeri 

ve sivil olmak üzere her kesimden rahipler, dini okullardan akademisyenler ve 

Duma’dan temsilciler katılmıştır. Diğer Ortodoks kiliselerin (Romanya, Sırbistan) 

gönderdiği temsilcilere de oturumları izleme fırsatı tanınmıştır. Konseyin ilk 

günlerinde Şubat devriminin de etkisiyle, katılımcıların çoğunluğu, konseyin 

toplanma amaçlarından biri olan “patrikliğin yeniden tesisi” konusuna temkinli 

yaklaşmıştır. Bu ruhbanlara göre patriğin seçilmesi kilisenin tek adam yönetimine 

devredilmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir. Bu suretle konseyin ilk günleri 

ciddi tartışmalara neden olmuştur.  

Yerel Konsey oturumları devam ederken Rusya’nın çeşitli bölgelerinden 

olumsuz haberler gelmeye devam etmiştir. Asker kaçaklarının ve soyguncuların, 

kilise ve manastırları yağmalayarak rahiplerle alay ettikleri gelen bilgiler arasındadır. 

Hatta bazı bölgelerde kilise görevlilerinin infaz edildikleri haberleri dahi gelmiştir. 

Yaşanan olayları değerlendiren konsey, vakit kaybetmeksizin halka bir çağrıda 

bulunmuştur. Yapılan çağrıda, yağma ve talanlara karışan kitleler uyarılmış, 

işledikleri günahlardan dolayı Tanrı’dan bağışlanma dilemeleri istenmiştir. Aksi 

takdirde ülkenin Tanrı’nın gazabına uğrayacağına vurgu yapılmıştır. Konseyin bu 

çağrısı fazla etkili olmamış, olaylar tamamen kontrolden çıkmıştır. Geçici yönetimin 

ülke genelinde kontrolü kaybetmesinin sonucunda imparatorluğun birçok bölgesinde 

bağımsız cumhuriyetler kurulmuş, buna paralel olarak Rus Ortodoks Kilisesi 

içerisinde de kopmalar yaşanmıştır. İlk olarak Ukrayna kilisesi bir bildiri 

                                                      
241 Soldatov, Religiovedeniya, s. 480. 
242 Svyatennıy Sobor Pravoslavnoy Rossiyskoy Tserkvi, Moskova, Kniga I, Vıpusk I, 1918, s. 154. 
243 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 40. 
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yayınlayarak Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını ilan etmiştir244. Gürcü Ortodoks 

Kilisesi de kendi bağımsızlığını ilan ederek Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrıldığını 

beyan etmiştir.  

Halk ve özellikle askerler arasında kiliseye karşı hoşnutsuzluğun artması, 

kiliseyi endişelendiren bir diğer konu olmuştur. Örneğin, General A. İ. Denikin, 

askerlerin din konusunda son derece umursamaz tavırlar içerisinde olduklarını 

belirtmektedir. O kendini bilmez bir teğmenin kilisenin hiçbir kutsallığının 

olmadığını öne sürerek oraya birlikleri yerleştirdiğini ve üstelik sunağın bulunduğu 

yeri kazarak helâ gibi kullandıklarını yazmaktadır. General sonunda haklı olarak 

sormaktadır: 

“Peki, neden 2-3 bin civarındaki asker, Rus Ortodoks geleneğiyle eğitilmi ş 
olmalarına rağmen, bu son derece gayri ahlaki ve kutsala karşı yapılan 
saygısızlığı sükûnetle karşılamıştır?”245. 

Bu ve benzeri olaylar ruhban sınıfını endişeye sevk etmiştir. Bu endişe Yerel 

Konsey’de şöyle dile getirilmiştir:“ Arkamızda 110 milyon Ortodoks var diyoruz. 

Belki de… Onlar sadece beş on kişiden ibarettir”246. Piskoposlar bu endişelerinde 

haksız da değillerdi. Nitekim askeri ruhbanların raporlarında, geçici hükümetin 

askerlerin kilise ayinlerine katılma zorunluluğunu kaldırmasından sonra, kiliseye 

gelen askerlerin oranında ciddi biçimde gerilemenin müşahede edildiği belirtilmiştir.  

Bütün bu olumsuzluklara ilaveten Geçici Yönetim, Bolşeviklerin de etkisiyle 

kilise destekli okulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesine aktaracak yeni bir 

yasayı kabul etmiştir. Yasaya göre tüm okullarda din dersleri ya tamamen 

kaldırılacak ya da zorunlu olmaktan çıkartılacaktır. Dolayısıyla kilisenin eğitim 

amaçlı devlet hazinesinden aldığı ödenek de durdurulacaktır247. Resmi veriler bu 

dönemde Rusya’da 37000 kilise destekli okulun olduğunu göstermekteydi. Böyle bir 

değişim kilisenin maddi anlamda elini zayıflattığı gibi onun geniş halk kitlesine 

ulaşmasının da önüne geçmekteydi. Bütün bu yaşananlar yanı sıra vicdan 

özgürlüğünün güvence altına alınması ve bu karar uyarınca 14 yaş üstü her 

                                                      
244 V. Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi 1917-1997, İzdatelstva, Spaso-Preobrajenskogo 

Vallamskogo Monastırya, Moskva, 1997, s s. 16-21. 
245 D. Pospelovcky, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov: İspıtaniya Naçala XX veka,” Voprosı İstorii , 

1993/1, s. 48.  
246 Pospelovcky, “Russkaya Pravoslavnaya,” s. 48. 
247 İ A. Krivelov, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov Çetvyorti XX veka, Moskova, İzdatelstva 

Znaniye, 1982, s. 27. 
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vatandaşın din seçme konusunda özgür bırakılması, ruhban sınıfında hayal 

kırıklığına neden olmuştu248. Geçici hükümetin almış olduğu bu kararı Konsey 

gündemine taşıyan eski Kutsal Sinod üyeleri karara tepki göstererek derhal yeniden 

düzenleme yapılması için hükümete çağrıda bulunmuştur249. Konsey adına söz alan 

başpiskopos Tverskiy, hükümeti kiliseye karşı düşmanca tutum sergilemekle itham 

etmiş ve bu karar alınırken, toplumun maneviyatından sorumlu olan piskoposlara 

danışılmadığından dolayı yakınmıştır. Birçok Konsey üyesi bu konuda fikir beyan 

etmiş; nihayet yapılan müzakereler sonucu, hükümetin 20 Temmuz 1917’de aldığı 

kararda değişiklik yapması ve kilise okullarının yeniden kiliseye iade edilmesi 

istenmiştir. Bu talepler üzerine 11 Ekim günü devlet bakanı A.V. Kartaşov’la bir 

araya gelen konsey üyeleri bu konuyu müzakere etmişlerse de olumlu yanıt 

alamamışlardır250. Ciddi manada Bolşeviklerin etkisinde kalan geçici yönetim, 

kilisenin eğitim alanındaki faaliyetlerini en aza indirmek ve nihayetinde ortadan 

kaldırmak istemiştir. Çok geçmeden konsey üyeleri durumun farkına varmışlar ve 

kilisenin ayakta kalabilmesi için acilen yeni düzenlemelerin yapılmasına gayret sarf 

etmişlerdir.  

(1) Patrik Seçimi  

Konsey, 11 Ekim 1917’den itibaren esas gündeme geçiş kararı alarak, patriklik 

meselesini müzakereye açmıştır. Onlarca üye patrikliğin Rus Ortodoks Kilisesi için 

ne denli önemli olduğuna dair konuşma yapmıştır251. Birçoğu için patrikliğin tesis 

edilmesi, sadece dini alanda değil, aynı zamanda siyasi iktidar karşısında da bir 

galibiyet anlamına gelmekteydi. İlk başlarda patriklik sistemine karşı çıkan üyeler 

olmuşsa da Bolşeviklerin gün geçtikçe güç kazanması konsey üyelerini patrikliğin 

yeniden ihyası konusunda birleşmeye sevk etmiştir. Ancak yine de 28 Ekim 1917’ye 

kadar bu konuda her hangi bir ilerleme kaydedilememiştir.  

28 Ekim günü konsey üyelerine Petersburg’da geçici hükümetin devrilerek 

yerine askeri devrimci komitenin geldiği haberi ulaşmıştır252. Bir gün sonra Moskova 

                                                      
248 V. Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 12.  
249 Svyatennıy Sobor Pravoslavnoy Rossiyskoy Tserkvi, Petersburg, Kniga II, Vıpusk I, Deyaniya 

XVII-XIX, 1918, s. 318. 
250 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 21-22. 
251 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 40. 
252 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 27. 
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sokaklarını ve Kızıl Meydanı kuşatan Bolşeviklerle askerler arasında amansız 

çatışmalar yaşanmıştır. Durumun vahametini gören konsey, bir heyet oluşturarak 

Kızıl Ordu’nun ikamet ettiği karargâha bir heyet göndererek ortamın durulmasını 

istemiştir. Fakat tüm çabalara rağmen arabuluculuk girişimleri bir sonuç vermemiştir. 

Durumu değerlendiren konsey üyeleri derhal patriğin belirlenmesine karar 

vermişlerdir. Nitekim başrahip P. İ. Lakhostkiy 60 konsey üyesi adına oylamaya 

geçilmesi konusunda teklifte bulunmuş böylelikle o gün konsey tarihi bir karara imza 

atmıştır. Yeni düzenlemeye göre;  

a) Rus Ortodoks Kilisesi’nde yönetim sistemi (yasama, yürütme, 

mahkeme ve kontrol) periyodik olarak belirlenmiş tarihlerde toplanan Kutsal Yerel 

Konsey’e mahsustur. Kutsal Konsey ise yetkisini piskoposlar arasında öncülüğe 

sahip patrik tarafından yönetilen ve aralıksız varlığını sürdüren Kutsal Sinod 

aracılıyla kullanacaktır.  

b) Patriklik sistemi tesis edilecektir ve kilise Patrik tarafından 

yönetilecektir. 

c) Aynı statüdeki piskoposlar arasında Patrik birinciliğe sahiptir.  

d) Tüm kiliseyi yöneten organlarla birlikte Patrik, Kutsal Sinod 

karşısında sorumludur253. 

Konsey şurasının belirlediği seçim sistemine göre, her konsey üyesi üç şahsı 

aday olarak gösterebilecektir. Bu seçim sonucu oyların en fazlasını alan kişiler 

patrikliğe aday olarak kabul görecektir. Nihayet yüksek oy almış üç aday 

belirlendikten sonra, bu üç aday arasından kura yoluyla patrik belirlenecektir254. 

Kura yoluyla patriğin belirlenmesine karşı çıkanlar olmuşsa da konsey, bu 

yöntemi kabul etmiştir. Seçimlerin ilk turu 30 Ekim 1917’de gerçekleştirilmi ştir. İlk 

oylamada başpiskopos Antony 101 oy, başpiskopos Tambovskiy Kiril 27 oy ve 

Moskova metropoliti Tikhon 23 oy alabilmiştir255. Ertesi gün oylamanın ikinci turuna 

geçilmiştir. Oylamaların sonunda, ilk sırada yaşı ve kiliseye olan hizmetinden dolayı 

159 oy alan başpiskopos Antony gösterilmiştir. İkinci sırada 199 oyla başpiskopos 

                                                      
253 Svyaşenniy Sobor Pravoslavnoy Russiyskoy Tserkvi, Sobraniye Opredeleniy i Postonovleniy, 

Moskova, Vıpusk I, İzdaniye Sobornogo Soveta, 1918, s. 3. 
254 Svyatennıy Sobor Pravoslavnoy Rossiyskoy Tserkvi, Petersburg, Kniga III, Vıpusk I, Deyaniya 

XXXI-XL, 1918, s s. 36-51. 
255 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 31. 
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Arseny ve üçüncü sırada 162 oyla metropolit Tikhon patrikliğe aday olma hakkı 

kazanmıştır256. Yukarıda belirtilen üç aday da 155 oy barajını geçmiş olduklarından, 

aradaki oy farkı gözetilmeden, geçmişte yaptıkları hizmetler nedeniyle belirtilen 

sıralamaya tabi tutulmuşlardır. Kura çekim töreni Mesih İsa Kilisesi’nde 5 Kasım 

günü gerçekleştirilmi ştir. Çekilen kuradan Moskova metropoliti Tikhon’un ismi 

çıkmıştır. Böylelikle Rus Ortodoks Kilisesi iki yüz yıl sonra yeniden patriklik 

sistemine geçmeyi başarmıştır257. 21 Kasıma gelindiğinde Uspensky katedralinde taç 

giyme merasimiyle metropolit Tikhon, resmen Patriklik makamına oturmuştur.  

Patriğin seçilmesinden sonra konsey toplantılarına devam etmiştir. 

Bolşeviklerin baskısı altında organize edilen son toplantılarda konsey kilisenin iç 

yönetmelikleriyle alakalı birçok düzenleme yapmıştır. Alınan bu yeni 

düzenlemelerden en dikkat çekici olanlarında birisi kadınların kilisedeki konumuyla 

ilgili kararlardır. Konseyin son oturumunda rahibelere piskoposluğun bir bölümünü 

oluşturan kilise idari bölge toplantılarına katılma hakkı tanınmıştır. Ayrıca kilise 

idari bölge temsilciliği hariç, diğer tüm hayır ve misyonerlik faaliyetlerinde görev 

almalarına onay verilmiş ve istisnai durumlarda kadınların da rahip yardımcılığı 

görevini üstlenmeleri kararlaştırılmıştır258. Yönetime gelen Bolşevikler, zaman 

kaybetmeksizin konsey toplantılarına Geçici Yönetim tarafından tahsis edilen 

ödeneğin durdurulması ve dahası konsey oturumlarının düzenlendiği kilise 

binalarının kamulaştırılmasına karar vermişlerdir. Patrik Tikhon ve Kutsal Sinod’un 

tüm çabalarına rağmen Eylül 1918’den itibaren konsey, faaliyetine son vermek 

zorunda kalmıştır259. Bu tarihten itibaren kilise-devlet çatışması başlamış ve 1991 

Sovyetler’in dağılmasına kadar bu çatışma devam etmiştir. 

2. Bolşeviklerin Güç Kazanması 

Rusya’da geçici hükümetin yönetim biçimi 1 Eylül 1917’ye kadar resmen 

monarşi olarak devam etmiştir. Kısmi değişiklikler dışında hükümet bünyesinde her 

hangi bir ciddi değişikli ğe gidilmemiş, Çar döneminden kalan eski kadroyla devam 

edilmiştir. 1917’nin Temmuz ayına gelindiğinde çift başlı yönetime son verilmiştir. 

                                                      
256 Svyatennıy Sobor, Kınıga III, s. 56. 
257 Svyatennıy Sobor Pravoslavnoy Rossiyskoy Tserkvi, Petersburg, Kniga IV, Deyaniya XLI-LI, 

1918, s s. 36-40. 
258 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 44. 
259 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 45-46. 
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Çift başlılığın sona erdirilmesi, burjuvazi için geçici de olsa zafer sayılmıştır260. 

Ancak halen kitleleri rahatsız eden birçok önemli sorun halledilmemiştir. Geçici 

Yönetim’in beklenen değişiklikleri yapmaması en çok Bolşevik partisi’ni rahatsız 

etmiştir. Lenin, Mart 1917’de sürgünde bulunduğu İsviçre’den yayınladığı bir 

bildiride, yeni yönetimi üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmemekle itham 

etmiş ve da okulların kiliseden ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu yazmıştır. 16 Nisan 

1917’de Almanya’nın desteğiyle sürgünden Petersburg’a dönen Lenin, Geçici 

Yönetim aleyhinde kapsamlı bir kampanya başlatmıştır261. 

Bolşeviklerin her fırsatta dile getirdikleri kilisenin devletten ayrılması konusu 

toplumun belirli kesimlerinden destek görmeye başlamıştır. Örneğin, Petersburg 

garnizonuna bağlı asker ve subaylar, toplu şekilde icra edilen zorunlu kilise 

ayinlerinin kaldırılmasını talep etmişlerdir. Askerlerin bu istekleri kilisenin itirazına 

rağmen kabul edilmiştir262. Bu ve benzeri yeniliklerin destekleyen Bolşevikler 

zamanla Geçici Yönetim üzerindeki etkilerini artırmaya başlamışlardır. Görünürde 

kontrol geçici yönetimin elinde olsa da asıl politik güç Bolşeviklere kaptırılmıştır. 

Bolşevikler toplumdaki muhafazakâr kesimlerin tepkisini çekmemek için temkinli 

davranma yoluna gitmişlerdir. Nitekim bir yandan anti sosyalist grupları harekete 

geçirmemek için Geçici Yönetim’in sözde otoritesine sığınan Bolşevik Partisi, diğer 

yandan kendisiyle çeliştiği durumlarda hükümete baskı uygulamıştır263. Yönetimin 

ve kilisenin zaaflarını da kullanarak geniş halk kitlelerinin desteğini almayı 

başarmıştır. Örneğin, Lenin yaptığı çeşitli toplantılarda iktidara geldikleri takdirde 

“barış, ekmek ve toprak sloganıyla” Birinci Dünya Savaşı’ndan çekileceklerini ve 

barış imzalayacaklarını belirtmiştir. Ayrıca halkların kendi kaderlerini kendilerinin 

belirlemeleri gerektiğini gündeme getirmiştir264. Bu ve buna benzer vaatler ülke 

sınırları içerisinde bulunan diğer milletlerin Bolşeviklere sempati duymasına ve 

devrimi desteklemelerine neden olmuştur.  

                                                      
260 Bondarenko, İstoriya Gosudarstvennogo, s. 66. 
261 Acar, Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, s. 366. 
262 M. S. Korzun, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov 1917-1945 Godi, Minsk, 1987, s. 6. 
263 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 176. 
264 Acar, Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne Rusya, s. 366. 
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3. 1917 Bolşevik Devrimi 

Halkın büyük kesiminin desteğini almayı başaran Bolşevikler 25 Ekim 1917’de 

ikinci bir devrimle iktidarı ele geçirmeyi başarmıştır. Proletarya adına 

gerçekleştirilen devrim zamanla proletarya diktatörlüğünün oluşmasına yol 

açmıştır265. Devrimi kalıcı kılmak ve eski rejimin köklerini kazımak için kanlı bir 

sürecin yaşanması kaçınılmaz olmuştur. İlk aşamada Bolşevikler ülke genelinde 

düzeni sağlamada siyasi polisi devreye sokmuşlardır. Lenin, 20 Aralık 1917’de 

yayımladığı bir kararnameyle Tüm Rusya Karşı Devrim ve Sabotajla Mücadele 

Olağanüstü Komisyonu’nu (ÇEKA) kurmuştur. ÇEKA zaman kaybetmeden yeni 

hükümetin tüm düşmanlarını hedef alan Kızıl Terör çalışmalarını başlatacaktır. 

Özellikle 1917-1918 kışında söz konusu teşkilat binlerce insanın ölümüne ve 

tutuklanmasına sebep olmuştur266. Bu atmosferinde dokunulmamış hiçbir özel alan 

kalmamıştır. Muhaliflere ve özellikle de ruhban sınıfına karşı yürütülen şiddet, parti 

liderlerinin bizatihi kontrolü altında sistematikleşmiştir. Lenin, hiçbir proletarya 

diktatörlüğünün terör ve şiddet olmadan düşünülemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca 

ÇEKA liderlerinden olan Martin Latsis amaçlarının insanlar arasında farklılıklara 

sebep olan burjuva sınıfını ortadan kaldırmak olduğunu söylemekten 

çekinmemiştir267. Yaşananlar kilise bakımından adeta sonun başlangıcı olmuştur. 

Rus topraklarında var olduğu tarihten Bolşevik devrimine kadar hiçbir zaman böylesi 

bir düşmanla karşılaşmayan kilise, bir anlamda şaşkınlık yaşamış ve kontrolü 

sağlamakta zorlanmıştır.  

Yönetime Bolşeviklerin gelmiş olması, daha önce kilisenin geçici hükümetle 

yapmış olduğu tüm anlaşmaları anlamsız kılmıştır. Bu yüzden Bolşevik iktidarla 

kilise arasında ilişkilerin yeniden tanzim edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu 

çerçevede 15 Kasım’dan itibaren kilise konseyiyle hükümet arasında “Devlette 

kiliselerin hukuki statüsü” üzerine müzakerelere başlanmıştır. Kilise Konseyi ülkede 

mevcut diğer din ve inançlarla, Rus Ortodoks Kilisesi’nin aynı statüye tabi 

tutulamayacağının altını çizmiştir. İktidarın dini ve tarihi köklerden kopmaması için 

Rus Ortodoks Kilisesi’nin üstünlüğünü kabul etmesi gerektiğini hatırlatmıştır. 

                                                      
265 Bondarenko, İstoriya Gosudarstvennogo, s. 71. 
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Belirlenen ilkeler ışığında, iktidarın kilise hakkında alacağı her hangi bir kararın 

kilise onayıyla alınması öngörülmüştür. Ayrıca kilise, Devlet başkanı, Milli Eğitim 

ve Din İşleri Şurası Bakanlarının Ortodoks inancına mensup kişilerden seçilmesini 

talep etmiştir268. Bolşevikler öne sürülen bu taleplere olumlu bakmamıştır. Yönetimi 

ele geçirene kadar milletlere ve dinlere saygılı olacaklarını vadeden bu parti, 

devrimle birlikte baskıcı ve totaliter bir tutum sergilemiştir. Temel felsefesini 

Marks’tan alan Komünist yönetim, dini, insanı uyuşturan bir afyon olarak algılamış 

ve kalkınma ve sosyal adaletin önünde en büyük engel olarak görmüştür. Lenin din 

için “manevi votka” tanımlaması yapmış ve herhangi bir dini sistem için son derece 

“kokuşmuş iltihap”  tabirini kullanmıştır269.  

4. Bolşevizm-Kilise Çatışması 

Bolşevikler sosyalizmin, toplum içerisinde yaygınlaşması için kilisenin ortadan 

kaldırılması gerektiğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla yüzyıllardır Rus toplumunun 

ruhuna işleyen Ortodoksluğun yok edilmesi ancak ona karşı amansız mücadeleyle 

mümkün olacaktı. Bu nedenle Bolşeviklerin kiliseye karşı yaptığı ilk icraat, 31 

Aralık 1917’de “Halkın İşi” gazetesi vasıtasıyla, kilisenin devletten ayrılmasını ön 

gören kararname taslağını yayınlamak olmuştur. 13 Ocakta ise Aleksandr Nevsky 

Kilisesi’nin boşaltılarak hastaların yerleştirilmesi talebinde bulunan hükümet 

yetkilileriyle manastır görevlileri arasında arbede yaşanmış, askerlerin ateş etmesi 

sonucu bir rahip ağır yaralanmıştır. Bu olaylar üzerine Patrik bir bildirge 

yayınlayarak kutsal mekânlara göz dikenleri şiddetle kınadığını beyan etmiştir. Söz 

konusu olaydan bir gün sonra “Kilisenin devletten ve okulların da Kiliseden” 

ayrıldığını bildiren kararname resmen yayınlanmıştır. Kararnamede ayrıca hiçbir 

kilisenin özel mülk edinme hakkına sahip olmadığı da belirtilmiştir270. Alınan bu 

karar ruhban sınıfının şaşkınlığına ve tepkisine yol açarken, ülkede yaşamakta olan 

Müslüman nüfus alınan kararı olumlu karşılamıştır271. Müslüman kanaat önderleri 

“Kuraş” gazetesinde bu konuda fikir beyan ederek Rusya için dinin devletten 

                                                      
268 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 38. 
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ayrılmasının çok isabetli olduğunu beyan etmişlerdir272. Nitekim asırlardan beri 

kilisenin eğitim üzerinde yetkili olması, Müslümanların eğitimden uzak kalmalarına 

neden olmuştur. Bu karar ilk bakışta Ortodoksluğun hamisi konumunda olan Rus 

devletinin bu görevinden vazgeçerek tüm inanç ve dinlere eşit duruma geldiği 

algısını uyandırmıştır. Bolşevikler iktidarlarının ilk yıllarında politik nedenlerle 

dolayı, Ortodoks Kilisesi dışında diğer dinlerle çatışma içerisine girmemiştir. Diğer 

dinlere özellikle de İslam dini mensuplarına nispeten hoşgörülü davranmışlardır. Bu 

çerçevede devrimden kısa bir zaman sonra yani 20 Kasım 1917’de Lenin “Tüm İşçi 

Doğu Rusya Müslümanlarına” başlığını taşıyan bir bildirge yayınlamış ve 

Müslümanların dini, örfi, milli ve kültürel alanlarda özgür ve dokunulmaz 

olduklarını deklare etmiştir. Aralık 1917’de ise Rusya tarihinde ilk kez Petersburg ve 

civarında meskûn Müslümanların toplantı yapmalarına olanak sağlanmıştır273. 

Lenin’in bu tutumunun kuşkusuz birçok nedeni vardır. Kuşkusuz nedenlerden birisi, 

kiliseye karşı yürüttüğü mücadeleye, Müslümanların da katılmasını istememiş 

olmasıdır. İktidarı yeni ele geçiren hükümetin geniş yelpazede halkın sempatisini 

kazanması elzemdir. Ancak Müslümanlara yönelik bu hoşgörülü tutum çok uzun 

sürmemiş, sonraki yıllarda sadece Müslümanlar değil Katolik ve Protestan 

kiliseleriyle Yahudi sinagogları da takibata maruz kalmıştır. 

Diğer taraftan kilisenin devletten ayrılması kilisenin bağımsız olacağı anlamına 

gelmemiştir. Din İşleri Şurası yönetim kurulu başkanı V. Puzin şöyle demiştir;  

“SSCB’de kilise devletten ayrılmıştır. Ancak bu devletin kiliseye karşı gereken 
uygulamaları yapmaktan vazgeçtiği anlamına gelmemelidir. Sovyet hükümeti 
kiliseyi devletten ayırmıştır ama kilise üzerinde denetim ve gözetim hakkını da 
kendisinde saklı tutmaktadır”274.  

Daha önce de belirtildiği üzere Bolşevik devriminin gerçekleşmesi nedeniyle 

ülke genelinde meydana gelen kargaşa kilise konseyi oturumlarını da etkilemiştir. 

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 20 Ocak 1918’de konsey ikinci oturumunu 

gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya sadece 110 üye katılmıştır. Zaman ilerledikçe 

ülkenin çeşitli bölgelerinde din görevlilerine karşı baskı ve tutuklamalar çoğalarak 

                                                      
272 R. M. Ahmedov, Gosudarstvo i Tserkov v Rossiyskom Obşestve XX Stoletia, Ufa, Tonografya, 

2002, s. 12. 
273 Ahmedov, Gosudarstvo i Tserkov, s. 7.  
274 L. İ. Soskovets, Religiozniye Organizatsii İ Veruyushie V Sovetskom Gosudarstve, Tomsk, 

2008, s. 126. 
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artmıştır. Süreci değerlendiren konsey üyeleri, 25 Ocak 1918’de Patriğin hastalığı 

veya ölümü gibi olası durumları göz önünde bulundurarak “olağanüstü hal 

durumunda” başlıklı yeni bir düzenlemeye gitmiştir. Buna göre Patriğe kendi 

haleflerini belirleme yetkisi tanınmıştır. Patrik haleflerinin güvenliği açısından 

belirleyeceği kişilerin isimlerini saklı tutacak, kendisine bir şey olduğu takdirde 

belirlenen bu kişiler sırasıyla patriklik makamına vekâlet edebilecektir275. Tikhon’un 

patriklik sistemini güvence altına alma gereksinimi duyması, asırlardır süre gelen 

devlet-kilise dayanışmasının ve uzlaşı geleneğinin artık sonuna gelindiğini 

göstermektedir. Tarihi süreç içerisinde iki kurum arasında var olan uzlaşma 

anlayışının yerini artık çatışma almıştır. Bundan böyle özelde Rus Ortodoks 

Kilisesi’ni geneldeyse tüm inanç ve dinleri zor günler beklemektedir.  

Bolşevik ihtilali öncesi gerçekleşen Şubat devrimi sonrası kilise, devrimi 

destekler beyanatlarda bulunarak devletin kiliseden ayrılması tezini savunmuştur. 

Tabi burada kilisenin devletten ayrılması isteğinden maksat, devletin her türlü destek 

ve himayesini sağlamak suretiyle kilisenin bağımsızlığına müsaade edilmesiydi. 

Ancak Bolşevik iktidar, kilisenin tüm mal varlığını mercek altına almakla kalmamış, 

onun yasal haklarını da elinden alarak yasadışı duruma düşürmüştür.  

a. Haç Yürüyüşleri 

Bolşeviklerin izlediği kilise politikasına tepki olarak Moskova başta olmak 

üzere ülkenin çeşitli vilayetlerinde haç yürüyüşlerinin düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. Kilisenin haç yürüyüşü kararının hemen ardından, Bolşevikler 

Moskova ve civar bölge ahalisine yönelik bir bildirge yayınlamıştır. Burada 

Moskova’da yapılması planlanan haç yürüyüşüne katılacak olan halktan, olay 

çıkartmamaları ve kamu malına zarar vermemeleri istenmiş, ayrıca kilise hedef 

alınarak devrim karşıtı tutumu eleştirilmi ştir.  

“Büyük Rus devrimi tüm kölelik sistemlerini ortadan kaldıracaktır. Aynı şekilde 
özel mülkiyeti de ortadan kaldırarak kilisenin sahip olduğu geniş topraklar da 
halkın hizmetine sunulacaktır… Ülkede monarşi hüküm sürerken kilise susuyor, 
halk kurşuna dizilirken ve darağaçlarında sallandırılırken sessiz kalmayı tercih 
ediyordu… Avusturya, Macaristan ve diğer bölgelerde binlerce Ortodoks 
öldürülürken kilise ses çıkartamıyor hiçbir haç yürüyüşü düzenlemiyordu… 
Ancak devrim ne zaman ki tüm köleliğe karşı savaş açmaya kalkıştı o zaman 
ruhani sulta ile karşı karşıya kaldı. Din özgürlüğünü tesis etmekle bizler hiçbir 
dinin hükümet organı olmasını onaylamıyoruz. Bırakın her bir topluluk ya da 
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fert, istediği dine inansın. Hükümetin halkın tercihine müdahale etme hakkı 
yoktur”276. 

Bildiri sonunda, kilisenin kendi zenginliğini korumak için böyle bir yürüyüş 

düzenleme gereği duyduğuna da dikkat çekilmiştir. Bolşeviklerin tüm uyarılarına 

rağmen 28 Ocak 1918’de Moskova ve ülkenin diğer vilayetlerinde haç yürüyüşleri 

düzenlenmiştir. Moskova’daki düzenlenen yürüyüşler kısmen sakin geçmişse de 

diğer bölgelerde çatışmalar çıkmıştır. Kızıl ordu askerleriyle halk kitleleri arasında 

arbede yaşanmış ve açılan ateş sonucu birçok dindar Rus hayatını kaybetmiştir277. 

Aslında Bolşevikler kilisenin yönetim karşıtı tutum sergilemesini, kiliseye yönelik 

birtakım kısıtlayıcı tedbirler almak adına istemiştir. Dolayısıyla bu türden olaylara 

sert müdahale eden Bolşevik yönetimi ortaya çıkan trajik sonuçlardan dolayı ruhban 

sınıfını sorumlu tutmuştur. Bu tarihten itibaren kilisenin almış olduğu her karar ve ya 

rejim karşıtı meydana gelen her olay Rus Ortodoks Kilisesi’ne mal edilmiştir.  

b. Tikhon ve İktidar 

1918 yılının Şubat ayı itibarıyla Patrik Tikhon ülkenin düştüğü vahim 

durumdan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek aralıklarla iki yeni bildiri 

yayınlamıştır. Patrik, iktidarın Almanya karşısında izlediği teslimiyetçi tutumu 

eleştirmiştir. Nitekim 3 Mart 1918’de Rus hükümeti, Almanya’yla Brest Litovsk 

Barış Antlaşması imzalamıştır278. Bu anlaşmaya binaen Sovyetler, Polonya, 

Finlandiya, Letonya, Beyaz Rusya’nın yarısı ve Ukrayna’dan vazgeçmekte, 

Kafkaslarda ise Batum, Kars ve Ardahan’ı Osmanlı’ya iade edeceğini taahhüt 

etmekteydi. Ancak Patrik bu anlaşmayı Rusya için yenilgi olarak görmüş ve bunun 

kabuledilmez olduğunu beyanetmiştir279. Patriğin bu tutumu Bolşevikleri daha da 

kızdırdığı gibi, kiliseye karşı saldırıları da beraberinde getirmiştir.  

Bolşevikler, Çar II. Nikolay’ı kendi iktidarları açısından tehdit olarak 

gördüklerinden 4 Temmuz 1918’de Yekaterinburg şehrinde Çar’ı ve ailesini idam 

etmiştir. Yaşananlardan haberdar olan Patrik, Bolşevik yönetimini Çar’ın 

                                                      
276 Y. N. Şapov, Russkaya Pravaslavnaya Tserkov i Komunistiçeskoe Gosudarstvo 1917-1941, 

Moskova, 1996, s. 16.  
277 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 57-58. 
278 Bkz. Selami Kılıç, Türk-Sovyet İlişkilerinin Do ğuşu: Brest-Litovsk Barışı ve Müzakereleri: 

22 Aralık 1917-3 Mart 1918, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1998, s s. 47-85. 
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katledilmesinden dolayı ağır bir dille eleştirmiştir. Patrik Hıristiyan vicdanının buna 

asla onay vermeyeceğini, bu olayın derhal gündeme getirilerek kınanması gerektiğini 

zikretmiştir. Aksi takdirde kurşunlananların kanlarının dönüp dolaşıp kendilerine de 

dokunacağını belirtmiştir. Patrik ayrıca bu tutumlarından dolayı devrim karşıtı olarak 

algılanmaktan, hapse atılmaktan ve kurşuna dizilmekten de çekinmediğini açık bir 

dille ifade etmiştir280. Çarın idam edilmesinden sonra bazı konsey üyeleri durumu 

göz önünde bulundurarak Patriğe ülkeyi terk etmesi konusunda telkinde 

bulunmuşlarsa da Patrik böyle bir davranışın kilise düşmanlarının elini 

güçlendireceğini ileri sürerek “Bırakınız da bana ne yapacaklarsa yapsınlar” 

demiştir. 

Patrik Tikhon komünistlerin ülke içinde uyguladıkları korku ve baskı 

politikasına her fırsatta karşı çıkmıştır. Patriğin Bolşeviklere yönelik eleştirileri 

hükümet kanadını rahatsız etmiştir. Nitekim 25 Kasım 1918’de hiçbir gerekçe 

gösterilmeksizin, Patrik ev hapsine mahkûm edilmiştir281. Yaptığı açıklamalar bir 

anlamda icra yetkisinin elinden alınmasına neden olmuştur. Bu tarihten itibaren kilise 

ve devlet arasında tarihte benzeri görülmemiş bir çekişme yaşanmış ve iki kurum 

arasındaki bu kavga binlerce ruhbanın hayatına, binlercesinin de Sibirya’ya 

sürülmesine sebep olmuştur. Bolşevikler ruhbanları monarşi yanlısı ve iç savaşta 

Menşeviklerin yanında saf tutan insanlar olarak algıladıklarından, onların kurşuna 

dizilmelerinde bir olumsuzluk görmemiştir. Dolayısıyla sadece 6 ay içerisinde 

Harkovskiy vilayetinde 70’den fazla rahip öldürülmüştür. 1919 yılının Aralık ayında 

Varonij vilayetinin Kızıl Ordu tarafından işgal edilmesinden sonra bu bölgede, 

160’ın üzerinde ruhban kurşuna dizilmiştir282. İlerleyen yıllarda din görevlilerine 

karşı infazlar daha da artarak devam edecektir. Yani bir bakıma kilisenin kendi 

evlatları olarak addettiği 110 milyonun üzerindeki Ortodoks nüfus, artık kiliseye 

sırtını dönmüş ve hatta onun yok olmasına gayret etmiştir.  

Sonuç olarak Rus Ortodoks Kilisesi, X. yüzyıldan başlayarak kendine özgü bir 

kilise-devlet ilişkisi geliştirmiş ve bu sistemi XVIII. yüzyıla kadar sürdürebilmiştir. 

Ancak I. Petro reformlarıyla devlet kiliseyi İngiliz Kilisesi’ne benzer bir yöntemle 
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kontrolü altına alınmış ve iki yüz sene kilise devletin kontrolü altında kalmıştır. Bu 

durumdan rahatsız olan kilise XX. yüzyılın başlarından itibaren bağımsızlık 

taleplerini dillendirmeye başlamıştır. 1905-1907 Birinci Rus Devrimi sırasında 

Çar’ın yanında saf tutan kilise 1917 Şubat devrimi sırasında devrimden yana tavır 

sergilemiştir. Bunun nedeniyse kilisenin tüm çabalarına rağmen istenen olanaklara 

sahip olamayışıyla ilintilidir. Özellikle 1905 Dini Hoşgörü Beyannamesi sonrasında 

ortaya çıkan dinler arası eşitlik durumu kiliseyi son derece rahatsız etmiştir. Bu 

nedenle bağımsızlık taleplerini yüksek sesle dillendirmeye gayret etse de Çar buna 

olanak sağlamamıştır. Ancak 1917 Şubat devrimi kilise açısından yeni bir fırsat 

doğurmuş, bu fırsatı kaçırmak istemeyen kilise içtenlikle devrimi desteklemeye 

koyulmuştur. Nihayet 1917 Şubat devriminin başarıya ulaşması istenen bağımsızlığı 

da beraberinde getirmiştir. Ancak kilise bağımsız olmakla birlikte devlet desteğinden 

mahrum kalmayı istemediğinden devletle işbirliği içerisine girmeye çalışmıştır. 

Bağımsızlığını kazanan kilise vakit kaybetmeksizin patriklik sistemine geçiş 

yapmıştır. Ancak burada dikkat çekici olan bir diğer husus kilisenin Bolşevik 

devrimine karşı çıkmış olmasıdır. Bunun önemli nedenlerinden biri Bolşeviklerin 

1905-1907 Birinci Rus Devrimi’nden itibaren kilisenin devletten ve okulların da 

kiliseden ayrılması konusunu gündeme getiriyor olmasıdır. Ayrıca devrim sonrası 

dillendirilen ve birçok Rus ve Batılı araştırmacının da dediği üzere Marksizm’in 

Yahudilikten esinlendiği görüşü Bolşeviklere karşı soğukluğun artmasına neden 

olmuştur. Nitekim Bolşevikler devrim öncesi ve devrimden sonrası yaptıkları tüm 

propagandalarda dünya üzerinde refah ve huzurun sağlandığı bir ‘dünya cenneti’ 

oluşturacaklarını vaat etmişlerdir. Örneğin 1917’de devrimi müteakiben kırsal 

yoksullar için yazılan bir el ilanında, sosyalizm İsa’nın çalışmalarıyla karşılaştırılmış 

ve dünyevi kardeşlik, eşitlik ve özgürlük krallığının kurulacağı iddia edilmiştir283. Bu 

örnekte de görüleceği üzere Bolşevizm toplumun desteğini alabilmek için dinsel 

söylemlerden yararlanmaktan kaçınmamıştır. Bu çerçeveden bakıldığında aslında 

Rus sosyalizminin yeni bir din olma hevesi taşıdığını ve Hıristiyanlığın (dinin) yerini 

almak konusunda iddialı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bunun 

gerçekleşmesi için eski sistemin parçası olan mevcut kilisenin devre dışı bırakılması 
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gerektiğini de söylemekten çekinmemiştir. Bu ise doğal olarak ruhban sınıfının ve 

inançlı kitlelerin tepkisine yol açmıştır. Tüm bunlardan yola çıkan bazı 

araştırmacılar, Rusya’da tesis edilen sosyalizmin aslında Yahudilikten esinlenerek 

ortaya atıldığını iddia etmişlerdir. Örneğin Rus düşünür N. Berdyaev Rus 

Sosyalizmini aslında Musevilerin o eski bin yıllık barış ve selamet dönemine olan 

inançlarının bir biçimi olarak nitelendirmektedir. Berdyaev, K. Marks’ın Yahudi 

olmasının bir rastlantı olmadığını, Yahudilerin gelecekteki bir kurtarıcıya 

inandıklarını ve Marks için Tanrı’nın seçilmiş ulusu, kurtarıcıyı bekleyen halkın 

proletarya olduğunu söylemektedir284. Yine Bolşevik devrimi konusunda benzer bir 

yaklaşım sergileyen V. Moss da Bolşevik devriminin Yahudi düşüncesinin bir ürünü 

olduğunu iddia etmektedir285. Bu iddiaların gerçek olup olmadığı tartışılmaktadır. 

Ancak Çarlık Rusya’sında Yahudilerin eğitim alma hakları dahi yokken, devrimle 

birlikte bu yaklaşım önemli ölçüde değişikli ğe uğramıştır. Ayrıca 1914 yılında 

Moskova’nın Yahudi nüfusu on beş bin civarında iken bu oran 1937 yılında çeyrek 

milyona ulaşmıştır286. Bununla birlikte Yahudiler parti elit tabakasında, bürokraside, 

askeri komuta kademesinde ve polis örgütünde önemli mevkilere gelmişlerdir. Tüm 

bu göstergeler yukarıda bahsi geçen araştırıcıların iddialarında kısmen dahi olsa haklı 

olduklarını ortaya koymaktadır. Her ne olursa olsun Bolşevik devrimi, Rus 

geleneksel yönetim biçimine ve özellikle de kilise yapısına tarifi imkânsız boyutlarda 
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78.  
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kurumlarında bulunan kişilerden 456’sı Yahudi soy ismi taşımıştır. Moss bu ve buna benzer 
fikirler öne sürerek, devrimin asıl amacının kilisenin hamisi olan Çarlık düzenini ve kiliseyi 
ortadan kaldırmak olduğunu söylemektedir. Nitekim devrim sonrası yaşanan trajik olaylar dikkate 
alındığında bu görüşe kısmen dahi olsa katılmamak elde değildir. Müellif iddiasını sadece 
Bolşevik iktidarı yönetiminde Yahudilerin çokluk teşkil etmesine dayandırmamaktadır. O, 
Marksist sistemin de birçok unsurunun Yahudi geleneğini anımsattığına dikkatleri çekerek iki 
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Crossroads (1917-1999), s s. 11-12. 

286 Y. Slezkin, The Jewish Century, Princeton University Press, 2004, s. 217. 
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zarar vermiştir. Aynı zamanda devrimle birlikte yüzbinlerce insan sadece inançlı 

oldukları gerekçesiyle ya Sibirya’ya sürülmüş ya da kurşuna dizilerek öldürülmüştür.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

I.  Komünizm Gölgesinde Din-Devlet İlişkisi  

A. Devrimin İlk Yıllarında Kilise Devlet İlişkileri 

Bolşevikler daha 1905-1907 Birinci Rus Devrimi sırasında kilise\din 

konusunda kendi yaklaşımlarını açıkça ortaya koymuş ve kilisenin devletten 

okulların da kiliseden ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu deklere etmiştir. Laik 

yönetim biçiminin savunucusu olduklarını belirten Bolşevikler, ilk aşamada din ve 

vicdan özgürlüğü konusunda olumlu görüş sergilemişse de Ekim 1917’de kanlı bir 

devrimle yönetime el koyduklarında bu tutumlarından vazgeçmişlerdir.  

Bolşevik lider Lenin, Çarlık yönetiminin kendilerine muazzam bir miras 

bıraktığını, ancak bu kadronun mutlaka Marksist dünya görüşü ile eğitilmesi 

gerektiğini belirtmiştir287. Tanrı düşüncesi konusunda ateizm Lenin’in benimsediği 

görüş olmuş; her fırsatta Hıristiyan öğretisinin köhne hurafelerden ibaret olduğunu 

vurgulayan Lenin, dinle mücadeleyi kendisine bir ilke edinmiştir288. Kilise 

mülkiyetinin millileştirilmesi ve kamulaştırılması, dini yapıların işlevselliğinin 

durdurulması veya imha edilmesi, ruhbanların katledilmesi ya da sürgüne 

gönderilmesi, söz konusu mücadelenin temel metodu olarak benimsenmiştir. 

Dolayısıyla ilk günden itibaren düşman olarak addedilen kilisenin devletten ve 

okulların da kiliseden ayrılması kararnamesini kabul etmek süratiyle tek taraflı savaş 

başlatılmıştır289.  

Bir siyasal parti olarak kendi ilkeleri içerisinde dinle savaşı bir amaç olarak 

belirleyen Bolşevizm, bunu başarabilmek için devletin tüm kurumlarını sonuna kadar 

kullanmıştır. Lenin, kiliseyi işçi sınıfını denetim altında tutmaya çalışan burjuva 

reaksiyonunun organı olarak tanımlamış ve bundan kurtulmanın yolunun insanların 

yaşam tarzında gerçekleştirilmesi gereken bir devrimde olduğuna inanmıştır290. 
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Komünistlere göre sosyal düzenler devrimler yoluyla mükemmele doğru 

evrilebiliyorsa, aynı şekilde insanlar da bilimin önderliğinde dinin öne sürdüğü 

hurafelerden kurtularak değişebilecektir. Dönemin pozitivist evrimci bilimsel 

teorilerin de etkisinde kalan parti önderlerinden Troçki’nin (1879-1940) şöyle 

yazdığı bilinmektedir:  

“ İnsanın yeni “gelişmiş sürümünü” üretmek; komünizmin gelecekteki görevi 
bu olmalıdır291.” 

Bu değerlendirmeler, Sovyet rejiminin din politikasıyla felsefe ve sosyoloji 

literatürünü biçimlendirmiştir. Bu çerçevede Bolşeviklerin dikkatini doğal olarak 

ülkede geniş kitleleri peşinden sürükleme kapasitesine sahip Rus Ortodoks Kilisesi 

çekmiştir. Bolşevizm, Rus Ortodoks Kilisesi’ni monarşinin kalesi ve dini köleliğin 

savunucusu olarak görmüştür292. Önceki bölümde de tartıştığımız gibi, devasa 

kadroya ve zenginliğe sahip olan kilise, tarih boyu genelde otokrasinin yanı başında 

yer almış ve monarşi yanlısı bir tutum sergilemiştir. Yine kilise, Çarlık rejiminin 

tanrı tarafından bahşedildiğine ve dolayısıyla kutsallığına inanmıştır293. Komünizmin 

ideallerini gerçekleştirme yolunda en büyük engellerden biri olarak görülen bu 

sistem, zaman kaybedilmeden tasfiye edilmeliydi. Bu konuda Lenin gizli ibaresini 

taşıyan bir telgrafında şunları yazmıştır: 

“Bizim şimdi, kararlılık içinde ve amansızca ruhbanlarla mücadele ederek 
onların direncini acımasızca bastırmamız gerekir ki onlar bunu birkaç on yıl 
boyunca unutamasınlar”294. 

Bolşeviklerin yok edilmesi gereken ilk hedef olarak Ortodoksluğu seçmiş 

olmalarında idiolojik angı ve kaygıyla birlikte Çarlık düzeninin bir parçası olarak 

görülmesde oldukça etkili gözükmektedir. Nitekim devrim sonrası ülkeden kaçan ve 

yurt dışında kurulan kilise oluşumunun mütemadiyen yayınladığı bir takım bildiriler 

Bolşeviklerin dikkatinden kaçmamıştır. Bolşevizm karşıtı ve Çarlık yanlısı ifadelere 

yer veren bildiriler, Moskova Patriği Tikhon’u kutsayan sözler içermektedir. Bu 

durum hükümetin kiliseyi Menşeviklerle işbirliği yapmakla suçlamasına neden 

                                                      
291 Bkz. Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 513. 
292 A. İ. Vvedensky, Tserkov i Gosudarstvo (Oçerki Vzaimootnoşeniye Tserkvi i Gosudarstva v 

Rossii 1918-1922 g.), Moskova, 1923, s. 3. 
293 A. Namestnikov. “Tragediya Ruskogo Pravaslaviya”, Svobodnaya Mısıl, 1998\6, y. y, s. 116. 
294 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 240. 
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olmuştur295. Ayrıca 1918 yılının ilk aylarında patriklik gözetiminde yayınlanan Kilise 

Bülteni, inanca saldırıyı kabul etmektense bu uğurdan çile çekmenin ve kanını 

akıtmanın daha erdemli olduğunu yazmış ve inançlı halkı Ortodoksluk uğruna 

direnmeye çağırmıştır296. Bundan başka Patrik Tikhon “en etkili silah, İsa’ya olan 

imandır” diyerek halkı direnmeye teşvik etmiştir297. Tüm bu gelişmeler 

Bolşeviklerin kiliseye karşı amansız mücadelesini hızlandırmıştır. 

Lenin, Marks’ın “din, mülk üzerine bina edilmiş manevi kurgudur” tezini 

temel alarak birtakım yeni uygulamalara imza atmıştır298. Buna göre kilisenin, maddi 

destekten yoksun bırakıldığı takdirde kendiliğinden yok olacağı düşünülmüş ve 

komünistler ilk aşamada kilisenin maddi kaynaklarını ortadan kaldırımasına 

çalışmıştır. Bu amaçla kilisenin sahip olduğu tüm menkul ve gayrimenkul varlığının 

müsaderesini öngören yeni bir çalışma içerisine giren hükümet, 20 Ocak 1918’de 

“Kilise ve Dini Cemiyetlerin Vicdan Özgürlüğü” başlığı altında bir kararname kabul 

etmiştir. 23 Ocak itibarıyla yayınlanan kararname, kilisenin devletten ayrılmasını 

öngörmekle birlikte, kilise mülkiyetinin millileştirilmesini de içermekteydi. Bunun 

yanı sıra Rus Ortodoks Kilisesi’ne bazı katı kısıtlamalar getirilmekteydi. Bunun 

dışında kilise yasal statüsünü kaybetmekte ve mülkiyet edinme hakkından da 

mahrum bırakılmaktaydı. Alınan bu karar ruhban cephesinde endişe ve tepkiyle 

karşılanmıştır. Bu kararnameye ilk tepki, Petersburg metropoliti Veniamin’den 

(1873-1922) gelmiştir299. O, Halk Komiserliğ’ine yazdığı mektubunda şöyle 

demiştir: 

“Bugün itibariyle yönetimde bulunan kişileri uyarmayı kendime bir borç 
biliyorum. Bu çerçevede yetkilileri aldıkları kararname uyarınca, kilisenin 
mülkiyetine el koyma eyleminden vazgeçmeye davet ediyorum. 
Unutulmamalıdır ki Ortodoks Rus halkı hiçbir zaman kutsal mabetlere 
yapılacak olan bu tür saldırılara fırsat vermemiştir. Ayrıca mevcut olan 
acılara bir diğerini eklemenin de bir yararı olmayacaktır”300. 

                                                      
295 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 241. 
296 Tserkovniye Vedomosti, 1918\3-4, s. 21-22. 
297 M. S. Korzun, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov 1917-1945 Godi, Minsk, 1987, s. 12. 
298 D. Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v XX. Veke, Moskova, İzdatelstva, 

Respublika, 1995, s. 51. 
299  Bolşevik devrimi sonrası hükümetin kilise politikalarına karşı sert tutumuyla bilinen Metropolit 

Veniamin, 1922 yılında meydana gelen açlık nedeniyle kilise mallarının yağmalanması 
kararnamesine karşı çıkmakla suçlanmış ve aynı yılın Temmuz ayında birkaç ruhbanla birlikte 
idam edilmiştir. Bkz. (Çevrimiçi), http://ikonodel.ru/ikonograf/ikonografia/veniamin_petr.html, 12 
Haziran 2011.  

300 Y. N. Şapov, Russkaya Pravaslavnaya Tserkov i Komunistiçeskoe Gosudarstvo 1917-1941, 
Moskova, 1996, s. 10. 
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Sovyet Hükümeti’nin aldığı yukarıda bahsi geçen kararname bir anlamda 

Kutsal Sinod’un 2 Aralık 1917’de belirlediği “Rus Ortodoks Kilisesi’nin Resmi 

Statüsü” belgesine bir cevap niteliğindedir. Hatırlanacağı üzere söz konusu beyanatla 

Sinod, kiliseyi ilgilendiren herhangi bir konuda hükümetin kendisine danışmadan 

karar almamasını önermekteydi. Ancak hükümet hiçbir şekilde kiliseyi muhatap 

almak istemediğini aldığı kararlarla ortaya koymuştur. Hükümetin bu katı tutumu 

Patrik Tikhon’un sert muhalefetine neden olmuş; Patrik tüm piskoposluklara ve 

kilisenin sadık inananlarına bir çağrıda bulunarak onları, inançları uğruna tüm 

olumsuzluklara karşı direnmeye davet etmiştir. Yapılanların kiliseye karşı zulüm 

olduğunu belirten Patrik, kendilerini Hıristiyan olarak gören, ya da en azından 

kiliseye bağlı olarak doğan kişilerin şimdilerde günahsız insanlara karşı güç 

kullandıklarından dolayı kilise tarafından aforoz edildiklerini belirtmiştir301. Tüm bu 

gerginlikler üzerine Sinod’un 28 Şubat 1918’de aldığı ve inananların ateist 

davranışlardan uzak durmasını belirten kararı, Bolşevikleri daha da 

hiddetlendirmiştir302. Hükümet bu çağrıya tepki göstermekte gecikmemiş ve 

yayınladığı bir bildiride yönetimin kapitalistlerden müteşekkil olmasını tanrıdan, 

köylü ve işçilerden oluşmasını ise şeytandan gören kilise anlayışını eleştirmiştir303. 

Rejimin kiliseyi yok sayan davranışı, ruhban sınıfı tarafından ağır dille eleştirilmi ş ve 

bu da Bolşeviklerin kiliseye karşı yaptırım uygulamasına zemin hazırlamıştır. 

Dolayısıyla Bolşevizm bataklığına saplanan kilise kurtulmak için yaptığı her hamle 

karşılığında ağır fatura ödemek ve küçülmek zorunda bırakılmıştır.  

1. Kabirlerin Te şhir Edilmesi 

Devrimden iki sene geçmiş olmasına rağmen kilisenin ve ona inanan kitlelerin 

ortadan kaldırılamaması, Bolşevik yönetimini yeni birtakım tedbirler almaya sevk 

etmiştir. Bu çerçevede insanların dini duygularını zedelemek ve inanç konusunda 

şüpheler uyandırmak maksadıyla, kutsal addedilen kişilerin kabirleri açılarak teşhir 

edilmesi gündeme gelmiştir304. Bu amaçla 1 Şubat 1919’da Halk Komiserliği özel bir 

kararla, kutsal addedilen kişilerin kabirlerinin açılması talimatını vermiştir. 

                                                      
301 Patriarkh Moskovskiy i Vsya Rossii Tikhon, “Pslaniye Patriarkha Tikhona,” Tserkovnıye 

Vedomosti, 1918\2, s. 11. 
302 Pospelovcky, Russkaya Pravoslavnaya, s. 54. 
303 Korzun, Ruskaya Pravoslavnaya, s. 13. 
304 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov v İstorii SSSR, s. 240. 
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Böylelikle Hıristiyanlarca aziz ve kutsal olarak bilinen şahısların açılan kabirlerinden 

çıkan kemik parçaları üzerinden ateizm propagandasının yürütülmesi planlanmıştır. 

Bu yolla azizler inancı ve onların kabirleri başında dua etme geleneği ortadan 

kaldırılacak ve en önemlisi kilisenin itibarının sarsılması sağlanacaktı305. Bu amaçla 

1920’nin sonuna kadar 63 azizin kabri açılarak meydanlarda teşhir edilmiştir. Açılan 

kabirlerden kemik yığınlarının çıkması, halk arasında yaygın olan aziz inancının bir 

hurafeden ibaret olduğuna dair bir kanıt olarak sunulmuştur. Zira inançlı insanlarca 

bu şahısların aslında ölmediklerine ve her an muhtaçlara yardım ettiklerine 

inanılmaktaydı. Yaşanan olaylar karşısında şaşkınlığını gizlemeyen bir rahip 

“Kabirlerin tüm sırları bundan ibaretmiş”  diye yazmıştır306. Diğer taraftan yaşanan 

bu olaylar karşısında ruhbanların yapacakları fazla bir şey kalmamıştır. Sadece bazı 

piskoposlar hükümeti yaptıklarından dolayı uyarmakla yetinmişlerdir. Diğer 

konularda olduğu gibi kabirlerin açılması konusunda da suskun kalmayan patrik 

Tikhon 10 Mart 1920’de Halk Komiserliğ’ine yazdığı mektupta şunları 

söylemektedir:  

“Kiliselerin kuşatılması ve oralarda bulunan azizlerin kabirlerinin açılması, 
hükümetin kilisenin iç işlerine müdahalesi anlamına gelmektedir. Ve ayrıca 
bu yapılanlar kilisenin devletten ayrılığını gerektiren kararnameye zıtlık 
içermekle birlikte, hükümetin beyan ettiği din hürriyeti kararına da ters 
düşmektedir”307. 

Hükümet, Patriğin yayınladığı bildirgeye cevap mahiyetinde yeni bir adım 

atmış ve kilise nikâhının geçersizliğini ilan etmiştir. Kutsal Sinod hükümetin aldığı 

nikâhla ilgili kararın kiliseye danışılmadan alındığını ve bu kararın kilise ilkelerine 

tümüyle zıt olduğunu belirtmiş; bu davranışla nikâhın kutsallığına gölge 

düşürülmeye çalışıldığına dikkat çekmiştir. Bu konuda Sinod yayınladığı bildiride şu 

vurguyu yapmıştır:  

“Kutsal Sinod Ortodoks Kilisesi’nin evlatlarını, yok oluşa sürükleyen büyük 
günah yoluna girmekten alıkoymak amacıyla ve kilise kanunlarını azimlilikle 
koruma adına, uyarmaktadır ki her kim kilise esaslarını ihlal ederse, 
Tanrı’nın gazabını üzerine çekmiş, kilise tarafından da mahkûm edilmiş 
olacaktır”308.  

                                                      
305 M. Gorev, “Vskrıtie Moşey Tikhona Zadonskogo i Mitrofana voronejskogo,” Revalutsiya i 

Tserkov, İzdaniya Narodnogo Komissariyata Yustitsii, Moskova, 1919\2, s. 9. 
306 Korzun, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 29. 
307 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 67-68. 
308 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya, s. 17. 
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2. İç Savaş ve Rus Ortodoks Kilisesi (1918-1920) 

Bolşeviklerin yürüttükleri iç politika 1918 yılı itibarıyla ülkenin çeşitli 

vilayetlerinde protestolara yol açmıştır. Baskının ve ekonomik sıkıntının giderek 

artması durumu daha da çıkmaza sokmuştur. Bolşevikler eski kadroları amansız bir 

biçimde tasfiye etmiş, tarihe kızıl terör olarak geçen bu “temizlik” hareketi, ülkenin 

çeşitli bölgelerinde rejim karşıtlığının artmasına sebep olmuştur. Ülke içerisinde 

ortaya çıkan kamplaşmayı fırsat bilen ve Bolşeviklerin izledikleri politikadan 

memnun olmayan Batılı devletler, komünizmle mücadele bağlamında Bolşevizm 

karşıtı örgütlenmeleri hızlandırmışlardır. Nihayetinde yurt dışından gelen destek 

sonucu rejim karşıtı gruplar güç birliğine giderek ayaklanmayı başlatmıştır309. 

Dolayısıyla 1918’in yaz aylarından itibaren Bolşevikler bir iç savaşla karşı karşıya 

kalmıştır.  

Ülkenin iç savaşa sürüklenmesinin arka planında birçok husus dikkati 

çekmektedir. Bunlardan en önemlisi Almanlarla yapılan barış antlaşmasıdır. 

Bolşevik yönetimi zor şartlar altında olan devletin daha fazla yıpranmaması 

gerekçesi ile Almanya’yla anlaşmaya varmış ve Birinci Dünya Savaşından 

çekilmiştir. Ayrıca Bolşevikler Şubat 1918’de Rusya’nın tüm dış borçlarını ve 

uluslararası hükümlülüklerini tek taraflı feshettiğini deklere ederek Batılı devletleri 

öfkelendirmiştir310. Tüm bunları gerekçe gösteren Batılı devletler alevlenmekte olan 

iç kargaşayı da fırsat bilerek Rusya’ya müdahil olma konusunda uzlaşmıştır. Bu 

çerçevede 1918 yılının Mayıs ayında Çek silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler 

Vladivostok şehrine çıkarma yapmıştır. Haziran ayının başlarından itibaren Samara 

ve Vladivostok arasındaki tüm önemli şehirler dış güçlerce işgal edilmiştir. 1918 

baharında ABD, İngiltere ve Fransa, Rusya’nın Murmansk vilayetine askeri birlikler 

yollamıştır. Nihayetinde 1918’in yaz aylarında ülkenin Doğu bölgeleri Japon, ABD, 

Kanada, İtalya, Fransa ve İngiltere ordularınca işgal edilmiştir311. Dış güçlerin 

desteğini alan muhalif subaylar, ülke içindeki rejim karşıtı eylemlere öncülük 

etmiştir. Zamanla halk desteğini de almayı başaran bu subaylar ülkenin güneyinde 

                                                      
309 A. S. Barsenkov, İstoriya Rossii 1917-1999, İzdaniye Tretey, Moskova, 2010, s. 83. 
310 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 370. 
311 Barsenkov, İstoriya Rossii 1917-1999, s 83. 
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gönüllüler ordusu oluşturmak suretiyle mevcut sisteme karşı direniş başlatmıştır312. 

Nisan 1918’den itibaren ülke artık Bolşevik Kızıllar ve Muhalif Beyazlar olarak 

ikiye bölünmüş ve on binlerce insanın öldüğü iç savaş iki sene boyunca tüm 

şiddetiyle devam etmiştir.  

1918 Sonbaharında Bolşevikler, yalnızca Avrupa Rusya’sının merkez kısmında 

kontrolü ellerinde bulundurmuştur. İmparatorluktan miras kalan diğer bölgeler ise 

kendi içlerinde ayrışmış küçük parçalara bölünmüştür. Böyle bir ortamda yeniden 

organize olan Kızıl Ordu, Eylül 1918’da taarruza geçmiş ve 1919 ortalarına kadar 

Ural bölgesini Beyazlardan temizlemeyi başarmıştır313. Beyazların birleşerek 

Kızıllara karşı güçlü bir ordu oluşturma planının başarısız olması ve buna paralel 

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi Bolşeviklerin iç savaşa yoğunlaşmasına neden 

olmuştur. Nitekim köylü desteğinin zayıflaması ve Kızılların sürdürdükleri aralıksız 

taarruzlar, Beyazların savaşı kaybetmeleriyle sonuçlanmıştır. 1920 yılına 

gelindiğinde iç tehlikeyi bitaraf etmeyi başaran Kızıllar, Batılı devletlerin desteği ile 

Sovyet kontrolünde bulunan Ukrayna’ya saldıran Polonya ordusu ile savaşmak 

zorunda kalmıştır314. 1920 yılının son baharına gelindiğinde kızıl ordu güçleri 

Polonya askerlerini püskürterek Ukrayna’yı yeniden Sovyet saflarına katmayı 

başarmıştır.  

Bu olaylar esnasında kilisenin direnişe ne denli destek verdiği, konuya bakış 

açısına göre değişiklik arz etmektedir. Sovyet tarihçileri Rus Kilisesi’nin bu süreçte 

monarşi yanlısı politika izlediğini yazmışlardır. SSCB sonrası araştırmacılar ise 

kilisenin iç savaş sırasında tarafsız kaldığının altını çizmişlerdir. Tabii ki burada söz 

konusu olan Moskova Patrikliği ve bizatihi Patrik Tikhon’un tutumudur. Sovyet 

tarihçiler Tikhon’u monarşiye destek vermekle suçlamışlar ve buna delil olarak da 

Tikhon’un Çar II. Nikolay’ı kurtarma girişimini desteklemesini göstermişlerdir. Söz 

konusu araştırıcılara göre beyaz ordu askerlerinin Yekatirinburg’u kuşatma 

girişimleri bu şehirde tutuklu bulunan Çar’ın ve ailesinin idamına neden olmuştu315. 

Ayrıca beyazların kontrolü altında bulunan bölgelerde faaliyet gösteren ruhban 

                                                      
312 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 368. 
313 A. S. Orlov, V. A. Georgiev, İstoriya Rossii, Moskova, İzdatelstvo Prospekt, 2001, s. 364. 
314 Barsenkov, İstoriya Rossii 1917-1999, s. 85. 
315 Korzun, Russkaya Pravoslavnaya, s. 22. 



85 
 

sınıfının Bolşevikleri suçlayan açıklamaları, tümüyle dikkatleri Moskova 

Patrikliğ’inin üzerine çekmiştir. 

Ülkenin Kızıllar ve Beyazlar olarak ikiye bölünmesi doğal olarak Beyazların 

kontrolünde bulunan bölgedeki ruhbanların Bolşevik karşıtı tutum sergilemelerine 

zemin oluşturmuştur. Dolayısıyla Bolşevizm karşıtı eylemlerde aktif rol almaları ve 

yabancı güçlerin ülkeye müdahil olmasını sevinçle karşılamaları dikkatlerden 

kaçmamıştır. Beyazların kontrolünde bulunan Ufa’da kilisenin yayınladığı gazete, 

dış güçlerin ülkeye müdahil olmasını Rusya’nın kurtuluşu olarak görmüş ve bundan 

duyulan memnuniyeti dile getirmiştir316. Gerçekleştirilen işgaller karşısında sevinç 

gösterileri yapan ruhban sınıfı, yabancı güçlerin temsilcilerini törenlerle karşılamışlar 

ve kendilerini Bolşeviklerden kurtardıkları için şükranlarını sunmuşlardır317. Tüm bu 

gelişmeler Bolşeviklerin dikkatinden kaçmamıştır. Ruhbanların davranışlarından 

tümüyle Patrik sorumlu tutulmuştur.  

3. Kıtlık Yılları ve Kilise  

Bolşevik iktidarı, zorlu bir iç savaş sonrasında (1918-1920) ülke genelinde 

kontrolü sağlamayı başarmışsa da çok geçmeden yeni bir tehditle karşı karşıya 

kalmıştır. Bu, on binlerce insanın hayatına mal olacak ve devletle kilise arasındaki 

çekişmeyi bir üst noktaya taşıyacak olan açlık yıllarıdır. İç savaş yıllarındaki 

çatışmalar ve sonu gelmez çekişmeler ülkede mevcut buğday stokunun tükenmesine 

yol açmıştır. Buna ilaveten 1921 yılının yaz aylarının özellikle ülkenin bazı 

bölgelerinde kurak geçmesi, açlığın katlanarak artmasına neden olmuştur. İç savaşın 

bitimini müteakiben 1921 yılı itibarıyla ülkenin 34 eyaletinde açlık hüküm sürmeye 

başlamıştır318. Çok geçmeden 20 milyon civarında insan açlıkla pençeleşir hale 

gelmiştir. Bir milyonun üzerinde insan ölmüş, iki milyon çocuk yetim ve öksüz 

kalmıştır319. Açlığın boyutlarının giderek yükselmesi karşısında bazı dış yardımlar 

olmuş olsa da bunlar açılan yarayı sarmaya yetmemiştir320.  

                                                      
316 İ. A. Krivelev, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Pervoy Çetvertii XX v”, Nauçniy Ateizm, , 

Maskova, 1982\7, s s. 36-37. 
317 Korzun, Ruskaya Pravoslavnaya, s. 19. 
318 R. V. Mezentsev, “Ob İzyatii Tserkovnıh Tsennostey v Biyske v 1922 g,” (Çevrimiçi) 

http://new.hist.asu.ru/biblio/borod4/part2-p329-332.pdf, 13 Nisan 2010. 
319 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 71. 
320 N. A. Krivova, Vlast i Tserkov v 1922-1925 g, Moskova, 1997, s. 30. 
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Durumun ciddiyetinin farkında olan kilise, seferberlik ilan ederek halka yardım 

yolları arayışı içerisine girmiştir. Patrik Tikhon, 1921 yılının Ağustos ayında açlık 

çekenlere yardım amacıyla Tüm Rusya Kiliseleri Komitesi’ni oluşturmuş ve dünya 

kamuoyu ve Ortodoks halktan yardım talebinde bulunmuştur321. Patrik Tikhon’un 

yaptığı çağrı devlet ve halk arasında farklı tepkilere yol açmıştır. Patriğin çağrısından 

sonra halk gönüllü olarak kiliselere akın etmiş ve yardımda bulunmuştur. Ruhbanlar 

ise her bölgede açlıkla mücadele komiteleri oluşturmak suretiyle halk yardımlarını 

toplama eylemine girmiştir. Bu vesileyle kilise ve halk arasında yeniden 

bütünleşmenin fitili ateşlenmiş ya da Bolşevikler bunu öyle algılamıştır. Nitekim 

kilisenin açlıkla mücadelede takındığı olumlu tavırın, halkı yeniden kiliseye 

yönelteceği endişesi ile Lenin, Troçki ve Stalin gibi partinin önde gelen isimleri 

kilisenin bu tutumunu eleşirmiştir322. Ancak ülke nezdinde açlık çekenlerin 23 

milyon civarında olduğu ve çok geçmeden bu rakamın 50 milyona ulaşacağı 

söylentileri, kilisenin yardım konusunda çalışmalar yürütmesine olanak sağlamıştır.  

Böyle bir ortamda kilise, kendi içerisinde kısa bir zaman zarfında kayda değer 

ölçekte yardım toplamayı başarmıştır. 9 milyon Ruble toplayan kilise, elde ettiği bu 

başarı nedeniyle yeniden gündeme gelmiştir. Bu sürecin kiliseye güç kazandırdığının 

farkında olan hükümet, kilisenin oluşturduğu Tüm Rusya Komitesi’ni feshederek, 

komitenin topladığı yardımlara el koymuştur323. Hükümetin isteği üzerine 

oluşturulan yardım komitesini feshedilmesine rağmen, kiliseye karşı yıpratma 

politikaları son bulmamıştır.  

Kilisenin açlık konusunda hükümetle işbirliği arama çabaları, her fırsatta sert 

tepkilerle karşılanmıştır. Bolşevik iktidarı için müttefik bir kilise değil tam tersi 

düşman bir kilise gerekmekteydi. Nitekim açlık döneminde yaşanan sıkıntı kiliseye 

karşı bir argümen olarak kullanılmıştır324. Hükümet bununla Tikhon’un halk 

nezdinde var olan itibarını sarsmaya çalışmıştır. Hükümet, Patriği ve kiliseyi cimrilik 

ve merhametsizlikle suçlamıştır. Basın, ruhbanları açlık çeken halkla ilgilenmemekle 

itham eden makaleler yayınlamaya ve ‘Kilisenin altınları açlık içerisinde kıvrılan 

                                                      
321 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya, s s. 67-68. 
322 Krivova, Vlast i Tserkov, s. 32. 
323 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 81.  
324 Krivova, Vlast i Tserkov, s. 34. 
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halk için harcanmalıdır’ gibi manşetler atmaya başlamıştır.325 Tüm bunlar olurken bir 

taraftan da hükümet, kiliselere ait çeşitli değerlere sahip malların yağmalanmasını 

gerçekleştirebilmek için, müze ve manastırlarda bulunan değerli eşyaların açlıkla 

mücadele çerçevesinde müsadere edilmesi hakkında kararlar üzerinde çalışmıştır326. 

Buna ön ayak olan Troçki, süreci hızlandırmak maksadıyla 9 Şubat 1922 yılında 

Rusya Merkez Yürütme Komitesi’ne bir telgraf yollamış ve zaman kaybetmeden 

kararnamenin hazırlanmasını istediğini belirterek şöyle demiştir: 

“Bana kalırsa Merkez Yürütme Komitesi vakit kaybetmeksizin kilise 
mallarının müsaderesi ve kayıt altına alınması konusunda bir kararname 
hazırlamalıdır”327. 

a. Kilise Mallarının Ya ğmalanması 

Troçki’nin yukarıda bahsedilen önerisi 16 Şubat 1922’de gündeme getirilmiş 

ve daha önce yayınlanan müze mallarının müsaderesi kararnamesine ek olarak kilise 

mallarının da müsaderesini öngören bir madde eklenmiştir. 23 Şubat 1922’de Merkez 

Yürütme Komitesi, kilise mülkünün müsadere edilmesi hakkında alınan kararnameyi 

yayımlamıştır. Bu kararnameye ilk tepki beklenildiği gibi Patrikten gelmiş ve bunun 

açıkça kutsala karşı işlenen küfür olduğunu beyan etmiştir328. Ayrıca Patrik yapılanı 

kutsal mekân hırsızlığı (svytotat) olarak nitelendirmiştir.  

Alınan kararlardan da anlaşılacağı üzere hükümet açlığı fırsat bilerek bilinçli 

bir şekilde kiliseyle çatışmayı körüklemiştir. Lenin 1922 yılında Molotov’a 

gönderdiği gizli ibareli bir mektubunda bu konuya temas etmekte ve açlığın kilisenin 

sonunu getirmek için müstesna fırsatlar sunduğu konusunda şunları yazmaktadır:  

“…Bizim için [bu] % 99 oranla düşmanın başını ezmek için ortaya çıkan 
müstesna bir fırsattır. … Açlık çeken bölgelerde yüzlerce ceset sokaklarda 
çürümeye terk edilmişken ve insanlar ölüleri yeme duruma gelmişken, bizler 
var gücümüzle kilise mallarına el koyma eylemini gerçekleştirmeliyiz” 329. 

Ayrıca mektupta kiliselerden toplanacak ziynet eşyalar sayesinde, birkaç 

milyon altın ruble değerinde bütçe oluşturulabileceğine de dikkat çekilmiştir. Lenin 

                                                      
325 Bkz. İ. İ. Yanuşeviç, “Kharakter i Priçini Forsirovannogo Reşenya Tserkovnogo Voprosa 

Partiyno-Gosudarstvennımi Strukturami v 1917-1924 gg,” VPGU, Gumanitarnıy Nauka, 7\2010, 
s.5.  

326 D. Nathaniel, A Long Walk to Church a Contemporary History of Russian Orthodoxy, San 
Francisco Westview Press, 1995, s. 3.  

327 Krivova, Vlast i Tserkov, s. 36.  
328 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 72. 
329 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 240. 
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ülkede mevcut açlığın halkın desteğini alma açısından kendileri için son derece 

önemli bir şans sunduğunu da mektubunda muhatabına aktarmıştır. Lenin ayrıca 

daha fazla ruhban ve burjuvazi temsilcisinin rahatlıkla kurşuna dizilebilmesi için 

gerilimin tırmandırılmasının da önemine dikkat çekmiştir. Mektubun içeriğinden de 

anlaşılacağı üzere açlık çeken insanların kaderi Lenin’i o kadar da 

endişelendirmemiştir. Aksine Lenin bu durumdan yararlanarak düşman addettiği 

kiliseyi halkın desteğiyle yok etmeyi amaçlamıştır330.  

31 Mart 1922’de Moskova kiliselerine karşı yağmalama eylemleri başlamıştır. 

Aynı gün içerisinde 27 rahip yağma eylemlerine karşı çıktıkları gerekçesiyle 

tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir331. Hükümetin asıl amacının açlık çeken 

bölgelere yardım etmek, orada bulunan halkın karnını doyurmak olmadığı 

yetkililerin sergiledikleri tavırlardan anlaşılmaktadır. Örneğin, Tverskoy eyaletinden 

gelen ve hükümete kiliseye ait değerli eşyalara dokunulmaması karşılığında buğday 

ve ekmek yardımı teklifinde bulunan heyete “Bizlerin ekmeğe değil altına 

ihtiyacımız vardır” yanıtı verilmiştir332. Bu gelişme üzerine patriğe bağlı Kutsal 

Sinod hükümetin kiliseyi açlık nedeniyle yağmalama niyetinde olmadığını halka 

duyurmaya çalışmıştır.  

Ülke çapında kiliselerin yağmalanmasına başlamadan önce ciddi planlar 

yapılmış ve halkın tepkisini çekmemek için gereken tedbirler alınmıştır. Bu minvalde 

yine Troçki’nin teklifiyle Tikhon karşıtı ruhbanlar bu işe müdahil edilmek suretiyle 

Tikhon karşıtı blokun zemini hazırlanmıştır. Diğer taraftan ülkenin bütün 

eyaletlerinde toplantılar düzenlenmiş ve kiliseye ait mallara el konmasının 

kaçınılmaz olduğu anlatılmıştır333. Ancak tüm çabalara rağmen hükümetin aldığı bu 

karar, inançlı kitlelerin tepkisine yol açmış ve yağmaya karşı direnişler başlamıştır. 

Direnişlerin güç kullanılarak bertaraf edilmeye çalışılması bazı bölgelerde 

çatışmalara neden olmuştur334. Askerlerle kiliselerin yağmalanmasına karşı çıkan 

halk arasında kanlı çatışmanın yaşandığı bölgelerin başında Şuy şehri gelmektedir. 

                                                      
330 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 82. 
331 S. N. Durılina, “Durılin Soglasen Dat Podpisku, Çto On Nikogda ne Budet Prihodskim 

Svyaşennikom,” Vestnik PSTGU, İstoriya, Vıpusk II, 3\28, 2008, s. 126.  
332 Krivova, Vlast i Tserkov, s. 47. 
333 O. Y. Vasilyeva, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov i Sovetskaya Vlast v 1917-1927 g,” Voprosı 
İstorii , 1993\8, s. 44. 

334 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya, s. 68. 
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Yağmaya karşı direnen halkın üzerine otomatik silahlarla ateş açılmıştır. Olayı 

değerlendiren politbüro bölgede kilise mallarının müsadere işlemlerini erteleme karar 

almıştır335. Olaylarının bastırılmasından sonra Lenin’in emriyle tutuklanan 

direnişçiler ve ruhbanlar idam edilmiştir.  

Merkezi Komite sekreteri Molotov süreci hızlandırmak için zaman 

kaybedilmeden köylü ve işçilerin yağma eylemlerine katılmasını istemiş ve bu 

yöntemin süratle yaygınlaştırılmasını talep etmiştir. Tüm bunlar yaşanırken patrik 

Tikhon, Lenin’in emriyle ev hapsinde tutulmuş ve dışarıyla ilişkisi kesilmek suretiyle 

kilise başsız bırakılmıştır. Ancak tecrit olunmasına rağmen Patrik yeni bir bildiri 

yayınlamayı başarmıştır. 15 Şubat 1922’de kaleme alınan bildiride Patrik, Ortodoks 

tebaayı selamladıktan sonra, ruhbanları yoksullara yardıma ve bazı kullanılmayan 

eşyaları gönüllü olarak hibe etmeye çağırmıştır. Kutsal Sinod da hükümetin 

uygulamakta olduğu değerli eşyaları müsadere eylemini kınamış ve “Biz kutsal 

eşyaların talan edilmesini hiçbir şekilde onaylaıyoruz” demiştir336.  

Devletin yoğun propagandası sonucu açlığın da etkisiyle bazı bölgelerde halk 

yağma olaylarına karışmış, kiliseler ve mabetler talan edilmiştir337. Ancak Lenin’in 

mektupta bahsettiği kilise zenginliğine el koymak suretiyle yüklü miktarda para elde 

etme iddiası, neticede elle tutulur bir sonuç vermemiş; tüm kiliselerin 

yağmalanmasına rağmen beklenen zenginliğe ulaşılmamıştır338. Gelinen sonuçtan 

memnun olmayan Troçki bu konuda da ruhban sınıfını suçlamış ve önemli ziynet 

eşyaların devrim yılları sırasında ülkeden kaçırıldığını ileri sürmüştür339.  

Kiliselerin yağmalanması sırasında çıkan çatışmalar, hükümetin ruhban ve 

inançlı insanlar üzerinde geniş çapta tutuklamaların başlatılmasına olanak sunmuştur. 

Hükümete göre maddi açıdan zayıflatılması, kilisenin tasfiye edilmesi için yeterli 

değildi ve başka birtakım yaptırımlar da gerekliydi340. Yağmaya karşı çıkan ve engel 

olmaya çalışan inançlı kişiler ve ruhbanlar gözaltına alınarak cezalandırıldı. Örneğin, 

bazı kişilerle birlikte bir metropolit Veniamen de kurşuna dizildi. Yine 26 Nisan 
                                                      
335 Bu konuda geniş bilgi için bkz. A. G. Latışev, Rassekreçennıy Lenin, Moskova 1996, s. 146.   
336 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya, s. 75. 
337 Krivova, Vlast i Tserkov, s s. 53-91. 
338 Z. Ş. Mavlyutova, “K Voprosu ob İzyatii Tserkovnıh Tsennostey v Tyumenskoy Gubernii v 1922 

g,” (Çevrimiçi), http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/a7/C_172-176-Mavlutova.pdf, 12 Mart 2011. 
339 O. Y. Vasilyeva, İzyatie Tserkovnikh Tsennostey v 1922 g, Religya, Obşestva i Gosudarstvo v 

XX Veka, Moskova, 1991, s. 61. 
340 Krivova, Vlast i Tserkov, s. 125. 
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1922’de Moskova’da birçok ruhbanın bu konuda yargılanması sırasında Patrik 

Tikhon da sanık sandelyesinde sorgulanmıştır341. 

Yargılanan sanıklardan 11’i hakkında idam kararı çıkması üzerine Patrik, 

Yürütme Komitesi’ne müracaatta bulunarak idamla cezalandırılanların affedilmesi 

ricasında bulunmuş; bunun üzerine bir kısmının idam cezası muhabbet hapse 

dönüştürülmüştür. Patriğin ise ev hapsinde tutulmasına karar verilmiştir342. 

Ruhanilerin yargılandıkları mahkemeler Rusya’nın tüm bölgelerinde 1922 yılı 

boyunca aralıksız devam etmiştir. Belgeler 1922 yılı içerisinde 250 duruşmanın 

yapıldığını ve bu duruşmalarda 732 kişinin yargılandığını kaydetmektedir. 

Yargılanan ruhbanların çoğu idam cezasına çarptırılmıştır. Arşiv belgeleri 1921-1923 

yılları arasında yaşanan olaylar sonucu 2691 rahip, 1962 keşiş ve 3447 rahibenin 

idam edildiğini kaydetmektedir343. Bu durum rejimin inançlı insanlara karşı ne denli 

acımasız olduğunu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Bolşeviklerin uyguladıkları 

toplumun laikleştirilmesi ve dini geleneğin etkisinin ortadan kaldırılması politikası 

görünürde sonuç vermeye başlamıştır. Rus Ortodoks Kilisesi eski ihtişamını 

kaybetmiş, maddi açıdan da yoksun bırakılmıştır.  

4. Yenilikçi Kopu ş Hareketi ve Rus Ortodoks Kilisesi 

Bolşevikler bilim ve teknoloji üzerine temelini materyalizmden alan yeni bir 

dünya inşa etme gayreti içerisine girmişlerdir. Devrimi müteakiben Lenin’in “Altı ay 

sonra bizler sosyalizmi tesis edeceğiz ve dünyanın en kudretli devleti olacağız”  

dediği belirtilmektedir344. Bu yüzden iktidara gelen Bolşeviklerin geçmişle ve de 

özellikle geçmişin kalıntısı olan kiliseyle çatışması kaçınılmaz görülmüştür. Ancak 

tüm kıyım ve baskılara rağmen kilisenin hukuki varlığını sürdürdüğünü gören 

hükümet, yeni bir planı devreye sokmuştur. Bu plana göre kilise içinde var olan rejim 

yanlısı ruhbanlar muhatap alınacak ve Rus Kilisesi’nin başına geçmeleri 

sağlanacaktır345. Lenin yukarıda bahsi geçen gizli mektubunda, bir yandan kiliseyi 

                                                      
341 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 77. 
342 “Dvijenie Obnovlençestva v Tyumenskom Kraye v 1920-e gg,” (Çevrimiçi), 

http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/a8/C-115-120-Mavlutova.pdf, 13. Nisan 2011. 
343 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya, s. 69. 
344 L. Lyuks, “Tserkovnaya Barba v SSSR i v Kommunistiçeskoy Polşe”, Voprosı Filosofii, y.y. 

2001\5, s. 41. 
345 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 78. 
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maddi açıdan yoksun bırakırken diğer yandan da mevcut durumu kullanarak kiliseyi 

parçalamayı öngörmektedir. O mektubunda şunları yazmıştır:  

“Bölünmeyi ruhban sınıfı arasına sokmalıyız ve kilise mallarına el konması 
eylemini açıktan destekleyen ruhbanları devlet himayesi altına almalıyız”346. 

Lenin’in yaptığı bu tespit, devletin ilgili kurumlarınca da onaylanmıştır. 

Nitekim Lenin’e sunulan bir raporda kilise içerisinde Patrik ve Sinod’a karşı 

piskoposların mevcudiyetinden ve Patriğin tecridi halinde yeni bir konseyin 

düzenlenebileceğinden bahsedilmiştir347. Bu çerçevede 6 Nisan 1922’de ‘Pravda’ 

gazetesinde kilise politikasını yeren ve yaşanan olaylarda mevcut kilise hiyerarşisini 

suçlayan on iki Petersburg ruhbanının mektubu yayınlanmıştır348. Bu arada 

yenilikçilerin hareket alanlarını genişletmek maksadıyla Tikhon ev hapsinde 

tutulmaya devam edilmiştir. Patriği tutuklu bulunduğu ortamda ziyaret eden yenilikçi 

Petersburg ruhbanları, kilisenin başsız kalamayacağını ve kendisinin de bu durumdan 

kurtulma şansının olmadığını hatırlatarak kilise yönetiminin kendilerine 

devredilmesini istemişlerdir. Bu talebi reddeden Tikhon, patriklik görevinden 

ayrılmayacağını, ancak kilise yönetimini kendisinin belirleyeceği kıdemli 

piskoposlardan birisine devredebileceğini belirtmiştir. Patrik daha sonra geçici 

patriklik görevini üstlenmesi için Agafangel Yaroslavsky’yi Moskova’ya çağırmışsa 

da, onun Moskova’ya gelişi hükümet yetkililerince engellenmiştir349.  

Yenilikçiler Patriğin kolaylıkla görevinden vazgeçmeyeceğini iyi 

bildiklerinden, ona karşı propagandaya başlamışlar ve çok geçmeden ‘İzvestiya’ 

gazetesinde patrik ve yönetimine karşı yenilikçilerin suçlayıcı yazıları yayınlanmaya 

başlamıştır. Devlet desteğini arkasına alan yenilikçiler, derhal Rus Ortodoks Kilisesi 

Yerel Konseyi’nin çağrılmasını ve yeniden Patriğin seçilmesini talep etmiştir350. 

Aleksandr Vvedenski’nin (1989-1946) önderliğini yürüttüğü yenilikçiler, patriklik 

binasını işgal ederek tüm belge ve mühürlere el koymuştur. Böyle bir durumda 

yenilikçiler için tüm ruhban sınıfının desteğini almak en mühim iş olarak 

görülmüştür. Bu nedenle 23 Mayıs 1922’de Moskova ruhbanlarıyla görüş organize 

edilmişse de gereken destek sağlanamamıştır. Ruhbanlardan fazla destek alamayan 
                                                      
346 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 242. 
347 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 83. 
348 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 76. 
349 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 244. 
350 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 79. 
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yenilikçiler, aynı düşüncede olanlarla bir araya gelerek “Yaşayan Kilise” başlığını 

taşıyan kilise bülteni çıkarmaya ve çok geçmeden kendi oluşumlarının ismini de 

Yaşayan Kilise olarak adlandırmaya başlamıştır351. Devletin desteği ile çeşitli 

etkinlikler düzenleyen yenilikçiler özellikle 1922 yılından itibaren güç kazanma 

eğilimine girmişlerdir. Bu süreci hızlandıran olay ise 16 Haziran 1922’de 

yenilikçilerin safına geçen ülkenin önde gelen üç piskoposu olmuştur. Bu üç 

piskopos yayınladıkları bildirinin sonunda kiliseye bağlı samimi ruhbanları 

kendilerini takibe davet etmişlerdir352. Bu olay birçok ruhbanın karar değiştirerek 

yenilikçilerin safında yer almasına sebep olmuştur.  

1922 sonu itibarıyla halen Moskova’da bulunan Kutsal Sinod üyeleri 

yenilikçiler aleyhinde özel bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride Yenilikçi Kilise 

hareketiyle ilişkisi olan piskoposların derhal bu ilişkilerini sonlandırmaları istenmiş, 

aksi takdirde tüm yetkilerinin ellerinden alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca yenilikçilerin 

organize etmek istedikleri konseye katılmamaları konusunda uyarılmışlar ve söz 

konusu oluşumun kanun dışı olduğu vurgulanmıştır. Yenilikçi Kilise oluşumunun 

hırsız ve soyguncuların organizasyonu olduğu, şiddet ve terörü desteklediği açıkça 

dillendirilmiştir. Ancak Sinod’un bu bildirisi fazla ciddiye alınmamış ve Yenilikçi 

Kilise hareketinin ivme kazanmasının önüne geçilememiştir. 

Yenilikçiler, devlete olan bağlılıklarını bir bildiri yayımlayarak belirtmişler ve 

Sovyetlere karşı yürütülen akılsız ve hukuken de suç içeren düşmanca tutumdan 

vazgeçildiğini beyan etmiştir. Yenilikçiler adına yapılan açıklamada şöyle 

denilmektedir: 

“Biz zahmet sever halkın hükümetine karşı çıkılmaması gerektiğini açıktan 
beyan ediyoruz ve diyoruz ki kölelik bağlarını kıran Ekim devrimi kutlu 
olsun”353. 

Bolşevik devrimini kutsayan ve monarşiyi insan haklarını ihlal eden kölelik 

düzeniyle eşdeğer gören bu açıklamayı hükümet, kilise açısından olumlu bir gelişme 

olarak değerlendirmiştir. Ancak yenilikçilerin hukuki açıdan resmiyet kazanması 

yeni bir yerel konseyin çağrılması ile mümkündü. Dolayısıyla 6 Ağustos 1922’de 

Yenilikçi Kilise üyeleri devletin desteğiyle Moskova’da 109 yenilikçi yanlısı 
                                                      
351 M. Daniluşkin, İstoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, Novıy Patriarşiy Period, Tom I. 1917-

1970, Petersburg, 1997, s. 843. 
352 Moss, Pravoslavnaya Tserkov, s. 74. 
353 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 90-93. 
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ruhbanın katılımıyla Yerel Kilise Konseyini toplamayı başarmıştır354. Ancak istenen 

çoğunluğun sağlanamaması ve Tikhon yanlısı ruhbanların konseye katılmaması, kısa 

süre sonra konseyin kapanmasıyla sonuçlanmıştır. 1923’e gelindiğinde Yüksek 

Kilise Yönetimi adı altında Yenilikçi Kilise, Rus Ortodoks Kilisesi’nin İkinci Genel 

Rusya Konseyi’ni toplama kararı alınmıştır355. Yine Tikhon yanlılarının rağbet 

göstermediği ve yenilikçilerin yalnız kaldığı konsey, Mayıs ayının ikisinde başlamış 

ve 6 gün sonra sonlandırılmıştır. Rus Ortodoks Kilisesi tarafından onay görmeyen bu 

konseye devletin de desteğiyle 476 yenilikçi ruhban katılmıştır. Bu konseyde 

yenilikçilerin asıl amacı kilise ve ruhbanlar üzerinde hâlen çok büyük etkisi bulunan 

Patrik Tikhon’u görevinden uzaklaştırmaktı356. Bu çerçevede hareket eden 

Vvedensky, dökülen kandan Patrik Tikhon’u sorumlu tutmuş ve onun hükümet 

karşıtı tutumunu eleştirmiştir. Nitekim konseyin sonuna doğru planlandığı üzere 

Vvedensky ve yardımcıları piskoposları ziyaret ederek onlardan patriğin görevden 

alınması konusunda destek istemiştir. Piskoposlar Yenilikçi Kilise yanlısı olsalar 

dahi bu teklif karşısında tereddüt içerisinde kalmışlardır. Ancak alınan karar birçok 

ruhban tarafından imzalanmıştır. 54 piskoposun imzasını taşıyan belge, Tikhon’u 

görevini kötüye kullanmakla ve devrim karşıtı oluşumlara destek vermekle 

suçlamaktadır. Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmelerinden bu yana ilk kez Rus 

Ortodoks Kilisesi adına mevcut rejim kutsanmış ve konseyin toplanmasına onay 

verildiği için Başta Lenin olmak üzere yöneticilere teşekkür edilmiştir357. Konsey 

sırasında yenilikçi ruhbanlar devrimi alkışlamışlar ve mevcut iktidarın tanrı krallığını 

tesis etmeye çalıştığını ileri sürmüşlerdir358.  

Yenilikçler, ev hapsinde bulunan Tikhon’u ziyaret ederek alınan karar 

konusunda kendisini bilgilendirmişlerdir. Tikhon ise kendisinin konseye davet 

edilmediğini, dolayısıyla böyle bir yetkiye sahip olup olmadığını bilemediğinden 

alınan kararı kabul edemeyeceğini bildirmiştir. Ancak yenilikçiler patriğin bu 

itirazına rağmen, kendilerini legal addederek yurt dışında bulunan diğer Ortodoks 

kiliselere mektup göndermiş ve kendileriyle ikili ilişkiler kurmaları ricasında 
                                                      
354 O. Gubkin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov pod İgom Bogoborçeskoy Vlasti v Period 1917 

po 1941 godı, Petersburg, 2006, (Çevrimiçi) http://sir35.ru/rpc_2_3, 29 Mart 2012. 
355 Daniluşkin, İstoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, s. 844. 
356 Şkarovsky, Russkaya PravoslavnayaTserkov, c. I, s. 83. 
357 Daniluşkin, İstoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, s s. 847-49 
358 Moss, Pravoslavnaya Tserkov, s. 74. 
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bulunmuştur359. Yenilikçilerin bu girişimi diğer Ortodoks kiliseleri tarafından rağbet 

görmemiş; İstanbul Patrikliği 27 Aralık 1923’de yayınladığı bildiriyle yenilikçileri 

kilise yönetimini gasp eden gayri meşru bir oluşum olmakla suçlamıştır360.  

Vvedensky tüm çabalara rağmen Tikhon’u görevinden feragat ettirememiştir. 

Dahası ruhban sınıfının çoğu yeni oluşuma destek vermemiş ve Vvedensky’nin 

ekibini doğru inançtan sapmakla suçlamıştır. Ocak 1923’de yayınlanan “Kilise ve 

Devlet” başlıklı çalışmasında Vvedensky, Tikhon yanlılarının suçlamalarından 

yakınmış ve onları devrim karşıtı olmak dışında başka bir işe yaramamakla itham 

etmiştir361. Tüm bunlar yaşanırken Patrik Tikhon ev hapsinde tutulmuş; Tikhon’u 

sıkça ziyaret eden hükümet görevlisi Tuçkov, ona hükümetten yana tavır alması 

konusunda telkinlerde bulunmuştur. Tuçkov, Tikhon’a serbest kalabilmesi için, 

Sovyet hükümetine karşı suç işlemiş olduğunu ve dolayısıyla hakkında yapılan 

suçlamayı kabul etmesi, beyazlarla ve diğer tüm devrim karşıtı hareketlerle olan 

ili şkisini koparması ve de Katolik kilisesine karşı olumsuz tutumunu açıklaması 

gerektiğini söylemiştir362. Bu teklifi değerlendiren patrik, tutuklu kaldığı sürece Rus 

Kilisesi içerisinde oynanan oyunlara müdahil olamayacağının da bilinciyle 16 

Haziran 1923’te sucunu itiraf ettiğini belirten bir dilekçe yazarak serbest 

bırakılmasını talep etmiştir363. Patrik ev hapsinden çıktıktan hemen sonra, 28 

Haziran’da Rus Ortodoks Kilisesi ruhbanlarına ve inananlarına bir müracaatta 

bulunmuştur. Burada gelişen olayları değerlendirerek, yenilikçiler tarafından 

patriklik görevinden azledilmek istenmesinden yakınmıştır. O kendisinin sadece 

görevden azledilmediğini, aynı zamanda günahkâr ve vatan haini ilan edildiğini 

belirterek bunun asla kabul edilemez olduğunun altını çizmiştir364. Patrik bu 

müracaatında Sovyet hükümetiyle ilgili kendi görüşünü de belirtmiştir. Ayrıca 

mahkemeye kendisinin bazı olumsuz olayların vuku bulmasında suçunun olduğunu 

                                                      
359 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 97-98. 
360 M. Aleksandr, “Konstantinopolskaya Patriarhiya i Obnavlençeskiy Raskol,” (Çevrimiçi), 

http://www.bogoslov.ru/text/477054.html#_ftn2, 12 Kasım 2009. 
361 Vvedenskiy, Tserkov i Gosudarstvo, s. 4. 
362 Moss, Pravoslavnaya Tserkov, s. 76. 
363 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 84. 
364 N. N. Pokrovcky, Arkhivi Kremlya Politbyuro i Tserkov 1922-1925, Moskova, c. II, 1998, s. 

349.  
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itiraf etmiş ve yurt içi ve dışında bulunan muhaliflere seslenerek kendisinin Sovyet 

yönetimine düşman olmadığını söylemiştir365. 

İktidar patriğin serbest bırakılması nedeniyle onun yenilikçi hareketi 

desteklemesini ummuştur. Nitekim Kasım 1923’te Tuçkov, hapisten çıkan Patriği 

kendi makamına çağırarak ondan yenilikçileri desteklemesini istemiştir. Patrik aksi 

takdirde yeniden tutuklanmakla tehdit edilmiştir. Tikhon ise kilise uğruna yeniden 

hapse girmeye hazır olduğunu söylemiştir366. Tikhon, Tuçkov’un tüm çabalarına 

rağmen duruşunu değiştirmemiş ve hükümetin görevden uzaklaştırma çabalarına 

direnmiştir. Nitekim onun bu tutumu devlet-kilise ilişkilerini daha da çıkmaza 

sokmuştur. 

Böyle bir ortamda İngiltere, komünistlerin Sovyetler Birliği içerisinde kiliseye 

karşı yürüttüğü katı politikayı, dünyanın tüm uygar toplumları adına kınayan bir 

muhtıra yayınlamıştır. Bu gelişme üzerine fazla tepki çekmemek ve dünya 

kamuoyunda oluşan endişeyi gidermek maksadıyla hükümet, yeni girişimlerde 

bulunmuştur. Yenilikçiler kullanılarak İstanbul Patriği’yle temasa geçilmiş ve 

İstanbul Patriği VII. Gregory (ö. 1924) resmi bir davetle Rusya’ya çağrılmıştır. Bu 

davet üzerine VII. Gregory özel bir heyet oluşturarak Rusya’ya gönderme kararı 

almıştır367. Yenilikçilerin Moskova patriğini es geçerek İstanbul patriğiyle temasa 

geçmeleri ve İstanbul patriğinin yenilikçileri muhatap alması, Tikhon yanlılarıyla 

yenilikçiler arasındaki gerginliğin had safhaya ulaşmasına neden olmuştur. Kilisenin 

kendi içerisinde kavgaya tutuşması tüm dikkatlerin kilise üzerine yoğunlaşmasını 

sağlamıştır. Ayrıca Sovyet yönetimi üzerindeki baskıların azalmasına da zemin 

oluşturmuştur. Hükümet bu hamle ile kiliseyle doğrudan muhatap olmaktan 

kurtulmuş ve dünya kamuoyunun dikkatini kendi üzerinden bertaraf etmeyi az da 

olsa başarmıştır.  

Bu noktada dikkati çeken bir husus, 27 Aralık 1923’de yayınladığı bildiriyle 

yenilikçi kopuş hareketini kilise yönetimini gasp eden gayri meşru bir oluşum 

olmakla suçlayan ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin tek yetkilisi olarak Patrik Tikhon’u 

işaret eden VII. Gregory’nin fikrini değiştirerek yenilikçilere destek vermesidir. Bu 

                                                      
365 Pokrovcky, Arkhivi Kremlya , s. 352. 
366 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 106. 
367 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya, s. 186. 
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konuda Rus tarihçi Y. N. Şapov, İstanbul Patriği VII. Gregory’nin Sovyetlerin isteği 

doğrultusunda hareket etmesini, Bolşeviklerle yeni tesis edilen Türkiye Cumhuriyeti 

arasında imzalanan barış anlaşmasına bağlamaktadır. Ona göre İstanbul Patriği 

Bolşevik yönetiminin desteklediği yenilikçilerle ilişki kurmak suretiyle Türk 

yönetimi ile Bolşevik yönetimi arasında kalmamayı tercih etmiştir. Ayrıca İstanbul 

Patriği bu tutumu ile Müslüman ülkelerde bulunan Ortodoks nüfuzun durumlarının 

iyileşmesini umut etmiştir368. Diğer taraftan İstanbul Patriği Gregory’nin 1922’de 

yenilikçilere karşı açıklamalarına rağmen, 1924’e gelindiğinde komünistlerin 

desteklediği yenilikçilere arka çıkmasında dönemin siyasal gelişmelerinin etkisi 

kaçınılmaz olmuştur369. Nitekim 1924’te İstanbul Patriği VII. Gregory Tikhon’a 

                                                      
368 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya, s. 187. 
369 1918’dan itibaren iki imparatorluk - Rus ve Osmanlı - birbirine çok benzer olaylarla mücadele 

etmek zorunda kalmıştır. I. Dünya Savaşı’nda karşı karşıya gelen bu iki imparatorluk, 1917 
Bolşevik ihtilali sonucu Rusya’nın savaştan çekilmesine neden olmuştur. Daha önce de belirtildiği 
üzere Bolşeviklerin ülkede sosyalizmin tesisine çalışmaları, Batılı devletleri rahatsız edecek ve çok 
geçmeden ülke iç savaşa sürüklenecektir. Bolşeviklerle uzun müzakereler sonucu Brest-Litovsk (3 
Mart 1918) anlaşmasını imzalayan Osmanlı hükümetiyle Rus çıkarları Kafkasya üzerinde yeniden 
çakışmıştır. 1918 yılının Haziran sonlarına doğru Türk ordusunun Ermeni çetelerinin 
Azerbaycan’da yaptığı kıyımları gerekçe göstererek Bakü’ye hareket etmesi Sovyet Rusya’sının 
tepkisine neden olmuştur. Nitekim Sovyetler Bakü’nün Rusya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu 
iddia ediyorlardı. Daha sonraki süreçte Osmanlı topraklarının itilaf devletlerince işgal edilmesi ve 
buna mukabil ülkede kurtuluş savaşının başlatılmış olması, Bolşeviklerle Ankara hükümeti 
arasında ilişkilerin yeniden tesisine yol açmıştır. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışından sonra 
Ankara hükümetinin ilk dış politika eylemi, M. Kemal’in Lenin’e yazdığı 26 Nisan 1920 tarihli 
mektubu olmuştur. M. Kemal, Lenin’e emperyalist hükümetlere karşı bütün ezilen dünyanın 
kurtuluşu için askeri güçlerini Bolşeviklerle birleştirme isteğini bildirmiş ve ayrıca Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın Sovyet Cumhuriyetleri’ne katılması için “zorlanması” gerektiğini vurgulamıştır. 
Diğer taraftan maddi yardım ve diplomatik ilişkilerin kurulması da talep edilmiştir. Bu talepler 
üzerine ikili ilişkiler geliştirilmi ş ve Ankara’da ilk diplomatik temsilcilik Ruslar tarafından 
açılmıştır. Ankara hükümetinin Sovyetlerle iyi ilişkiler kurma çabası, Bolşevik lideri Lenin’i 
Türkiye’nin Doğu halklarının emperyalizm karşıtı mücadelede öncü bir ülkesi haline geleceği 
konusunda umutlandırmıştı. Dolayısıyla kurtuluş savası sırasında Rus generaller Ankara 
hükümetine destek amaçlı ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bunlardan Mareşal Kliment Yefremoviç 
Voroşilov ulusal kurtuluş savaşının sürdüğü yıllarda askeri bilgisiyle savaşın taktik ve stratejisine 
katkıda bulunması amacıyla Ankara'ya gönderilmiştir. Bir diğer Rus general ise Mihail Vasilyeviç 
Frunze olmuştur. Lenin'in özel talimatıyla, olağanüstü elçi sıfatıyla 13 Aralık 1921'de Ankara'ya 
gelmiş ve onuruna düzenlenen mitingde yaptığı konuşma büyük etki meydana getirmiştir. 
Cumhuriyetin ilanından sonra bu iki Sovyet generalinin yapılması planlanan Taksim anıtında 
temsil edilmelerini bizatihi Atatürk isteyecektir. Bolşeviklerin gerek Kurtuluş Savaşı, gerekse 
Cumhuriyetin kuruluşunda maddi ve manevi desteğine teşekkür etmek için böyle bir yola 
başvurulmuştur. Kanımızca iki ülke arasında tesis edilen ilişkiler sonucu, İstanbul Patriği’nin var 
olan konjonktüre göre konumunu belirlemesi ya da Sovyet yönetiminin isteği doğrultusunda 
Ankara hükümetinin İstanbul Patriği üzerinde baskı uygulaması kaçınılmaz hal almıştır. Böyle bir 
ortamda İstanbul Patriği’nin komünistlerin desteklediği yenilikçi kiliseye onay vermiş olması 
düşünülebilir. Bkz. Akim Arutyunov, Dosye Lenina, Çast Tretiy, 2011, s. 30-35. Ayrıca bkz. 
Osman Okay, Milli Mücadele Dönemi Türk-Sovyet İlişkilerinde Mustafa Kemal: 1920-1921, 
Ankara Türkiye İş Bankası, 1998. Ayrıca, “Taksim Cumhuriyet Anıtı, Yarım Kalmış Bir Simge”, 
Popüler Tarih Dergisi, Ağustos, 2002\24, s. 63. 
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yazdığı bir mektubunda onu makamından vazgeçmeye davet etmektedir. Bu çağrıya 

olumsuz yanıt alan VII. Gregory, Tikhon’la ilişkisini keserek Yenilikçi Kilise 

liderleriyle irtibat içerisine girmiştir370. Bu tarihten 1940 yılına kadar yenilikçilerle 

irtibatta olan İstanbul Patrikliği bu yıldan itibaren Sovyet yönetiminin politik 

değişikli ğiyle birlikte kendi tutumunu da değiştirmiştir371. Tüm bunlar dikkate 

alındığında İstanbul Patrikliği’nin Sovyet yönetiminin tavrına göre pozisyon 

değiştirdiğini söylemek mümkündür.  

İstanbul Patriğinin saf değiştirmesi sonucunda oldukça yıpranan Tikhon 1925 

yılında yattığı hastanede 61 yaşında vefat etmiştir372. Bolşevikler, Yenilikçiler 

hareketinin faaliyetlerini ve Tikhon yanlılarının tecrit edilmesi politikasını bir 

müddet daha sürdürmüştür. Ancak bu oluşumdan istenilen sonucun alınamamasından 

dolayı Yenilikçi Kilise de imha listesine dâhil edilmiştir. Bunun sonucu 1930 

yılından itibaren Yenilikçi Kilise mensupları takibe alınmış ve faaliyetlerine 

kısıtlamalar getirilmiştir. Nihayetinde birçok yenilikçi yanlısı ruhbanın tutuklanması 

ve kiliselerin kapatılması sonucu 29 Nisan 1935 yılında Yenilikçi Kilise’nin 

oluşturduğu Sinod kendini feshetmek zorunda kalmıştır. 

B. Metropolit Sergiy Dönemi (1927-1944) Kilise Devlet İlişkisi 

1. Geçici Patriklik Görevi (Mestoblyustitel)  

Daha önce de belirtildiği üzere Patrik Tikhon 1917 Yerel Konsey sırasında 

sürecin kilise aleyhine gelişeceği endişesiyle, önceleri uygulaması görülmemiş bir 

yönteme başvurmuş ve geçici patriklik makamını tesis etmişti. Dolayısıyla 12 

Nisan’da Patrik Tikhon’un defin merasimine toplanan ruhaniler önünde 

metropolitlerden Petro, Patriğin bu konudaki vasiyetini açıklamıştır373. Söz konusu 

vasiyette Tikhon, kendisinden sonra yeniden Patrik seçilmesinin mümkün olmadığı 

durumlarda, patriklik görevini yürütecek metropolitlerin isimlerini-Kiril Kazanskiy, 

Agafangel Yaroslavsky ve Petro Krutitskoy-sıralamıştır374. Liste açıklandığı sırada 

tutuklu olmayan tek aday Metropolit Petro idi.  

                                                      
370 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 112. 
371 Marzin Aleksandr, “Konstantinopolskaya Patriarhiya i Obnavlençeskiy Raskol,” (Çevrimiçi), 

http://www.bogoslov.ru/text/477054.html#_ftn2, 12 Kasım 2009. 
372 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 120-205. 
373 Moss, Orthodox Church, s s. 37-38 
374 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 259. 
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Böyle bir ortamda Kilise Konseyi’ni çağırmak ve yeniden patrik seçmek 

imkânsızdı; zira hükümetin konseyin toplanması isteğine olumlu bakmayacağı 

aşikârdı. Ayrıca hükümetin gündeminde o sıralarda Kilise Konseyi düzenleyen ve 

hükümet yanlısı söylemlerle gündemde olan Yenilikçiler vardı375. Dolaysıyla konseyi 

toplanma olasılığı gündemden düştüğü için Tikhon’un önerisi gereğince geçici 

patriklik makamına metropolit Petro geçti. Petro geçici patriklik görevini 

üstlendikten sonra vakit kaybetmeksizin Tikhon’un yöntemine başvurarak kendinden 

sonra bu görevi yürütmesini uygun gördüğü isimleri belirledi. Nitekim çok geçmeden 

metropolit Petro, kendisine bağlı piskoposları Yenilikçi Kilise’nin düzenlediği 

konseye katılmalarını yasakladığı gerekçesiyle gözaltına alınarak hapse 

gönderilmiştir. Petro yetkiyi geçici olarak yardımcısı Metropolit Sergiy’e (ö. 1944) 

devretmiştir. Metropolit Petro halefi Tikhon’un politikasını devam ettirme 

doğrultusunda Yenilikçileri boykot ettiğinden iktidarın kilise üzerinde planladığı 

oyunu bozmuştur. Petro’nun selefinin çizgisinden ayrılmaması ve rejimi 

onaylamayan politika izlemesi Bolşevikleri memnun etmemiştir. Sonunda 12 yıl 

tutuklu kalan Petro 1937’de kurşuna dizilmiştir.  

2. Metropolit Sergiy ve Devlete Sadakat Bildirgesi 

Bolşevik yönetimi rejim yanlısı tutum sergileyen kilise oluşumlarının yasal 

statüye kavuşturulması yoluna gitmişse de bu guruplar eliyle kiliseyi kontrol altında 

tutmayı bir türlü başaramamıştır376. Bu nedenle hükümet Tikhon taraftarlarının başını 

çektiği ana bünyeyi de aynı hizaya sokmanın yolunu aramıştır. Diğer taraftan hiçbir 

yasal statüsü olmayan Rus Ortodoks Kilisesi kendi faaliyet alanını genişletmek ve 

legal hale gelebilmek için mümkün tüm yolları denemiş, ancak hükümetin 

kontrolüne girmeden bunu başaramamıştır. Nitekim hükümet hem Patrik Tikhon’a, 

hem de selefi metropolit Petro’ya, hükümetin üyelerini belirlemesi ve yapılacak 

çalışmalarını hükümet kontrolü altında olması şartıyla kilise üst düzey yönetiminin 

yasallaştırılmasını önermişti. Ayrıca hükümet yurtdışında organize olan göçmen Rus 

Kilisesi’nin aforozunu ve düşman ilan edilmesini istemişti. Metropolit Petro’ya da 

hemen hemen aynı taleplerde bulunulmuştu. Ancak ne Patrik Tikhon ne de Petro 

                                                      
375 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 126. 
376 P. V. Gidulyanov, Otdeleniye Tserkov ot Gosudarstvo v SSSR, Moskova, 1926, s. 617. 
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hükümetin bu şartlar altında sunduğu yasal statüyü kabul etmiştir377. Aslında Sovyet 

yönetimi yok etmek istediği ancak yapılan onca baskı ve imha politikasına rağmen 

varlığına son veremediği kiliseyi rejim yanlısı bir kurum haline dönüştürmeyi 

amaçlıyordu. Bu bir bakıma Çarlık Rusya’sında var olan, devlete bağımlı ve tüm 

faaliyetleri devlet tarafından kontrol edilen kilise-devlet ilişkisinin yeniden tesisi 

anlamı taşımaktaydı.  

Hükümetle uzlaşıyı reddettiği gerekçesiyle tutuklanan Petro, 9 Haziran 

1926’da hapishaneden bir mektup yazarak, geçici patriklik görevini metropolit 

Agafangel’e devretmek istediğini, Agafangel’in bu görevi üstlenmediği takdirde, 

yetkinin yeniden yardımcısı metropolit Sergiy’de olacağını yazmıştır. Agafangel bu 

görevi sıcak karşılamışsa da hükümet yetkilileri ile irtibat halinde olması ruhban sınıf 

arasında tedirginliğe yol açmıştır. Hatta bazı ruhbanlar Agafangel’in hükümet 

yetkilisi Tuçkov’un etkisi altında olduğunu iddia etmişlerdir. Bu nedenle 

Agafangel’in göreve gelmesinin yeni bir bölünmeyi tetikleyeceği endişesi hâkim 

olmuştur. Gelişmeler üzerine piskopos Vasiliy Zelentsov metropolit Agafangel’e 

mektup yazarak onu henüz hayatta olan ve geçici Patriklik görevini yürüten 

Petro’nun yerine geçmekle itham etmiştir. Kısa zamanda bu suçlamaya 15’in 

üzerinde piskopos katılmıştır378. Diyasporadaki piskoposlarla Ukraynalı 

piskoposların da bu görüşü desteklemeleri üzerine metropolit Agafangel, hükümete 

bir dilekçe yazarak geçici patriklik görevinden istifa ettiğini bildirmek zorunda 

kalmıştır.  

Agafangel’in geçici patriklik görevinden vazgeçmesi yetkinin tutuklu 

metropolit Petro’da kalması demek oluyordu. Ancak Petro tutuklu olduğundan gecici 

patriklik görevini yine Metropolit Sergiy yürütmüştür379. 1926 yılı yazından itibaren 

geçici patriklik görevini tamamen üstlenen Sergiy, bir taraftan hükümetle 

müzakereler yürütürken diğer taraftan da gizlice yeni Rus Ortodoks Kilisesi patriğini 

belirlemeye çalışmıştır. Sergiy’in bu ikili oyunu hükümetin istihbarat organlarınca 

deşifre edilmiş ve Sergiy tutuklanarak hapse atılmıştır380. Ayrıca Rusya genelinde 

                                                      
377 A. Mazırin, “Legalizatsya Moskovskoy Patriarkii v 1927 godu: Skrıtıye Tseli Vlasti”, 

Oteçestvennata İstoriya, 2008\4, s s. 114-115.  
378 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 148. 
379 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 181. 
380 Sergey Bıçkov, Bolşeviki Protiv Russkoy Tserkv,” Tom, II, Moskova, 2006, s. 288. 
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gizli oylamalara katılan ve oylamalarda imzası bulunan ruhbanlar takibe alınmış ve 

birçoğu tutuklanmıştır381. Sergiy’in tutuklanmasından sonra ülke çapında hükümetin 

gizli servis elemanlarıyla önde gelen kilise yetkilileri arasında ikili görüşmeler hız 

kazanmıştır. Ancak hükümetin sunduğu şartlar altında kilisenin yasal statüye 

kavuşmasını hiçbir kilise yetkilisi kabul etmemiştir. 1926-1927 yılı içerisinde Rus 

Kilisesi’nin en üst hiyerarşisiyle yoğun görüşmeler yürütmekte olan Tuçkov, doğal 

olarak geçici Patriklik görevini yürüten metropolit Sergiy’le de görüşmüştür. 

1930’da Rusya’dan firar eden rahip Mikhail Polskiy (ö. 1960) hükümet yetkilisiyle 

Metropolit Sergiy arasında geçen konuşmayı kaleme almıştır. Mikhail görüşme 

esnasında Sergiy’in kilisenin legalleşmesi karşılığında hükümetin tüm isteklerine 

olumlu baktığını belirtmiştir382. Nitekim daha sonra yaşanan olaylar iddiaların 

kısmen de olsa doğruluğunu göstermektedir.  

Ülke çapında baskı ve tutuklamaların şiddetini artırarak sürdüğü sırada 

metropolit Sergiy’in beklenmedik tahliyesi ve yeniden Rus Kilisesi’nin başına 

geçmiş olması, bazı araştırmacılarda kuşkuya neden olmuştur. Nitekim onunla aynı 

zamanda tutuklanmış piskoposların hemen hepsi uzun yıllar hapis cezası almışlar ya 

da sürgüne gönderilmişlerdir383. Ayrıca metropolit Sergiy’in birçok Rus araştırıcının 

görmezden geldiği önemli bir özelliği bulunmaktadır. Sergiy 1922’de yenilikçilerin 

safında olduğunu resmen açıklamış ve kilise konusunda tek yetkili merciin Yenilikçi 

Kilise olduğunu beyan eden ruhbanlar safında yer almıştır. Yine 1923’de 

yenilikçilerin Patrik Tikhon’u Ortodoksluğa ihanetle suçlamalarına destek 

vermiştir384. Bütün bunlardan hareketle, hapisten çıktıktan sonra Sergiy’in 

Moskova’da ikamet etmesine onay verilmesi onun tutukluyken Sovyet hükümetiyle 

belli konularda anlaşmaya vardığı ihtimalini artırmaktadır.  

1927’ye kadar hükümetin kiliseyi kontrol altına alma ve kendisine bağımlı bir 

kurum haline getirme çabaları (buna yenilikçiler de dâhil) başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Geriye Kutsal Sinod’un Metropolit Sergiy gözetiminde, belli başlı 

tavizlere boyun eğdirmek suretiyle geçici olarak yasallaştırılması kalıyordu. 
                                                      
381 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 154. 
382 Mazırin, “Legalizatsya Patriarkii,” s. 117. 
383 M. E. Gubonin, Akti Svyateyşego Tikhona, Patriarkh Moskovskogo i Vseya Rossii, 

Pozdneyşie Dokumenti i Perepiska o Kononiçeskom Preemstve Vısşey Tserkovnoy Vlasti 
1917-1943, Moskova, 1994, s. 844. 

384 Moss, Pravoslavnaya Tserkov, s. 143. 
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Sergiy’in 1927’de yayınladığı ve ruhban sınıfının politika dâhil birçok alanda 

faaliyetini kısıtlayan bildirgesi, kilise devlet ilişkileri açısında yeni bir sayfa 

açmıştır385. Bu aşamadan sonra metropolit Sergiy’in yeniden geçici patriklik 

görevine dönmesine onay verilmiş ve kiliseyi yasal konuma getirmek için çalışmalar 

yürütmesine olanak sağlanmıştır386. Hükümet yetkilileriyle Sergiy arasında belli 

konularda uzlaşıya varıldıktan sonra, İçişleri Halk Komiserliği’nin talimatıyla 20 

Mayıs 1927’de Kutsal Sinod’un geçici olarak kaydının yapılmasına onay verilmiştir. 

Hükümetin direktifiyle oluşturulan Sinod üyelerinin çoğunluğu tıpkı metropolit 

Sergiy gibi, önceden yenilikçiler içerisinde yer alan ruhbanlardan müteşekkildi387. 

Tüm bu gelişmeler 1917 yılında başlayan kilise-devlet çatışmasının 1927 yılı 

itibarıyla devletin lehine sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Bu aşamadan sonra 

kilise, tüm kurumlarıyla devletin kontrolü altında onun direktifleriyle faaliyet 

gösteren bir siyasi aktör haline dönüşmüştür.  

Hükümet kendisine tabi kıldığı metropolit Sergiy’den ilk iş olarak Sovyet 

yönetimini desteklemeleri için eyaletlere göndermek üzere bir bildirge 

yayımlamasını istemiştir. 29 Temmuz’a gelindiğinde metropolit Sergiy Sinod’la 

birlikte bir bildirge hazırlamış ve zaman kaybedilmeksizin 5000 adet çoğaltılarak 

ülkenin tüm bölgesine gönderilmiştir. Üç gün sonra ‘İzvestiya’ gazetesi aynı 

bildirgeyi manşetine taşımıştır388. Böylece Hükümete Sadakat Bildirgesi ortaya 

çıkmıştır. Sergiy’in hazırladığı bildirgede, hükümetten kiliseye yönelik bir baskı 

olmadığı savunulmakta ve kiliseye önem verildiği gerekçesiyle teşekkür 

edilmektedir. Sergiy eyaletlere gönderdiği bildirgesinde şöyle demektedir: 

“Bizler hem Ortodoks olmayı hem de Sovyet hükümeti vatandaşı olmayı ve 
bu toprakları da vatanımız olmasını kabul ediyoruz. Aynı zamanda 
(hükümetin) tüm başarı ve sevincinin bizlerin başarısı ve sevinci, 
başarısızlığının da bizlerin başarısızlığı olarak görüyoruz.”389. 

Metropolit Sergiy kilisenin çıkarları doğrultusunda hükümetle uzlaşı yolunu 

seçmiş gözükmektedir. Ayrıca o yeni bir bölünmenin önüne geçmeyi de başarmıştır. 

Nihayetinde 1917’nin son baharından itibaren Patrik Tikhon tarafından başlatılan 

                                                      
385 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 217. 
386 Bkz. Davis Nathaniel, A Long Walk to Church a Contemporary History of Russian 

Orthodoxy, San Francisco, Westview Press, 1995, s. 4. 
387 Moss, Pravoslavnaya Tserkov, s. 143. 
388 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 158. 
389 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 64. 
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hükümetin kiliseye karşı tutumuna direniş politikası, metropolit Sergiy tarafından 

sonlandırılmıştır.  

Ancak Sergiy’in bu tutumu hem ülke içi hem de dışında bulunan birçok ruhani 

tarafından endişeyle karşılanmıştır. Ülke genelinde bazı ruhban çevreler Sergiy’i 

hükümet yanlısı tutum sergilemekle itham ederek eleştirmiştir390. Bazı bölge 

rahipleri kendilerine gönderilen bildirgeyi kabul etmemiş ve Moskova’ya iade 

etmiştir. Bu tarihten itibaren bildirgenin içeriği üzerine ciddi tartışmalar yaşanmıştır. 

En sert eleştiri ise bildirgede yer alan “hükümetin başarısı bizim başarımız, 

başarısızlığı da bizlerin başarısızlığı” ifadesi üzerine yoğunlaşmıştır391. Ruhbanlara 

göre bunu kabul etmek peşinen hükümetin inançsızlığı yayma çabalarını kabul etmek 

anlamına gelmektedir. Çok geçmeden “Tanımayanlar” (hükümet ve metropolit 

Sergiy’i tanımayanlar) grubu adı altında yeni bir hareket ortaya çıkmıştır. Bu 

itirazlara yoğun bir destek de yurtdışında bulunan Rus Kilisesi temsilciliklerinden 

gelmiştir. Yurtdışı Rus kilise temsilcileri metropolit Sergiy’i hükümete satılmakla 

suçlamıştır. Duruma el koyan, yönetim ülke genelinde Sergiy’e karşı oluşan muhalif 

cepheyi bölücülükle suçlamış ve bu oluşumların önde gelen temsilcileri tutuklanarak 

cezaevlerine gönderilmiştir392.  

Geçici Patriklik görevinde bulunan metropolit Sergiy, sadakat bildirgesiyle 

hükümetle arasını düzeltmeyi başarsa da 1929’da hükümetin aldığı dini 

propagandanın her çeşidini yasaklayan kararının önüne geçememiştir. Bu kararla 

ateistlere, dine karşı militanca bir kampanya yürütme ve herhangi bir dini yayma 

faaliyetine karşı koyma olanağı sunulmaktadır. 1929’da kabul edilen bu karar 1936 

yılında kabul edilen yeni Sovyet Anayasası’nda da dini ibadetler maddesi altında 

tekrarlanmıştır393. Görüldüğü gibi sadakat bildirgesi sonucunda belki Rus Ortodoks 

Kilisesi görünürde legal yapıya kavuşmuş gözükse de hükümet aldığı çeşitli 

kararlarla ruhban sınıfının hareket alanını daraltmaya devam etmiştir.  

                                                      
390 Lev Regelson, Tragediya russkoy Tserkvi, Moskova, 2007, s. 636. 
391 V. S. Rusak, “Deklaratsiya Mitropolita Sergiya 16\29 İyunya 1917 g,” (Çevrimiçi), 

http://www.raskol.net/content/deklaratsiya-mitropolita-sergiya-1629-iyunya-1927-g-rusak-vs, 27 
Mart 2011. 

392 Şkarovsky, Ruskaya Pravoslavnaya, c. II, s s. 217-218   
393 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 47. 
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3. 1930-1940 Baskı Yılları ve Rus Ortodoks Kilisesi 

SSCB’nin kontrolünü 1924’ten sonra elinde bulunduran İosif Stalin, 1930’lar 

itibarıyla din karşıtı politikalara hız kazandırmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere 

baskının temel gerekçesini kilisenin devrim karşıtı eylemler içerisinde olması 

oluşturmuştur.394. Sergiy’in devlet yanlısı politika izlemesi, rejimin kiliseye olan 

tutumunu değiştirmeye yetmemiş; özellikle 1930’lu yıllardan itibaren ülke genelinde 

hat safhaya ulaşan baskı ve sindirme politikası en fazla kilise ve inançlı insanlar 

üzerinde yıkıma sebep olmuştur.  

Sergiy’in devlete sadık olacağını beyan etmesi mevcut durumu değiştirmemiş 

aksine 1929’da alınan Dini Kurumlarla İlgili Kararnameyle birlikte daha da 

zorlaşmıştır. Buna göre SSCB içerisinde faaliyet gösterecek olan her dini kurumun 

hükmen kayıt altına alınması zorunlu kılınmıştır395. Devlet kaydı almayı başaran dini 

kurumlar yerel yönetimle temasa geçerek ibadet yerleri ve diğer gerekli malzemeleri 

din amaçlı kullanmak şartıyla alabilecekti396. Merkez Yürütme Komitesi’nce alınan 

bahsi geçen kararname, içerik itibarıyla 68 maddeden ibaretti. Bu kararnamenin asıl 

amacı ülkede faaliyet göstermek isteyen dini kurum ve kuruluşları kontrol altında 

tutmak ve bu kurumlara üye olan şahısların kimliklerini belirlemekti. Nitekim söz 

konusu karar uyarınca, ülkede bulunan her inançlı kişi istisnasız dini kurumlar veya 

inananlar grubu adı altında resmi kaydını yaptırmak zorundaydı. Dünya kamuoyunun 

tepkisinden kurtulmak amacıyla alınan bu karar, ilk bakışta dini inançlara özgürce 

faaliyet alanı oluşturmuş gibi gözükse de, esasında yapılan sadece dini kurumlar adı 

altında inançlı insanların bir araya toplanma haklarının iade edilmesinden öteye 

geçmemiştir. Kararnamenin 17. maddesi söz konusu kurumların ibadet dışında diğer 

tüm alanlardaki faaliyetlerini yasaklamakta, 18. maddesi ise din eğitimi konusunda 

hiçbir imtiyaz tanımamaktadır397. Oluşturulan dini organizasyonlara getirilen 

yasaklardan bazıları şöyledir:  

a) Dini kurumlarda toplanan yardımlar ve diğer gerekçelerle kasa 

oluşturulamaz. 

b) Ellerinde bulunan malzemeler ibadet dışında kullanılamaz. 

                                                      
394 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX Veke, s. 157. 
395 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya Tserkov, s. 244. 
396 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 128. 
397 Şapov, Russkaya Pravaslavnaya Tserkov, s. 252. 
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c) Üyelerine hangi tarzda olursa olsun maddi yardımda bulunulamaz. 

d) Kütüphane, okuma salonları ya da çocuk ve kadınların eğitimini amaçlayan 

dini toplantılar düzenlenemez398.  

Bu ve buna benzer onlarca maddeyi içeren kararnamenin yayınlanması kilise 

tarafından tedirginlikle karşılanmıştır. Devletin uygulayageldiği din karşıtı politika 

ülke genelinde kilise faaliyetini ciddi biçimde etkilemiştir. Baskıların daha da 

artmamasını sağlamak amacıyla Metropolit Sergiy rejim tarafından öldürülen 

ruhbanlar için kiliselerde toplu dua edilmesini dahi yasaklamak zorunda kalmıştır399.  

Baskı ve takip sadece din ve inanan kişilere karşı yapılmamıştır. Özellikle 

1929-1930 yılları akademisyenler ve varlıklı Rus köylüler açısından da oldukça 

sıkıntılı geçmiştir. Kolektif yaşam adı altında varlıklı köylülerin mallarına el konması 

ve birçok kişinin Sibirya’ya sürgüne gönderilmesi, Rus tarihine “dönüm noktası” 

(Великий перелом) dönemi olarak geçmiştir400. Ayrıca Rusya Bilimler Akademisi 

bünyesinde bulunan bilim adamları da takibe maruz kalmışlardır. İdealist 

akademisyenler olarak bilinen bu insanların suçları, Marksizm’i yegâne doğru yol 

olarak kabul etmemeleri ve bazılarının da Ortodoks inancına mensup olmalarıydı. Bu 

temizlik sürecinde 100’ün üzerindeki akademisyen ya uzun süreli mahkûmiyetle ya 

da idamla cezalandırılmıştır401.  

1930 yılının getirmiş olduğu ağır şartlar sonucu ülkede faaliyet gösteren kilise 

sayısı o kadar azalmıştır ki keşişler ayinlere katılabilmek için bir bölgeden başka bir 

bölgeye gitmek zorunda kalmıştır. Kilise ve ibadet evlerinin kapatılması veya imha 

edilmesi eylemleri bu yıllar içerisinde hız kazanmıştır. 1928’de SSCB sınırları 

içerisinde 354 kilise kapatılırken, bu oran bir sene sonra yani 1929’da 1119’a 

çıkmıştır. Bu kiliselerden 322’si tamamen yıkılmıştır. Aynı şekilde 1917’ye kadar 

Moskova ve civar köylerinde toplam 700 kilise mevcut iken bu sayı Ocak 1930 

itibarıyla, 224’e gerilemiştir402. Tabii ki bu yıkımlar diğer din ve inançların 

                                                      
398 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 128. 
399 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 273. 
400 V. V. Barabanov, İ. M. Nikolayev, İstoriya Rossii s Dravneyşeh Vremen do Kontsa XX veka, 

Moskova, 2003, s. 166. 
401 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 272. 
402 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 188. 
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mabetlerini de kapsamaktadır. Bu açıdan 1917 Çarlık Rusya’sıyla, 1928 Sovyet 

dönemi mukayese edilirse ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır403. 

I.  Tablo 

b. Kilise Çanlarının Sökülmesi 

1929’un Güz aylarında SSCB Merkez Yürütme Kurulu yeni bir karar alarak 

kiliselerde çanların çalmasını yasaklamıştır. Daha sonra bu karar esas alınarak ilk 

aşamada köylerdeki kiliselerin çanları sökülmeye başlanmıştır. Çok geçmeden 

ülkenin her bir köşesinde kilise çanlarının sökülmesi gündeme gelmiştir404. Aslında 

hükümet kilise çanları hakkında düzenlemeyi 1926’nın Nisan ayında “Kiliselerde 

Çanların Kullanımı” başlığını taşıyan kararla oluşturmaya başlamıştı. “Halk Adalet 

Komiserliği ve SSCB; Çanların Kullanımını Düzenlemesi Hakkında Talimat” 

başlığını taşıyan karar, birçok kurum ve kuruluştan gelen şikâyet dilekçelerini esas 

göstererek, böyle bir düzenlemeye gidildiğinin altını çizmektedir. Ayrıca bu talimatın 

1918’de alınan Kilisenin Devletten Ayrılması Kararnamesi uyarınca verildiği 

belirtilmektedir405. Sekiz maddelik talimat tehlike anlarında kilisenin çan kullanarak 

halkı ayaklanmaya çağırma olasılığını engellemeyi ve kiliselerin sosyal hayattaki 

fonksiyonlarını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Nitekim talimatın 

ikinci maddesi olağan hallerde kilisenin çan kullanarak halkı Sovyet hükümetine 

karşı ayaklandırmasına fırsat verilmeyeceği belirtilmiştir406. Ayrıca hükümet çan 

seslerinin halkın radyo dinlemesine engel teşkil ettiği ve inançsız vatandaşlar 

arasında huzursuzluğa sebebiyet verdiği gerekçesiyle yerlerinden sökülmesine onay 

                                                      
403 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 166.  
404 Şapov, Russkaya Tserkov, c. I, s. 245. 
405 Bkz. V. F. Kozlov, “Gibel Tserkovnıh Kolokolov v 1920-1930-e godı,” (Çevrimiçi) 
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406 Şapov, Russkaya Tserkov, c. I, s. 248. 

1917 Çarlık Rusya’sı 1928 SSCB 
 

Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait 
kilise ve mabetlerin sayısı 

77 767 28 560 

Yenilikçi Kilise 0 3364 
Katolik Kilisesi 4233 128 

Sinagog 6059 261 
Cami ve Mescitler 24 582 2293 
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verildiğini ileri sürmüştür407. Hükümetin bu politikası gereği resmi verilere göre, 

1929-1930 yıları arasında 11 bin tonu aşkın demir çan, kiliselerden sökülerek fabrika 

önlerinde biriktirilmiştir. Hükümetin bu kararı da halkın inançlı kesiminin tepkisini 

çekmiştir. Birçok bölgede çanların sökülmesini engelledikleri gerekçesiyle yüzlerce 

insan ya sürgüne gönderilmiş ya da mahkemelerce yargılanarak idam edilmiştir408.  

Kilise çanlarının sökülmesi eylemi aynı zamanda birçok mabedin de imhasına 

yol açmıştır. 1930’dan 1934 yılına kadar, ülkede mevcut dini yapıtların neredeyse % 

30’u imha edilmiştir. Bu yıkım tarihi Petersburg mabetlerini de kapsamı içerisine 

almıştır. Nitekim 1933 ve 1934 yılları içerisinde yürütülen yıkımlarda, Petersburg 

şehrinin kuruluşundan itibaren varlığını sürdüre gelen Troitskiy (Teslis) katedrali de 

etkilenmiştir. 1710-1711 yılları arasında inşa edilen bu katedral, Bolşevik iktidarı 

tarafından 1927-1928 yılları arasında restore edilmiş ancak 1934’te yine aynı 

hükümetçe yıkılmıştır. Eski Moskova’da da durum farklı olmamıştır. Kremlin 

içerisinde bulunan bazı tarihi manastırlar imha edilmiş, bu nedenle de eski 

Moskova’nın çehresi tamamen değişmiştir. Özellikle 1934’te parti yöneticilerinden 

M. Kirov’un öldürülmesinden sonra ülkede yeniden baskı ve takipler şiddetini 

artırarak sürdürülmüştür. Mevcut sistem olayın arkasında dini oluşumların 

bulunduğunu beyan ederek ruhban sınıfına karşı yürütülen baskıyı daha da 

tırmandırmıştır409. Örneğin sadece Petersburg’da 1936 yılında 79 rahip varken, bu 

sayı 1938 yılına gelindiğinde 25’e gerilemiştir410. Bunun dışında 1930 yılı itibarıyla 

parti içerisinde başlatılan temizlik hareketi sonucu binlerce partili vatan haini 

suçlamasıyla idam edilmiştir.  

c. Dış Kaynaklı Kamuoyu Baskısı 

SSCB’de tüm bunlar yaşanırken, Avrupa ve Amerika’da Sovyet yönetiminin 

kiliseye karşı yürütmekte olduğu yıkım politikası şiddetle protesto edilmiştir. 2 Şubat 

1930’da Papa XI. Pius, tüm dünya inananlarına bir çağrıda bulunarak, Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin kurtulması için dua etmelerini istemiştir. Papanın bu çağrısı Sovyet 

                                                      
407 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 188. 
408 Şapov, Russkaya Tserkov, c. I, s s. 245-297.  
409 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 91. 
410 Şapov, Russkaya Tserkov, c. I, s. 298. 
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cephesinde Bolşeviklere karşı açılan bir savaş olarak algılanmıştır411. Dünyada 

SSCB’ye karşı oluşan bu olumsuz hava, hükümetin iç ve dış politikasını rahatlıkla 

yürütmesine engel olmuştur. O yüzden acilen oluşan bu olumsuz havanın bertaraf 

edilmesi gündeme gelmiştir. Bu nedenle 15 Şubat 1930’da Metropolit Sergiy yabancı 

ve yerli gazeteciler önünde SSCB’de kiliseye karşı her hangi bir baskının olmadığını 

belirten bir açıklama yapmak zorunda bırakılmıştır. Sergiy açıklamasında ülkede 

gerçekten de bazı kiliselerin kapatıldığını, ancak bunun devlet inisiyatifiyle değil 

aksine halkın isteğiyle gerçekleştiğini beyan etmiştir Ayrıca Papanın çağrısına da 

değinerek gereksiz bir çağrı olduğunu söylemiştir ve Rus Kilisesi’nin başkasının 

korumasına muhtaç olmadığının altını çizmiştir412. Metropolit hükümetin bu isteğini, 

bundan sonraki dönemde, kilise-devlet ilişkilerinin iyileşeceği konusunda güvence 

aldığı için yapmak zorunda kalmıştır. Ayrıca hükümet, Sergiy’in bu demecine 

karşılık yeniden ‘Moskova Patrikliği Dergisi’nin yayınlanmasına onay vermiştir413.  

Sergiy’in yardımcısına göre, metropolit iki seçim arasında kalmış, bunlardan 

ilki gerçekleri itiraf ederek kilise ve ruhban sınıfının geleceğini tehlikeye atamak, 

ikincisi ise yalan söyleyerek kiliseyi kurtarmaktır. Sergiy yalan söylemek pahasına 

ikinci yolu seçmiştir414. Ancak metropolit Sergiy’in bu tutumu haklı olarak hem ülke 

içindeki ruhbanlarca hem de yurt dışında bulunan Rus Ortodoks Kilisesi 

mensuplarınca sert şekilde eleştirilmi ştir. Metropolit Sergiy’in devletin isteği 

doğrultusunda bir politika izleyeceği 1927 sadakat bildirgesiyle belirlenmişti. Bu 

nedenle devletin yeni bir isteği karşısında geri adım atması mümkün değildi. Bu 

dönemde kilisenin yürüttüğü politika, tamamen yok olmaktansa belli başlı tavizler 

sonucu ayakta kalmayı başarmak üzerine kurgulanmıştır. Rus Ortodoks Kilisesi buna 

benzer bir politikayı XII-XIII. yüzyıl içerisinde Moğol-Tarat istilası sırasında izlemiş 

ve süreci kendi lehine çevirmeyi başarmıştır. Dolayısıyla kilise aynı yöntemi 

kullanarak ayakta kalmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Bu süreçte Sergiy’in 

devletin isteklerine karşı çıkması ihtimal dışıdır.  

 

                                                      
411 G. N. Karmanova, “Jizn Pravoslavnıh Veruyuşeh po Svodkam OGPU 1930 Goda,” VÇGU, 2009, 

28\166, s. 149. 
412 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 193. 
413 Şapov, Russkaya Tserkov, c. I, s. 246. 
414 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 194. 
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4. 1936 SSCB Anayasası ve Dini Durum 

Sovyetlerin din karşıtı politikasının tüm şiddetiyle sürdüğü bir sırada, yeni 

anayasa taslağı VIII. Genel Sovyetler Olağan Kongresinde kabul edilmiştir. 

Onaylanan yeni Sovyet anayasası, önceki taslaklardan ilk olarak din hizmetçileri 

dâhil tüm vatandaşlarına eşit haklar tanımasıyla farklılık içermekteydi. Ayrıca yeni 

anayasanın 124. maddesi vatandaşların vicdan hürriyetini temin etmek maksadıyla 

SSCB içerisinde Kilisenin devletten ve okulların da kiliseden ayrıldığını 

tekrarlamıştır415. 1936 anayasasının 124. maddesinde şöyle denmektedir: 

“Vatandaşların vicdan özgürlüğünü sağlamak için SSCB’de kilise devletten 
ve okullar da kiliseden ayrılmıştır. Din ve inançlara ibadet özgürlüğü 
tanındığı gibi din karşıtı propaganda yürütülmesine de olanak 
sağlanmıştır” 416. 

Yeni anayasa inançlı kitlelerde biraz umuda neden olmuşsa da beklenen 

hürriyet sadece anayasanın hükmü olarak kalmaya devam etmiştir. Ayrıca hem 

1918’de kabul edilen ve 1929’te değişiklik yapılan Rusya Sovyet Sosyalist Federal 

Cumhuriyeti anayasasında açıkça “proletarya diktatörlüğü” ibaresi yer almışken, 

yeni anayasada bu tabirlere yer verilmemiştir417. Ayrıca bireyin din seçme 

özgürlüğünden bahsedilirken her hangi bir dinin propagandasını yasaklamakta diğer 

taraftan din karşıtı propagandayı güvence altına almaktadır. Söz konusu anayasa öz 

itibarıyla o güne kadar yapılan Sovyet anayasalarına nispetle oldukça demokratik 

gözükmüşse de tam anlamıyla uygulamaya konmamıştır. 1936 SSCB anayasasıyla 

ilgili yorum yapan bazı araştırıcılar içerdiği bazı demokratik hükümlere rağmen 

uygulamaya konmadığı için bir yığın kâğıt parçası tanımlamasında 

bulunmuşlardır418. Yapılan bu anayasa diğer Sovyet anayasalarında olduğu gibi 

devleti koruma altına alan ve denetimi merkezci bir yapıya sahip totaliter görünümlü 

bir anayasa olmuştur. 

Anayasada yapılan bazı değişiklikler ruhbanlara karşı baskıyı azaltmamış 

aksine daha da artırmıştır. Dine karşı şiddetin hız kazanmasındaki önemli 

                                                      
415 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 247-48. 
416 Konstitutsiya “Osnovnoy Zakon” Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik, Çevrimiçi, 

http://www.tarasei.narod.ru/konst1936.htm, 16 Mart 2012. 
417 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 445. 
418 E. Bondarenki, İstoriya Gosudarstvennogo Upravleniya Rossii, Vladivostok, 2001, s. 93. 
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sebeplerden birisi de 1937’de yapılan nüfus sayımında halkın belli bir bölümünün 

inançlı olduğunu belirtmiş olmasıdır.  

Sovyetler Birliği zamanında yapılan kamuoyu yoklamaları özellikle 1930’lu 

yıllarda halkın dini durumu konusunda güvenilir bilgiler içermemektedir. Örneğin 

bazı belgeler 1929 yılı itibarıyla ülke genelinde %10’luk bir ateist kitlenin 

varlığından bahsederken, bazıları bu oranı 1930 yılı itibarıyla % 65’e veya % 98,5’e 

yükseltmektedir419. Ancak 1991 yılı itibarıyla arşivlerin araştırıcıların kullanımına 

açılması, dönemin gerçekliklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Belgeler 23 

Mayıs 1929’da düzenlenen Komünist Partisi Merkez Komitesi Din Karşıtı 

Komisyonu toplantısında, ülke genelinde inançlı insan oranının % 80 civarında 

olduğundan yakınıldığını ortaya koymaktadır. Eğer bu oranı gerçek kabul edecek 

olursak o zamanın şartlarına göre SSCB’de tahmini 120 milyon civarında inançlı 

insanın mevcudiyetinden bahsedilebilir420. Ayrıca arşiv belgelerine göre 1925 

yılından 1928 yılına kadar mütemadiyen Moskova nüfusu üzerinde yapılan 

araştırmalarda halkın % 60’a yakınının yeni doğan çocuklarını vaftiz ettirdiklerini 

ortaya koymuştur. Araştırıcı Pospelovcky’nin ortaya koyduğu verilere göre 1925 

yılında Moskova nüfusunun % 56’sı doğan çocuklarını vaftiz ettirirken iki sene sonra 

bu oran % 60’a çıkmıştır. Ayrıca ölülerini kilise kurallarına göre defnedenlerin oranı 

1925 yılında % 58 iken 1927 yılında % 67’ye yükselmiştir421.  

1937 yılı nüfus sayımında Stalin’in isteği doğrultusunda, halkın dini inançları 

da belirlenmeye çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar Stalin’i hayal kırıklığına uğrattığından 

sonuçların açıklanması yasaklanmıştır. 1937 nüfus sayımının sonuçları ancak 1991 

yılından sonra gün yüzüne çıkartılabilmiştir. Buna göre 16 yaşından yukarı olmak 

kaydıyla eğitimsiz insanların % 67’si Ortodoks inancına mensup olduklarını beyan 

etmişlerdir. Bu oran eğitimli ki şilerde ise % 79,2’ye çıkmaktadır422. Genellikle 

ülkede ateizmin kat ettiği mesafeyi belirlemek maksadıyla nüfuz sayımı sırasında bu 

türden araştırmalar yapılmıştır. Alınan sonuçlar halkın % 50’sinden fazlasının 

Tanrı’ya inandığını ortaya koymuştur. Gençler arasında % 40 civarında olan Tanrı 

                                                      
419 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 165. 
420 K. V. Tzekhanskaya, “Rossiya: Tendentsii Pravoslavnoy Religioznosti v XX v”, 

Etnografiçeskoye Obozreniye, 1999\5, s. 62. 
421 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 165.  
422 Tzekhanskaya, “Rossiya: Tendentsii,” s. 62. 
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inancı, yaşlılardaki oranının yükseldiği gözlemlenmiştir. İnananların % 80’i 

kendisini Ortodoks olarak addederken, % 8’i Müslüman olarak tanımlamıştır423. 

1937 yılında yapılan araştırma sonuçlarının kamuoyundan gizli tutulması devletin 

yürütmekte olduğu ateizm propagandasının bir sonucudur. Nitekim yürütülen 

propagandaya göre ülke nüfusunun neredeyse % 90’ı inançsız ateistlerden 

oluşmaktaydı424. Böyle bir ortamda gerçek sonuçların açıklanması rejimin temel 

politikalarıyla zıtlık içermekteydi. Tüm bu sonuçlar aslında ateizmin onca çabaya 

rağmen istenilen sonuca ulaşamadığının bir kanıtı niteliğindedir. Dönemin parti 

yöneticileri de bu gerçeğin farkında olmuşlardır. Ancak bu durumun zaman 

içerisinde ateist ideolojiyle eğitilen gençlerin özel çabalarıyla ortadan kaldırılacağı 

inancı hakim olmuştur. Ayrıca alınan sonuçlar parti politikasını değiştirmemiş aksine 

daha da şiddetlenerek artmasını sağlamıştır.  

5. Din Kar şıtı Baskının Artması 

SSCB’de din karşıtı baskının her geçen yıl daha da artmasının arkasında 

1920’lerden itibaren faaliyet gösteren ve din karşıtı eylemleriyle ün kazanan Militan 

Ateistler Birliğinin önemli ölçüde katkısı vardır. 1932 yılında düzenlenen Genel 

Sovyet Komünist Partisi konferansında Militan Ateistler Birliğinin icraatları 

değerlendirilmiş ve 5 senelik yeni çalışma planı ortaya konulmuştur. Bu plana göre 

programın ilk senesinde ülkede hayatta kalmayı başaran dini okulların tümünün 

kapatılması (zaten ülkede faaliyet gösteren dini okulların tümü Yenilikçi Kiliseseye 

aitti) öngörülmüştür. İkinci yıl itibarıyla hâlen faaliyette bulunan kiliselerin 

kapatılması ve dini neşriyatın yasaklanması planlanırken, üçüncü yıl içerisinde ise 

kiliseye hizmet edenlerin yurt dışına gönderilmesi öngörülmüştür. Nihayet eylem 

planının dördüncü senesinde ülkede bulunan tüm dinlere ait mabetlerin kapatılması 

kararlaştırılmıştır.  

Militan ateistler bu programın uygulanması halinde 1 Mayıs 1937 yılında 

SSCB genelinde tanrı isminin dahi unutulacağını tahmin etmişlerdir. Dönemin 

verileri SSCB’de 5,7 milyon civarında Militan ateistler birliği üyesinin olduğunu 

göstermektedir425. İktidarın bizatihi direktifleriyle faaliyet gösteren militan ateistler 

                                                      
423 Paspelovsky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 276. 
424 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 165. 
425 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 196-97. 
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birliği, öngörülen eylem planı gereğince ülke genelinde binlerce ruhbanın 

öldürülmesine ve binlerce mabedin kapatılmasına imza atmıştır. Onlara göre dinin 

yok edilmesi ruhban sınıfının ortadan kaldırılmasıyla birlikte mabetlerin de imhasıyla 

mümkün olacaktır. Militan ateistler dinle mücadele sosyalizm için mücadeledir 

sloganıyla bir anlamda yürütmekte oldukları eylemlerinin haklılığını göstermeye 

çalışmışlardır426. İstatistiki veriler baskı ve takiplerin hızla artış gösterdiği 1930’dan 

sonraki yıllarda, 165 bin kişinin kiliseyle irtibatı gerekçe gösterilerek sürgün edildiği 

ve bunlardan 107 bininin kurşunlanarak idam edildiğini göstermektedir427. Tüm 

bunların sonucu 1939 yılı itibarıyla ülke genelinde kayıt altında sadece 300 civarında 

ruhban ve bir o kadar da işlevselliğini kaybetmemiş kilise ayakta kalabilmiştir428. Bu 

da sürdürülen yok etme politikasının ne denli başarılı olduğunu gözler önüne 

sermektedir. 

Diğer yandan birçok taviz sonucu 1928 yılı itibarıyla Metropolit Sergiy 

başkanlığında varlık göstermeyi başaran Kutsal Sinod, hükümetin baskısı üzerine 

1935’de yeniden feshedilmiştir. Sonuçta Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait tüm ruhban 

sınıfı ve binlerce mabet tahrip edilmiş, geriye ise sadece 1937 istatistik verilerinden 

de anlaşılacağı üzere toplumun % 50’sinden fazlasını oluşturan inançlı insan 

topluluğu kalmıştır429. Alınan bu sonuçlar ülkenin bulunduğu sosyal ve politik durum 

göz önünde bulundurularak incelendiğinde halkın ekser kısmının onca baskı ve 

zulme rağmen inancından vazgeçmediğini gözler önüne sermektedir. Devlet 

baskısının had safhada olması, din eğitiminin gizlilikle yürütülmesine, orman 

derinliklerinde eğitim veren gizli kilise okullarının artmasına zemin oluşturmuştur. 

II.  İkinci Dünya Savaşı Sırasında Değişen Kilise-Devlet İlişkisi 

A. SSCB’nin Kilise Politikasında Yeni Dönem 

SSCB’nin yıllardır uygulayageldiği din karşıtı politika rejimin uluslararası 

itibarını büyük ölçüde sarsmıştır. 1935’lerden itibaren Batılı ülkeler başta olmak 

                                                      
426 Şkarovsky, Russkaya Pravoslavnaya, c. I, s. 92. 
427 A. N. Yakovlyev, Po Moşam i Eley, Moskova, 1995, s. 95. 
428 A. K. Galkin, “Ukazi i opredelenya Moskovskoy Patriarkhi ob Arkhieriyakh s Naçala Velikoy 
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429 M. Şkarovskiy, “Vliyanie Vserossiyskogo Pomestnogo Sobora 1917-1918 g v Sovetskuyu 

Epokhu,” (Çevrimiçi), http://www.bogoslov.ru/text/print/377332.html, 03 Aralık, 2009 
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üzere dünya devletleri Moskova’nın diplomatik tecridine yönelik bazı çalışmalar 

başlatmıştır. Bu süreçte bir yandan Sovyetlerin iç çekişmeler nedeniyle zaten yıkılma 

aşamasında olduğu tezi işlenirken, bir yandan da Sovyetlerin uygulamakta olduğu 

politika ve sahip olduğu askeri güç aleyhinde kampanyalar yaygınlık kazanmıştır430. 

Böyle bir ortamda savaşa doğru sürüklenen Sovyetler Birliği’nin dünya kamuoyu 

bilincindeki algısı pek de iç açıcı olmamıştır. Sovyet yönetimi tüm bunları dikkate 

alarak 1939 yılı itibarıyla ülke içerisinde yürüttüğü baskıcı ve dışlayıcı politikadan 

kısmen de olsa vaz geçme kararı almıştır. Tabii ki bu değişikli ğin yapılmasında 

dünyada meydana gelen yeni gelişmeler ve özellikle de Almanya’nın savaş için 

yaptığı çalışmalar etkili olmuştur.  

1939 yılında Nazi Almanya’sının Polonya’ya saldırmasıyla İkinci Dünya 

Savaşı resmen başlamıştır. Sovyetlerin savaş başlamadan önce Almanya’yla 

imzaladığı Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı (Molotof-Ribbentrop Paktı) nedeniyle 

bir şekilde Alman saldırısını önlemiştir431. Anlaşmanın temelini oluşturan gizli 

protokole göre Doğu Avrupa iki devlet arasında paylaşılacaktı. Buna göre 

Varşova’nın Almanya kontrolünde kalması kaydıyla Polonya, 1914 sınırları 

doğrultusunda etki alanlarına bölünecektir. Baltık devletleri konusunda 

Ribbentrop’un önerisi Finlandiya ve Estonya’nın Sovyet etki alanı, Litvanya’nın 

Alman etki alanına dâhil edilmesi; Letonya’nın ise paylaşılması doğrultusunda 

olmuştu432. Anlaşma gereği Sovyet ordusu Polonya-SSCB sınırını geçerek Çarlık 

döneminde Rusya İmparatorluğu’nun sahip olduğu toprakları yeniden işgal etmiştir. 

Ayrıca Beyaz Rusya’dan da 1918’e kadar Çarlığa bağlı olan bölgelerin derhal 

boşaltılması talebinde bulunmuştur. Sonuç olarak 1940 itibarıyla SSCB Almanya ile 

yaptığı anlaşma gereğince kendi sınırları içerisine Letonya ve Estonya’yı katmıştır.  

SSCB sınırlarının Batıya doğru genişlemesi, yönetimin kilise politikasını da 

önemli oranda etkilemiştir.433. Nitekim SSCB’ye katılan bu bölgelerde 1920 yılında 

Rus Kilisesi’nden kopan ve İstanbul Patrikliğine bağlanan Estonya, Letonya, 

Polonya ve Romanya Ortodoks Kilisesi faaliyet göstermekteydi. Bu aşamadan sonra 
                                                      
430 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 456. 
431 Barsenkov, İstoriya Rossii 1917-2009, s. 271. 
432 Steven Merritt Miner, Stalin’s Holy War, Religion, Nationalism and Alliance Politics 1941-

1945, London, 2003, s. 36. 
433 Davis Nathaniel, A Long Walk to Church a Contemporary History of Russian Orthodoxy, 

San Francisco, Westview Press, 1995, s. 16.  
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Sovyet yönetimi bölgede dini oluşumların kontrol altında tutulması için Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin desteğine ihtiyaç duymuştur434. Bu durum ise ülkede mevcut 

kilise-devlet ilişkilerinde yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. Bu ise doğal 

olarak Rus Ortodoks Kilisenin yeniden aktive edilmesi sürecini hızlandırmıştır. 

1. İkinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ortodoks Kilisesi 

Alman-Sovyet anlaşmasına rağmen 22 Haziran 1941 yılında Nazi Almanya’sı 

SSCB sınırlarını geçerek bu ülkeye saldırıda bulunmuştur. Bu tarihten itibaren 

Sovyetler, resmen İkinci Dünya Savaşına dâhil olmuştur. Savaşın başlamasından 

itibaren SSCB’de on binlerce cana mal olan kolektifleşme ve baskı yıllarını beş sene 

sürecek olan savaş yılları izlemiştir435. Savaşın SSCB’ye sıçraması uzun yıllardan 

beri devam edegelen devlet-kilise çatışmasını daha da alevlendirmesi beklenirken, 

tam tersi olmuş ve kilise vatan müdafaasına yönelmiştir436.  

Kilisenin böyle kritik bir dönemde sergilediği tavrın muhakkak çeşitli 

nedenleri olmuştur. Ancak burada göze çarpan en önemli etken dinin insanlar 

üzerinde bıraktığı vatan ve millet sevgisinin dışa yansımasıdır. Ayrıca kilisenin 

başında bulunan Metropolit Sergiy, düşmana karşı devletin yanında yer alması 

gerektiğini düşünen bir din adamıydı437. Nitekim hükümetin suskunluğunu koruduğu 

ve gazetelerin sessiz kaldığı savaşın ilk günlerinde, halka hitap eden isim metropolit 

Sergiy olmuştur438. Metropolit, tüm savaş süresince vatanı müdafaa cephesinde yer 

almış ve Almanların, Avrupa Hıristiyan medeniyetini barbar Bolşeviklerden 

kurtarma iddiasının tutarsızlığını ispata çalışmıştır. 

Stalin, Almanların beklenmedik saldırısı karşısında paniğe kapılmış ve savaşın 

başlamasından ancak bir kaç gün sonra radyo vasıtasıyla halka hitap edebilmiştir. 

Marksist ve Leninist söylemden kaçınan Stalin konuşmasına “Aziz vatandaşlar! 

Kardeşler ve bacılar” diye başlamıştır439. Buna paralel olarak devletin kurumları da 

dini duygu ve düşünceleri ön plana çıkartmaya çalışmıştır. Örneğin, 24 Haziran’da 

yayınlanan Sovyet ordu gazetesi ‘Krasnaya Zvezda’ (Kızıl Yıldız) Nazilere karşı 

                                                      
434 Galkin, “Ukazı i Opredeleniya,” s. 58. 
435 Miner, Stalin’s Holy War , s. 34.  
436 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 119. 
437 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 183. 
438 Pospelovcky “Kak Stalin Tserkov Vozrojdal,” Nezavisimaya Gazeta, 12.07.2000. 
439 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov 1939-1964 god, c. II, Moskova, 2000, s. 196. 
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başlatılan savaşın kutsal savaş olduğunu beyan etmiştir440. Yine bu tarihten itibaren 

savaş yılları boyunca komünizm ve ateizm Sovyet propagandasında yer almamıştır. 

Hükümetin bu tutumu din karşıtı politikanın zorunlu da olsa değişikli ğe uğradığını 

göstermektedir. Ayrıca 1938’in sonlarından itibaren Alman tehdidinin pek yakında 

olması ve muhtemel bir savaşın kaçınılmaz olduğu gerçeği karşısında din 

politikasında değişikli ğe gidilmesi gerektiğinin bilincine varmıştır. Dolayısıyla 

1938’de bazı din karşıtı dergilerde “Rusların Hıristiyanlaştırılması” hakkında 

makaleler derç edilmeye başlamış hatta kilise tarafından aziz addedilen ünlü Kinyaz 

Aleksandr Nevski’nin 1240’ta İsveç ordularına karşı verdiği mücadeleyi anlatan bir 

film gösterime girmiştir441. Oysa daha 1922’de azizlerin kabirlerinin açılması 

sürecinde Nevski’nin de kabir açılmış ve kalıntıları Din Karşıtı Müze’de 

sergilenmişti. 

Almanlar SSCB’ye karşı açtıkları savaş sonucu kiliseyi\dini komünistlerden 

kurtaracaklarını iddia etmiştir. Dolayısıyla da SSCB’ye saldırı günü olarak 22 

Haziran seçilmiştir. Nitekim bu gün azizler ve din uğruna işkenceye maruz kalanların 

anıldığı gün olarak biliniyordu. Sembolik anlam taşıyan bu günde saldırıya geçen 

Almanlar uzun yıllardır zulmü altında olan inançlı halkı komünistlere karşı 

kışkırtmayı amaçlamıştır. Dolayısıyla Alman saldırısı inançlı insanlar karşısına iki 

seçenek sunmuştur. Ya düşmana karşı mücadele ederek savaş sonrası durumun 

inananlar açısından olumlu yönde değişeceğini temenni etmek, ya da düşmanla 

işbirliği içerisine girerek mevcut din karşıtı sistemin devrilmesini sağlamak442. 

İnançlı insanların nasıl tutum sergileyeceği, Rus Kilise yetkililerinin takınacakları 

pozisyona bağlıydı. Yukarıda belirtildiği üzere Metropolit Sergiy ilk seçeneği tercih 

etmiş ve halkı düşmana karşı direnişe çağırmıştır.  

Nazi saldırısından pazar ayini sırasında haberdar olan Metropolit Sergiy, ilk 

açıklamasını orada dile getirmiş ve kilisenin her zaman halkın kaderini paylaştığını, 

bu defa da halkını yalnız bırakmayacağını beyan etmiştir. Aslında Sergiy’in 

açıklamaları Sovyet kanunlarınca yasaklanan, kilisenin toplum ve özellikle de politik 

işlere karışması ilkelerine zıtlık içermektedir. Ancak Stalin, Sergiy’in bu tutumunu 

                                                      
440 Krasnaya Zvezda Gazetesi, (24 Haziran 1941)  
441 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 95. 
442 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 282. 
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ülkenin müdafaası bakımından olumlu görmüştür. Dolayısıyla Sergiy’in bu ve 

bundan sonra yapacağı politik açıklamalara devlet cephesinden her hangi bir tepki 

gelmemiştir443. Metropolit Sergiy çağrısında ne Sovyet iktidarına ne de onun 

yönetimine değinmiş, halkı ve özellikle de ruhban sınıfını bu savaşta halkın yanında 

yer almaya çağırmıştır. Ayrıca yapılan çağrıda düşmana yardım ve yataklık etmenin 

peşinen vatana ve kiliseye ihanet olacağı belirtilmiştir444. Sergiy bu tutumuyla 

yıllardır acı çeken ruhbanların yanlış düşüncelere varmalarının da önüne geçmiştir.  

Politik demeçler vermesine göz yumulan ve hatta önü açılan Sergiy, Alman 

orduları Moskova yakınlarına kadar gelip dayandıkları sırada yeni bir bildiri 

yayınlamıştır. Burada o işgal altında kalan bölgelerde düşmanla işbirliği içerisine 

giren ruhbanları hedef almıştır. Ayrıca halktan cepheye destek çağrısı yapmıştır. Bu 

çağrıya Leningrad metropoliti Aleksi de katılmış, ruhban ve inançlı halkı vatan 

müdafaasına çağırmıştır. Aleksi ayrıca tarihe bir yolculuk yaparak Rus halkının 

vatansever ve inançlı olduğuna dikkat çekmiş ve şunları söylemiştir:  

“Nasıl ki Aleksandr Nevskiy zamanında ve yine Napolyon’la girilen 
mücadelede muzaffer olmak için sadece vatanseverlik değil aynı zamanda 
halkın inanç sevgisi ve Tanrı’nın inayeti etkili olduysa aynı şekilde şimdi 
düşmanla yürütülen bu amansız savaşta da bu duygu ve düşüncelerle başarılı 
olmalıyız”445. 

1942’de Metropolit Sergiy, Stalin’e telgraf yollayarak kilise tarafından elde 

edilen paraların bir yerde toplanması için bankada kilise adına hesap açmalarına onay 

vermesini istemiştir446. Stalin bu isteğe olumlu cevap vermiş ve kilisenin kendi adına 

bankada hesap açmasını onaylamıştır. Böylelikle 1918’den bu yana kilise ilk kez 

evrak üzerinde olmasa dahi resmi bir kurum olarak kabul edilmiş ve adına hesap 

açılmıştır447. Kilise tarafından Kızıl Ordu’ya destek amaçlı toplanan bağışların 

miktarı bir yıl içerisinde ruble bazında 3 milyonu geçmiştir448. Tahmini verilere göre 

1944’e kadar kilise tarafından Kızıl Ordu için 200 milyon ruble tutarında para 

yardımı yapılmıştır. Ayrıca 40 adet tank kilisenin topladığı paralarla imal edilerek 

                                                      
443 Paspelovcky, “Kak Stalin Tserkov Vozrojdal” Nezavisimaya gazeta, 12.07.2000. 
444 Gerd Ştrikker, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Sovetskoe Vremya (1917-1991), Kniga 1 i 

2, Propilei, 1995, s s. 157-59 
445 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 120. 
446 Nathaniel, A Long Walk , s. 18.  
447 Paspelovskiy, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s s. 283-84. 
448 Kuroyedov, Religiya i Tserkov, s. 87. 
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“Dimitri Donskoy”449 adını taşıyan tank taburunun oluşturulması sağlanmıştır450. 

Kilisenin bu tutumu ilerleyen yıllarda devletin ona karşı katı tavrının kısmen 

yumuşamasını sağlamıştır. 

Metropolit Sergiy savaşın kilise açısından bir dönüm noktası olabileceğinin 

fark etmiştir. Dolayısıyla mevcut ortamı iyi değerlendirmiş ve yardımlarla birlikte 

düşmana karşı tavrını daha da sertleştirmiştir. Savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği 

günlerde Metropolit Sergiy yanına bazı önde gelen piskoposları da alarak yeni bir 

bildiri yayınlamıştır. Sergiy bildirisinde, Nazilerin ön plana çıkarmaya çalıştıkları 

inancın komünizm tehdidinden kurtarılması tezini eleştirerek asıl tehdidin Nazilerin 

kendi ideolojileri olduğunu şu ifadelerle belirtmiştir:  

“Hitlerin öldürücü gücü dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. O kılıcını 
“dini savunmak ”ve sözde ezilmiş inancı kurtarmak için kaldırdığını 
söylüyor. Ancak tüm dünya görüyor ki o bunu kendi zulmünün üstünü 
örtmek için yapmaktadır”451. 

Sergiy ayrıca Nazileri, ruhanileri katletmekle ve kiliseleri bombalamakla 

suçlamıştır. Sergiy işgal altında bulunan ruhbanlara Rus olduklarını hatırlatmış ve 

her ne pahasına olursa olsun düşmanla mücadele etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca o düşmana karşı yürütülen gerilla savaşlarına yapılacak her türlü desteğin, 

vatana karşı yapılan bir hizmet olduğunun altını çizmiştir452. Sergiy bu çıkışıyla, 

Nazilerin işgal ettikleri bölgelerde din üzerinden Slav halkların rağbetini kazanma 

çabalarının önüne geçmeye çalışmıştır. Nitekim az sonra bahsedileceği üzere Naziler 

Ruslardan oluşan özel bir kurtuluş ordusu oluşturmuş ve Sovyetlere karşı 

kullanmıştır. 

Alman istilasına SSCB sınırları içerisinde bulunan Müslüman nüfus da sessiz 

kalmamıştır. SSCB Müslümanları Merkezi Ruhani İdaresi tüm Sovyet 

Müslümanlarına hitaben bir beyanat yayınlamıştır. Hitler ve ordusunun aslında 

                                                      
449 Moskova prensi olan Dmitri İvanoviç Donskoy (Rusça, Дмитрий Иванович Донской ö. 1389), 

Moğol kuvvetlerini Don Nehri kıyısında yenilgiye uğrattığından dolayı (1380) Donskoy soyadıyla 
onurlandırılmış. Rus kilisesi bu başarısından dolayı ona azizlik unvanı tahsis etmiştir. Bkz. A. M, 
Saharov, Obrazovaniye i Razvitie Rossiyskogo Gosudarstva v XIV-XVII v , Moskova, 1968.  

450 Şkarovsky, “Ruskiy Tserkov 1939-1964 god,” s s. 132-33. 
451 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 265. 
452 Şkarovsky, Russkaya Tserkov, c. I, s. 121. 
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İslam’ı yok etmek için savaştığı iddia edilmiştir453. Yapılan bu çağrı Müslümanlar 

arasında yankı bulmuş ve düşmana karşı mücadeleyi kuvvetlendirmiştir.  

Nazilerin işgal ettikleri bölgelerde din konusunda toleranslı davranmaları ve 

SSCB tarafından kapatılan kiliselerin açılarak yeniden faaliyet göstermesine onay 

verilmesi, doğal olarak dindar halk açısından Almanlara karşı bazı olumlu sonuçları 

bereberinde getirmiştir. Bu SSCB açısında kabul edilmez bir gelişme olarak 

görülmüştür. Bu yüzden Metropolit Sergiy’in tutumu ve devletin yanında olduğunu 

gösteren açıklamaları SSCB sınırları içerisinde bulunan Ortodoks mensupları 

açısından önem arz etmiştir. Sergiy’in bu tutumunu takdirle karşılayan hükümet din 

karşıtı politikalarında önemli değişikliklere gitmiştir. Örneğin, 1942’nin Şubat ayı 

itibarıyla kilisenin yayın organı yeniden tesis edilmiştir. Ayrıca Metropolit Sergiy’in 

“Rusya’da Dinler Hakkındaki Gerçekler” başlıklı kitabı birçok Batı dilinde 

basılarak, bu ülkelerdeki kilise temsilciliklerine gönderilmiştir454. Basılan kitabın 

başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerine ulaştırılması, Stalin’in kiliseyi artık 

uluslararası arenada kullanmayı amaçladığının göstermektedir455. Bu tarihten itibaren 

kilise-devlet ilişkileri asla eskisi gibi olmayacaktır. Savaşın başlaması kilise dâhil 

ülkenin tüm unsurlarıyla birlikte düşmana karşı mücadele etmesine zemin 

oluşturmuştur. Bu aşamada hükümet kilisenin devreye girerek nüfusunu kullanmasını 

ve halkı cesaretlendirmesini kendi gelecekleri açısından yararlı görmüştür. 

Dolayısıyla savaşın ilerleyen dönemlerinde kilise-devlet ilişkilerinde olumlu birçok 

değişiklik meydana gelmiştir.  

Kilise politikasında yaşanan değişikli ğin şüphesiz birden fazla nedeni 

olmuştur. Bu nedenlerden ilki ABD’nin Almanya’ya karşı SSCB’nin yanında savaş 

açma düşüncesidir. F. Roosevelt’in savaşa müdahil olma kararı ABD’de bulunan 

Kiliseler Konseyi’nce eleştirilmi ş ve ABD’nin din karşıtı politika yürüten komünist 

SSCB yanında savaşa girmesine karşı çıkılmıştır. Roosevelt durumu değerlendirmesi 

için ABD’nin Moskova büyükelçisini görevlendirerek SSCB’de dinin demokratik 

standartlara uygun olduğunu belirtmesini istemiştir456. Diğer taraftan savaşta ABD ve 

İngiltere’yi yanında görmek isteyen SSCB, gereken toleransı göstermiş ve din 

                                                      
453 V. A. Kuroyedov, Religiya i Tserkov v Sovetskom Obşestve, II Zdaniya, 1984, s. 84. 
454 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Steven Merritt Miner, Stalin’s Holy War , s. 101.   
455 M. V. Şkarovsky, “Ruskiy Pravoslavniy Tserkov 1943-1957 god,” Voprosı İstorii , 1999\3, s. 37. 
456 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 270.  
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konusundaki katı tutumunu nispeten yumuşatmak zorunda kalmıştır. Ayrıca savaşın 

şiddetle sürdüğü 1941-1942 yıllarında hükümetin kiliseye ayıracak ne zamanı ne de 

gücü olmuştur. Ölüm kalım savaşı içerisine girildiği andan itibaren kilisenin alacağı 

pozisyona göre hareket etmeyi planlayan Stalin, Sergiy’in vatanseverlik çıkışından 

sonra kiliseye karşı politikasını değiştirmeye ya da en azından din karşıtı politikasını 

durdurmaya karar vermiştir. 

2. Almanya’nın Kilise Politikası 

Tarihi belgeler, Hitler’in yıllar öncesinden SSCB’nin yumuşak karnı olarak 

tanımlayabileceğimiz kilise konusunda ciddi hazırlıklar yaptığını ortaya 

koymaktadır. SSCB’ye saldırıya geçilmeden önce Almanlar kendi din politikalarının 

nasıl icra edilmesi gerektiği konusunda zengin deneyime sahiptiler. Nitekim devletin 

güvenliğinin korunması sistemi içerisinde, özel olarak kilise bölümü oluşturulmuştu. 

Bu teşkilat kapsama alanına Almanya ve onun etki alanı içerisinde mevcut dini 

organizasyonların faaliyetlerini denetlemek, ruhban sınıfı ve kilise çalışanları 

içerisine casuslar görevlendirmek dâhildi. 1941’e kadar söz konusu teşkilat SSCB 

zulmünden kaçarak batıya yerleşen ruhbanlarla iş birliği içerisinde olmuştur457.  

Yurt dışında kurulan ve Karlovçan olarak bilinen kilise organizasyonu 

Nazilerin aktif biçimde kullandığı önemli kilise organizasyonlarından biridir. Bu 

organizasyon SSCB topraklarının istila edilmesi durumunda, din görevlilerinin 

birlikte belirlenmesi konusunda Hitler’le müzakereler yürütmüştür. Hitler, 1938’de 

elinde bulunan Ortodoksluğa ait gayrimenkullerin Alman din bakanlığına 

devredilmesi hakkında kararnameyi kabul etmiştir. Daha sonra Gestapo eliyle bu 

mülkün Karlovçan Sinodu’na devredilmesini sağlamıştır. Ayrıca aynı yıl içerisinde 

Berlin’de Alman hükümeti tarafından Karlovçan Konseyi düzenlenmiştir. Tüm 

bunların sonucu Karlovçan Sinod başkanı Metropolit Anastasiy 12 Haziran 1938’de 

Hitler’e yaptıklarından dolayı teşekkür telgrafı yollamıştır. Hitlere düzenlediği 

konseyden dolayı teşekkür eden metropolit, onu Tanrı’nın halkı için gönderdiği 

kurtarıcı olarak tanımlamış ve gelecekte Rusya’yı Bolşevizm zulmünden kurtaracak 

kişi olarak gördüğünü belirtmiştir458.  

                                                      
457 M. İ. Odintsov, “Religiozniye Organizatsii v SSSR; Nakanune i v Perviye Godi Vilikoy 

Oteçestvennoy Voyni (1938-1943),” Arhivı , 1995\2, s. 40. 
458 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 285. 
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Henüz savaşın ilk aylarından itibaren Alman savunma gücü (Wehrmacht) 

SSCB’nin Batı kısmının neredeyse tamamını işgal etmeyi başarmıştır. Bu dönemde 

Baltık Devletleri, Beyaz Rusya, Ukrayna ve SSCB’nin güney kısımları Almanlarca 

işgal edilmiş durumdaydı. Almanlar Sovyet sınırlarını geçtiklerinde bölge halklarınca 

sevinç ve sevgiyle karşılanmıştır. Letonya, Litvanya ve Estonya’da Nazilerin gelmesi 

nedeniyle törenler düzenlenmiştir459. Nitekim savaşın başladığı ilk günlerden itibaren 

Sovyet işgaline maruz kalan bu coğrafya halkı, komünistlerin baskıcı yöntemlerine 

alışık olmadıklarından Almanların gelişini sevinçle karşılamıştır.  

Daha önce de belirtildiği gibi Naziler, bölge halkının güvenini kazanmak ve 

başlatılmış savaşı zaferle sonlandırmak maksadıyla, yapılan savaşı “komünizme karşı 

haçlı seferi” olarak tanımlamıştır. Bu nedenle Sovyetlerce kapatılan kiliselerin 

yeniden açılmasına ve her bölgede farklı gurupların oluşmasına göz yummuşlardır460. 

Almanların bu tavrı bölge halkı tarafından son derece memnuniyetle karşılanmış ve 

halk büyük sevinç ve hevesle daha önce kapatılan kiliseleri yeniden düzenleyerek 

hizmete girmesi için çalışmıştır461. Diğer taraftan Hitler için dualarda bulunan 

rahipler, Almanların geliş gününü bayram olarak kutlamışlardır462. Alman işgalini 

kurtuluşa giden yol olarak gören Metropolit Serafim (Lade) ise şöyle demiştir:  
“Alman halkının İsa sevdalısı lideri kendi ordusunu yeni bir savaşa, bizlerin 
sabırsızlıkla beklemekte olduğumuz savaşa sokmuştur… Gerçekten de 
halkları deccalın gücünden kurtaracak olan yeni haçlı seferi başlamış 
bulunmaktadır”463.  

Bir diğer Rus kilise görevlisi başpiskopos John Şakhovskoy, Bolşevizm’in 

kanla geldiğini ve kanla da yok olacağını belirterek, Alman işgalinin Rus halkının 

hayrına olduğunu savunmuştur. Almanlar ise her fırsatta komünizmi bertaraf 

edeceklerini ve yeniden Rus devletini kuracaklarını öne sürmüştür.  

Almanya, Rus Ortodoks Kilisesi’nin balkan ülkeleri üzerinde mevcut 

geleneksel etkisinin bilincinde olduğundan, 1936-1944 yılları arasında çeşitli yolarla 

bu ülkeleri kendi etkisi altına almaya çalışmıştır. Henüz 1936 yılında Ortodoks 

kiliseler üzerinde alman nüfuzunu artırmak amacıyla, Yunanistan, Slovenya, 

                                                      
459 Moss, Pravoslavnaya Tserkov, s. 207. 
460 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 271. 
461 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 138. 
462 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 157. 
463 Şkarovsky, “Pravoslavnaya Preved Fyureru,” Gazeta Nauçnaya Pravda, 2008\2, , s. 3. 
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Bulgaristan ve Romanya’dan 26 civarında teoloji öğrencisi Almanya’nın tahsis ettiği 

burs imkânlarıyla Berlin’de eğitime tabi tutulmuştur464. Bu ve buna benzer çalışmalar 

sonucu Bulgaristan ve Romanya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın 

yanında saf tutmuştur. İşgal altında olan Ukrayna’da da durum farklı olmamıştır. 

Almanlar bölgede hakim konumda olan Rus etkisini kırmak maksadıyla, Ukrayna 

milliyetçilerini destekleme yoluna girmiştir. Kiev piskoposluk bölgesinde 1941-1943 

yılları arasında tahmini 700 civarında kilise faaliyete açılmıştır465. Ancak otorite 

boşluğunda etkisiyle ülkede iki farklı Ortodoks Kilisesi ortaya çıkmıştır. Bunlardan 

ilki Moskova otoritesini tanıyan özerk Ukrayna Ortodoks Kilisesi, ötekisi ise özerk 

statüye sahip Ukrayna Ortodoks Kilisesi’dir466. Rus etkisinin daha fazla hissedildiği 

bu bölgede Rus Ortodoks Kilisesi’nin oluşumunu engellemek maksadıyla diğer 

ayrılıkçı ve milliyetçi guruplar Nazilerce desteklenmiştir467. Özellikle Grek Katolik 

kiliselerini kullanan Naziler Ukrayna milliyetçiliğinin canlanmasına zemin 

hazırlamıştır.  

Savaşın 1943’ün sonlarından itibaren Almanların aleyhine dönmesi, o güne 

kadar izlenen Alman kilise politikalarını da sekteye uğratmıştır. Özellikle 1941-1942 

yılları arasında Almanların denetiminde olan bölgelerde kiliselerin yeniden 

onarılmasına ve halkın hizmetine sunulmasına önem verilmişti. Ancak 1943-1944 

yılları itibarıyla kiliselere karşı herhangi bir yardımın yapılması yasaklanmıştır468. 

Arşiv belgelerine göre, Almanlar tarafından işgal edilen SSCB topraklarında 9400 

civarında kilise yeniden faaliyete başlamıştır. Buna ilaveten 60’a yakın manastır 

açılmıştır469. İşgal altında olan Ukrayna topraklarında dini hayatın yeniden tesis 

edilmesi diğer bölgelere nispetle daha hızlı gelişme kaydetmiştir. Kiev Piskoposluk 

bölgesinde 1941 yılında sadece açık olan 3 kilise varken, iki sene içerisinde bu oran, 

700’e ulaşmıştır. Kiliselerde görev yapan rahiplerin sayısı ise 1.500 civarında 

                                                      
464 Şkarovsky, “Kanstantinopolsky Patriarkh i Ego Otnaşeniya s Russkoy i Bolgarskoy Pravoslavny 

Tserkvami v 1917-1950,” (Çevrimiçi), http://www.spbda.ru/news/a-510.html. 26 Ağustos, 2010. 
465 Nathaniel, A Long Walk , s. 22.  
466 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 294. 
467 Şkarovsky, “Ruskiy Tserkov 1939-1964 god,” s. 143. 
468 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 145. 
469 Şkarovsky, “Politika Natsistckoy Germanii po Otnoşeniyu k Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi v 

Dokumentah Nemetskih i Rossiyskih Arkhivov,” Vestnik Molodıkh uçyonıkh, 2005\1, s. 5.  



121 
 

olmuştur470. Bu ise Bolşevik Devrimi öncesi mevcut kilise oranının % 70’ine tekabül 

etmektedir.  

1943 yılı itibarıyla kiliseleri desteklemekten vazgeçen Naziler, terk etmek 

zorunda kaldıkları topraklarda bulunan mabetleri tahrip yoluna gitmişlerdir. Durum 

tespiti üzere acil durum komisyonunun verilerine göre Naziler, çekildikleri 

bölgelerde 1670 Ortodoks kilise ve 1127 diğer dinlere mensup mabetleri tahrip 

etmiştir. Ancak bu verilerin gerçekleri yansıtmadığını söylemek mümkündür. Çünkü 

acil durum komisyonu bu sayı içerisine Sovyetlerin 1930’lu yıllarda tahrip ettiği 

mabetleri de dâhil etmiştir. Yine aynı şekilde Sovyet ordusunun bölgeyi Nazilerden 

kurtarmak için yürüttükleri ağır bombalamalar sonucu birçok mabet zarar görmüştür. 

Dolayısıyla mabetlerin tümü Naziler tarafından değil aynı oranda Sovyetlerce de 

tahrip edilmiştir.  

Naziler kilise politikasının dışında SSCB’ye karşı Ruslardan oluşan “Rus 

Kurtuluş Ordusu’nu” (ROA) oluşturmuştur. Rus topraklarını komünizm tehdidinden 

kurtarmak vadiyle Ruslara karşı savaşa sokmuştur. Bu amaçla yayınlanan bir 

bildiride şu ifadelere yer verilmektedir:  

“Rus vatanseverler komünizmin kökünü kurutmak için birlikte hareket 
etmelidirler. Bizler inanıyoruz ki komünizmi ve onun muhafızlarını yok 
etmek uğruna azımsanmayacak sayıda Rus ruhunu taşıyan bulunacaktır”471.  

Ancak Sovyetlerin başarılı taarruzları ve özelikle de ABD’nin 1943 yılı 

itibarıyla yaptığı yardımlar savaşın Almanya aleyhine dönmesine neden olmuştur. Bu 

tarihten itibaren Almanya, Rusları ve Ortodoksluğu kullanma politikasından vaz 

geçmiştir. Aslında Alman yönetimi kilise yanlısı bir politika izleyerek Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin rağbetini kazanmayı ve yürüttüğü savaşta kiliseyi kendi safına çekmeyi 

amaçlamıştır. Nitekim onlara göre 1917 yılından buyana baskı ve takip altına olan 

kilise önüne çıkan bu fırsatı iyi değerlendirerek komünizm baskısından kurtulmak 

için işbirliği içerisine girerek Almanların yanında saf tutacaktı. Ancak beklenenin 

tam tersi olmuş ve kilise her ne kadar takibe maruz kalmışsa da devleti destekleyerek 

Alman saldırısına karşı halkın seferberliğini sağlamıştır. Bu ise doğal olarak 

Almanların kilise politikasından vazgeçmesine sebep olmuştur.  

                                                      
470 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 296. 
471 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s s. 146-155. 



122 
 

3. Savaş Yıllarında Sovyetlerin Kilise Politikası 

Savaşın ilk yıllarından itibaren kilisenin yürüttüğü vatanseverlik mücadelesi, 

devlet tarafından olumlu karşılanmıştı. Bu tarihten itibaren kilise, Sovyet dış ve iç 

politikasına hizmet eden bir kurum haline gelmiştir. Dolayısıyla 1941’in Ekim ayı 

itibarıyla Almanların başkente girmelerinden endişe duyan hükümet yetkilileri, kilise 

merkezinin Moskova’dan Orenburg’a taşınmasına karar vermiştir. Ancak metropolit 

Sergiy’in rahatsızlığı nedeniyle tahliye yeri konum itibarıyla Moskova’ya daha yakın 

olan Ulyanovsk’la değiştirilmi ştir472. Hükümet bu hamleyle muhtemel bir işgal 

sonucu kilise üst düzey yetkililerinin Nazilerin ele geçme olasılığını ortadan 

kaldırmayı hedeflemiştir. Kilise cephesi ise her fırsatta halkı düşmana karşı 

direnmeye ve kutsal vatan topraklarını her ne pahasına olursa olsun savunmaya davet 

etmiştir. Kasım 1942’de Romanya ruhban sınıfı ve askerlerine hitaben bir çağrıda 

bulunan Sergiy, Nazilere karşı birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilmesini, 

Hıristiyan kardeşliği namına istemiştir. Diğer yandan Polonya’yla Katin 

katliamından473 dolayı yaşanan gerginliği aradan kaldırmak amacıyla bir bildirge 

yayınlayan Sergiy, katliamın Naziler tarafından gerçekleştirildi ğini iddia etmiştir474.  

                                                      
472 V. N. Yakunin, “Polojeniya i Vnutrennaya Struktura Tsentralnıkh Organov Upravlenya Russkoy 

Pravoslavnoy Tserkvi v 1941-1945 gg,” Vestnik moskovskogo Universiteta, , İstorya, 8\3, 2003, 
s. 24.  

473 Katin Katliamına ilişkin 1992’de açıklanan arşiv belgelerine göre 26 bin Polonya vatandaşı 1940 
yılında Almanlarla iş birliği yapma gerekçesiyle, (çoğunluk subay) katledilmiştir. Katliamın ilk 
belirtileri Nazilerin Sovyetlerden boşalan bölgelerde yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Rus 
cephesinde işler kötüye gitmeye başlayınca Naziler, 1943 Nisanı’nda Smolensk yakınındaki Katin 
Ormanı’nda öldürülerek üst üste gömülmüş 4 bin 500 Polonyalı subayın cesetlerini gösteren 
propaganda filmi yayınlamışlardır. Aslında filmde gösterilen cesetler öldürülenlerin beşte birinden 
ibaretti. Çünkü 5 Mart 1940’da Sovyet diktatörü Stalin gizli servisi NKVD’ye Sovyetler tarafından 
esir alınan 26 bin savaş esirini öldürmeleri için emir vermişti. Üç ayrı Sovyet toplama kampında 
tutulan Polonyalı savaş esirlerinin neredeyse tamamı doktor, avukat, akademisyen, mühendis, 
polis, rahip gibi yedek subaylardan oluşuyordu. Verilen emrin uygulanması Haziran başlarında 
sona erdi ve Polonya halkının en eğitimli ve üretken kesimini oluşturan 26 bin savaş esiri 
kafalarından vurulduktan sonra toplu mezarlara gömüldüler. Naziler açığa çıkardıkları toplu 
mezarlardan ötürü Sovyetleri suçlamıştır. Sovyetler ise bunun bir Nazi kışkırtması olduğunu 
savunmuştur. Sürgündeki Polonya hükümeti olayın soruşturulması için Kızıl Haç Örgütü’ne 
başvurmuştur. 1943’de Alman işgalindeki bölgeye giren Uluslararası Komisyon olay hakkındaki 
Nazi tezini destekleyen bir açıklama yapmıştır. Katliam ortaya çıktığında İngilizler Sovyetlerle 
ittifak halindeydi ve katliamı kabullenmek mevcut müttefikliği tehlikeye düşürebilecek 
nitelikteydi. Suçun Ruslar tarafından işlendiğini bilmelerine rağmen İngiliz resmî haber ajansları 
Sovyet iddialarını destekleme eğilimine girmiştir. Aksi yöndeki haberler ise sansürlenmiştir. 
Olayın resmen kabullenilmesi için Sovyetlerin dağılmasına kadar beklendiğini görüyoruz. 1990’da 
Gorbaçov, Katin katliamından Sovyetlerin sorumlu olduğunu kısmen kabullenmiştir. Bir yık sonra 
ise Yeltsin sorumluluğun bütünüyle Sovyetlerde olduğunu onaylamıştır. Katin belgeleri için bkz. 
(Çevrimiçi) http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6, 12 Aralık, 2010.  

474 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 285. 



123 
 

Kilise faaliyetlerine paralel olarak Sovyet hükümeti İkinci Dünya Savaşı’nın 

ortaya çıkardığı koşullar ve savaşın ilk iki yılında yaşanan gelişmeler nedeniyle 

enternasyonal çizgiden milliyetçi çizgiye doğru geçiş yapmayı kendi geleceği 

açısından daha uygun bulmuş ve bu doğrultuda bir politika izlemeye başlamıştır. 

Temelde devrimin oturtulmasından sonra, Sovyet rejimi sosyalist ideolojiyi bir 

homojenleştirme aracı olarak kullanarak farklı milletler arasında Sovyet üst kimliğini 

tesise yönelmişti475. Ancak İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte söz konusu politikadan 

vazgeçilmiş ve Slav milliyetçiliği ön plana çıkarılmıştır. Savaşın doğurduğu şartlarda 

Rus kimliğinin ivme kazanmasını fırsat bilen Stalin rejimi, artık kendi sınırlarının 

dışında kendisiyle aynı ırktan olan müttefikler aramaya yönelik eski politikaları 

tekrar canlandırma yoluna gitmiştir. Hatırlanacağı üzere Çarlık Rusya’sının Balkan 

Yarımadası’nın Ortodoks Slav halkları üzerinde kayda değer nüfusu vardı476. 

Sovyetler ise daha çok etnik ve kültürel akrabalık üzerine ilişkiler tesis etmeye özen 

göstermiştir. Bu çerçevede Stalin, ülkeyi savunabilmek ve savaşı kazanabilmek için 

açık bir milliyetçi söylem içerisinde Rus kimliğini canlandırma politikası izlemeye 

başlamış ve Rus milliyetçiliği savaş boyunca popülist bir seferberlik aracı olarak 

kullanılmıştır. Hatta Stalin 1945 yılında savaşı kazandıktan sonra, ünlü zafer 

demecinde bir bütün olarak Sovyet halkına değil, savaşta Rusların büyük 

kahramanlıklar gösterdiğini vurgulayarak, sadece “Rus halkına” teşekkür etmekten 

kaçınmamıştır477. Aslında Stalin’in Rus halkına yaptığı teşekkür bir anlamda Rus 

Ortodoks Kilisesi’ne yapılmış sayılabilir. Çünkü Rus Ortodoks Kilisesi, 

Ortodoksluğu (Pravoslav) Rus kimliğiyle bütünleştirmiştir.  

Stalin aynı çıkarlar doğrultusunda kilisenin de kendi üzerine düşen misyonu 

icra etmesi için din politikasında köklü değişikliklere gitmiştir. Dolayısıyla dini ve 

milli kimliklerin kullanılması suretiyle Sovyet etki alanını genişletmek ve sosyalizm 

ideolojisini dünyada egemen kılmak, Stalin’in yenidünya düzeni için tasarladığı plan 

olmuştur. Dolayısıyla Ortodoks olmakla Rus olmak arasında bir fark görmeyen kilise 

bu politikanın gönüllü takipçisi olmuş ve tüm eylemlerini bu doğrultuda 

                                                      
475 Zeynep Dağı, Kimlik, Milliyetçilik ve Dı ş Politika Rusya’nın Dönüşümü, İstanbul, Boyut 

Yayıncılık, 2002, s. 82. 
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gerçekleştirmiştir478. Yine Rus kilisesi Sovyet birliğini Rusya olarak algılamış ve tüm 

platformlarda Rus kimliğini ön plana çıkartmaya çalışmıştır. Devletin kiliseye karşı 

tutumunu değiştirmesi ve tekrar Rus milliyetçiliği üzerine politika üretmeye 

başlaması, Metropolit Sergiy’i oldukça memnun etmiştir. Bu memnuniyetini Sovyet 

rejiminin 25. yıldönümüyle ilgili Stalin’e yolladığı telgrafta dile getiren Sergiy, 

Stalin’den tanrının seçtiği ulu önder olarak bahsetmiş ve tüm Ortodoks Rus halkı 

adına kendisini kutladığını ve kutsadığını belirtmiştir479.  

4. Stalin’in 1943 Yılı Kilise Açılımı 

SSCB’de kilisenin durumu 1943’te Stalin’in Sergiy ve diğer iki metropolitle 

görüşmesinden sonra önemli ölçüde değişime uğramıştır. 4 Eylül 1943’de 

gerçekleştirilen bu görüşme, kilisenin kaderinin belirlenmesi açısından önemli bir 

yere sahiptir. Rus Ortodoks Kilisesi’nin uluslararası etkinliği de yine bu görüşme 

sonrası ivme kazanmıştır480. Stalin kilise yetkilileriyle görüşmeden önce, İç İşleri 

Halk Komiserliği’ne bağlı (NKVD) Devrim Karşıtı Kilise ve Tarikatlarla Mücadele 

Şubesi’nin başkanı G. Karpov’la görüşmüş, kilise ve metropolit Sergiy hakkında 

geniş bilgi edinmiştir. Stalin, Karpov’a metropolit Sergiy’in konumu, yaşı, sağlığı ve 

devlete karşı tutumunu sormuş, ayrıca eski patrik Tikhon’un ne zaman ve nasıl patrik 

seçildiğiyle ilgilenmiştir481. Karpov tarafından detaylı bilgilendirilen Stalin, daha 

sonra metropolitlerin Kremlin’e getirtilmelerini istemiştir. Bu istek doğrultusunda 

Metropolit Sergiy, meslektaşları Aleksi ve Nikolay’la birlikte bulundukları yerden 

alınarak Kremlin’e götürülmüştür482. Görüşme esnasında Stalin, metropolitlerden 

kilise konusunda mevcut olan en önemli sorunları dile getirmelerini istemiştir483. 

Sergiy en önemli sorunu olarak tüm kiliseleri bir arada tutacak patriklik kurumunun 

olmayışından yakınmış ve onay verileceği takdirde konseyi toplayarak patriğin 

belirleyebileceklerini söylemiştir. Sergiy’in bu görüşüne katıldığını belirten Stalin, 

seçilecek olan patriğin hangi unvanla anılacağını ve konseyin ne kadar süre 

                                                      
478 Figes, Rysya’nın Kültürel Tarihi , s. 359. 
479 Patrik Sergiy, “Verkhovniy Vojd Strani i Krasnoy Armii,” J. M. P. Moskova, 1944\1, s s. 13-14. 
480 . V. V. Kovalenko, “Vliyanie Mejdunarodnogo Faktora na Otnoşeniye Sovetskogo Gosudarstva k 

Russkoy Pravoslavnoy Tserkbi v Godi Voynı,” Vestnik OGU, 2004\4 s. 15. 
481 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 293. 
482 Miner, Stalin’s Holy War , s. 125. 
483 Nathaniel, A Long Walk , s. 18.  
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içerisinde çağrılabileceğini sormuştur484. Sergiy, yeni patriğin Tüm Rus ve Moskova 

Patriği unvanını taşımasının daha yararlı olacağını belirtmiştir. Konseyin 

toplanmasının ise biraz zaman alacağını söylemiştir. Daha önceki Patrik Tikhon 

Moskova ve Tüm Rusya Patriği unvanını taşımıştı. Ancak Sergiy’in böyle bir 

değişikli ğe gidilmesinin daha kapsayıcı olacağı kanaati, Stalin tarafından doğru 

bulunmuş ve kabul görmüştür485. Rusya kelimesi yerine Rus’un kullanılması doğal 

olarak içerisine Ukrayna ve Beyaz Rusya’yı da almaktaydı. Bu ülkeler ise SSCB’nin 

Batıya doğru genişlemesinde önemli rol oynayacaktır. Konseyin toplanması 

konusundaysa Sergiy’le aynı görüşte olmadığını belirten Stalin, 3-4 gün içerisinde 

sorunun çözülmesini istemiştir486.  

Stalin metropolitlere hükümetin kilise işlerini kontrol edebilmesi için kilise 

işleri ile ilgilenecek özel bir kurum oluşturma kararı aldığını ve bu yeni kurumun 

başına da G. Karpov’un getirileceğini bildirmiştir. Ayrıca Stalin, bu kurumun 

görevinin kiliseyle devlet arasında ilişkileri düzenlemekten ibaret olduğunu söylemiş 

ve Karpov’a dönerek “Unutma ki sen Sinod’un Ober-prakuror’u olmayacaksın”  

demiştir487. Görüşmenin devamında Sergiy, Stalin’den Sibirya’da sürgünde bulunan 

ruhbanların serbest bırakılmasını rica etmiştir. Stalin bu konuyla ilgileneceğini 

söyleyerek Karpov’a konuyu araştırması için talimat vermiştir. Kilise görevlisi 

sıkıntısı çekildiğini ve uygun görülürse İncil kurslarının tesis edilmesi ihtiyacını 

gündeme getiren Sergiy’i onayladığını belirten Stalin, kurs yerine dini akademi ve 

okulların açılmasını önermiştir. Daha sonra Sergiy, Stalin’e aylık kilise dergisinin 

yayınlanması konusunda müsaade istemiş ve bu konuda olumlu yanıt almıştır488. Bu 

tarihi buluşma sonrası kilise yeniden devletin önem verdiği kurumlardan biri haline 

gelmiştir. Rus Ortodoks Kilisesi tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan bu 

buluşma, neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kilisenin yeniden 

güçlenmesine ve toplum içerisinde etkin bir rol üstlenmesine fırsat vermiştir.  

Stalin’in kiliseyle ilgili bu açılımının kuşkusuz birden fazla nedeni vardır. 

Örneğin, Stalin’in askerler arasında vatanseverlik ruhunu canlandırmak amacıyla 

                                                      
484 M. İ. Odintsov, Russkie Patriarkhi XX veka, Moskova, İzdatelstvo RAGS, 1994, s. 286.  
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kiliseye önem verdiği söylenebilir. Bu görüş makul gözükse de, Stalin’in 

metropolitlerle görüşme tarihi göz önünde bulundurulduğunda bunun çokda geçerli 

bir sebep olmadığı anlaşılmaktadır. Zira 1943’ün güz ayları itibarıyla artık Hitler 

Almanya’sının gerilemeye başladığı ve inisiyatifin Sovyetlerin eline geçtiği 

bilinmektedir. Dolayısıyla cephede durumu kendi lehine çevirmeyi başaran Stalin’in 

böyle bir adım atmış olması mantıklı gözükmemektedir. Stalin’in 1943 yılında önce 

yani savaşın ilk yıllarından itibaren düşmana karşı birlik ve beraberlik oluşturmak 

amacıyla kiliseye karşı iyi davrandığını belirtenler olsa da bunun pek doğru olduğu 

söylenemez489. Nitekim savaşın ilk yılında eskisi kadar olmasa da, ruhbanların 

tutuklanması ve cezaevlerine gönderilmesi süreci devam etmiştir. Örneğin, 1941 

yılının Ağustos ayı içerisinde sadece Leningrad’da ondan fazla rahip tutuklanmıştı. 

Buna benzer olaylar ülkenin çeşitli bölgelerinde de yaşanmıştır490. O halde Stalin’in 

yeniden patrikliğin tesis edilmesini bizatihi istemesinin ve bunca yıldır mücadele 

verdiği kiliseyi yeniden canlandırmasının başka tutarlı nedenleri olmalıdır. 

Rus tarihçi D. Paspelovcky, Stalin’in kilise açılımını ülke içerisinde ortaya 

çıkan birtakım gelişmelere bağlamıştır. Ona göre kilise politikalarında meydana 

gelen değişikliklerin nedeni, Naziler tarafından işgal edilmiş bölgelerin yeniden 

Sovyetlerin eline geçmesi ve bu bölgelerde işlevsellik kazanan kiliselerinin 

kontrolünün sağlanabilmesidir491. Ayrıca savaş öncesi Sovyet sınırları dışında kalan 

Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan kiliseler her hangi bir baskıya maruz 

bırakılmadığından bölgede 3350’nin üzerinde Ortodoks kilise ve 64 manastır faaliyet 

göstermekteydi492. Bir diğer nedense savaşın başından itibaren Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin vatan müdafaasına yönelik olağanüstü çabalarıdır. Paspelovsky’e göre 

kilisenin bu tutumu iki kurum arasındaki mevcut buzların kısmen de olsa erimesine 

neden olmuştur493. Ayrıca o Stalin’in kiliseye karşı olumlu tutumunun arkasında dış 

siyasetin de önemli rol oynadığını belirtir. Paspelovsky buna örnek olarak İngiliz 

ruhani heyetinin SSCB’yi ziyaret etmesini göstermiştir. Nitekim Stalin çok yakında 

gerçekleştirilmesi planlanan Tahran Konferansı (28 Kasım 1943) arefesinde 
                                                      
489 V. V. Aleksyev, “Neojidannıy Dialog,” Agitator , 1989\6, s. 43. 
490 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 196. 
491 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 203. 
492 Yakunin, “Polojeniya i Vnutrennaya Struktura,” s. 25. 
493 M. V. Şkarovsky, “Ruskiy Pravoslavniy Tserkov 1943-1957 godakh,” Voprosı İstorii , 1995\8, s. 

36. 
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müttefiki İngiltere’nin ruhban heyetine saygısızlık etmek istememiştir494. İngiliz 

ruhban heyetini karşılamak ve görüşler düzenlemek için Rus Kilisesi Patriği’nin 

olması, SSCB’nin dini tutumuna karşı dünyada oluşan olumsuz algının da 

değişmesine neden olacaktı. Özellikle Amerika kamuoyunda SSCB’nin din 

politikasının eleştiriliyor olması ve ABD’nin Sovyetlerin yanında savaşa girmesinin 

istenmeyişi böyle bir politik hamleyi zorunlu kılmıştır495. Stalin’in Metropolitlerle 

Kremlin görüşmesinde konseyin toplanması konusunda aceleci tutumunu da göz 

önünde bulundurulursa yapılan tespitlerin isabetli olduğu anlaşılacaktır496. Ancak 

Stalin’in sadece bu nedenlerden dolayı kiliseyi yeniden ayağa kaldırmak istediğini 

varsaymak doğru olmayacaktır.  

Bu konuda kapsamlı araştırma yapan bir diğer Rus tarihçi Şkarovsky, Stalin’in 

dış politika planlarının küresel ölçekte olduğunun altını çizmektedir. Ona göre Stalin 

savaş sonrası dünyanın yeniden yapılandırılması üzerine kafa yoruyordu ve bu 

emperyalist hayalinin gerçekleşmesinde kilisenin üzerine önemli görevler 

düştüğünün farkına varmıştı. Henüz 1943’ün ilkbaharında Stalingrad zaferinden 

sonra Stalin’in kafasında Avrupa üzerinde etki alanını genişletmek düşüncesi hâkim 

olmaya başlamıştı. Stalin Doğu Avrupa halklarının ideolojik bariyerini aşmanın din 

üzerinden daha kolay olacağını iyi bilmekteydi. Böyle bir ortamda Moskova 

Patrikliği’nin yeniden oluşturulması ve diğer Ortodoks kiliselerle ikili ilişkilerin 

onarılması sürecin plana göre yürümesini kolaylaştıracaktı497. Yine bu plana uygun 

bir biçimde kilise ve mabetlerin mütemadiyen yeniden işlevsellik kazanmasına onay 

verilmiştir. Yine Kasım 1942’de Ekim devriminin 25. yıldönümü nedeniyle 

Metropolit Sergiy’in Stalin’e yönelik kutlama mesajı yayınlanmıştır. Bu 1917’den bu 

yana devlet nezdinde gerçekleştirilen ilk resmi kutlama olmuştur498, Bu ve benzeri 

nedenlerden dolayı Stalin Rus Ortodoks Kilisesi’ni kullanmaya karar vermiş ve onun 

yeniden teşkilatlanmasına olanak sağlamıştır. Tüm bu değerlendirmeler göz önünde 

bulundurulduğunda Stalin’in inançlı toplum üzerinde önemli nüfusu olan kiliseyi 

                                                      
494 D. Paspolevsky, “Kak Stalin Tserkov Vızrajdal,” Çevrimiçi http://religion.ng.ru/bogoslovie/2000-

07-12/7_stalin-n-church.html 3 Şubat 2010. 
495 Şkarovsky, “Kak Stalin Tserkov Vozrojdal” Nezavisimaya Gazeta 12.07.2000. 
496 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 298. 
497 Şkarovskiy, “Sovetskaya Tserkovnaya Politika v Priçernomorskih Stranakh v 1944-1953 g,” 

(Çevrimiçi), http://www.bogoslov.ru/text/461782.html 9 Ocak 2009.  
498 Kovalenko, “Vliyanie Mejdunarodnogo Faktora na Otnoşeniye Sovetskogo Gosudarstva,” s. 16. 
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kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı planladığı anlaşılmaktadır. Değişen dünya 

koşulları ve özellikle savaşın seyrinde ortaya çıkan olumlu gidişat, savaş sonrası 

ortaya çıkacak yenidünya düzeni konusunda ciddi politik atılımların 

gerçekleştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu ise kilise dâhil ülkenin tüm 

kurumlarının yeni düzene göre şekillendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.  

B. Stalin’in Kiliseyi Kendi Çıkarları Do ğrultusunda Kullanması  

1. 1943 Kilise Konseyi ve Patrik Sergiy 

Yukarıda bahsedildiği üzere 4 Eylül 1943’te Stalin, Kremlin’de Metropolit 

Sergiy’le görüşmesinde konseyin kısa zaman içerisinde toplanmasını istemişti. Bu 

buluşmadan sadece dört gün sonra yani 8 Eylül 1943’te Rus Ortodoks Kilisesi 

Moskova’da Yerel Konsey’in açılışını yapmıştır. Bu konseye toplamda 19 farklı 

statüye sahip piskopos katılmıştır. Bunlardan metropolit Sergiy ve Aleksi, devrim 

öncesinde bu makama gelmiş kişilerdi. Konseye katılan 6 piskopos ise cezaevinden 

tahliye edilerek konseye katılmaları sağlanmıştır. Piskoposların bazıları tutuklu 

bulundukları bölgelerden askeri uçaklarla Moskova’ya getirilmiştir499. Yine de 

metropolit Sergiy’in yürütmekte olduğu politikayı destekleyecek pek az ruhaninin 

olduğu bilinmektedir. Bu nedenle mahkûm olanlardan bazıları Sergiy’i 

destekleyeceklerini kabul etiklerinden dolayı serbest bırakılırken, birçokları da 

izlenen bu politikayı reddettikleri ve Sergiy’e biat etmedikleri gerekçesiyle ölüme 

terk edilmiştir.  

Konseyin ilk oturumu, Metropolit Sergiy’in savaşın ilk yıllarında yürütülen 

vatan mücadelesinde kilisenin oynadığı rolü anlatan konuşmasıyla başlamıştır500. 

Daha sonra Metropolit Aleksi meslektaşı Sergy’in patrikliğe adaylığını desteklemek 

için katılımcılara çağrıda bulunmuş ve şöyle demiştir:  

“Ben bu güne kadar geçici patriklik görevini sürdüren birisinin burada 
bulunmasından dolayı hepimizin derinden rahatlamış olduğunu 
düşünüyorum… Yine ben kilise uğruna bunca çaba harcamış Geçici Patriklik 
görevini yürüten birisinin bulunduğu bir ortamda piskoposların başka bir 
adayı düşünmediklerini umut ediyorum”501. 

                                                      
499 Yakunin, “Polojeniya i Vnutrennaya Struktura,” s. 26.  
500 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 300. 
501 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 298. 
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Aleksi bu konuşmasıyla konsey katılımcılarının kime oy vermeleri gerektiğini 

açık bir dille ortaya koymuştur. Bu konuşma sonucu açık oylamaya gidilmiş ve oy 

birliğiyle Metropolit Sergiy, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Patriği seçilmiştir. Politik 

istek üzerine toplanan ve gerçekleştirilen bu kilise konseyi 1917-1918 yılında yapılan 

konseyin belirlediği ilkelerden yoksun bırakılmıştır. Örneğin, 1917 konseyinde 

alınan kara göre kilise üst yönetiminde bağımsız çalışması gereken Kutsal Sinod, 

1943 konseyi sırasında değiştirilmi ş ve Kutsal Sinod Patriğin denetimine 

verilmiştir502. Aslında bu konuda 1943 yılında kabul edilen Rus Ortodoks Kilisesi 

yönetiminin temel hükümleri hakkındaki kararla kapsamlı değişiklik yapılmıştır. 13 

maddeden oluşan bu kararın ilk maddesi, “SSCB’de Ortodoks Kilisesi inananlarının 

dini idaresi Rus Ortodoks Kilisesi’nin başında bulunan Patrik hazretlerine 

mahsustur” şeklindedir503. Alınan bu karar Rus kilisesinin yönetimini tek kişinin 

yani patriğin yönetimi altına geçmesini sağlamıştır. Oysaki 1917-1918 Yerel 

Konseyi’ne göre yüksek kilise yönetim sistemi sırasıyla yüksek dini otorite organı 

olan Yerel Konsey’e, periyodik olarak toplanan Kutsal Sinod ve yüksek yönetim 

organı olarak Patrik başkanlığında kilise konseyine mahsustur. Ancak bu düzenin 

devam etmesi yerel konseyin mütemadiyen toplanmasına bağlanmıştır. Daha öncede 

belirtildiği üzere Sovyet hükümetinin iktidarıyla birlikte konsey çağrılması sekteye 

uğramıştır. 1917-1918 yılında konsey tarafından seçilen Sinod ve Şura ise belirlenen 

üç senelik devirden sonra yani 1921 yılında hükmünü yitirmiştir. Bu nedenle kilise 

yönetimi konusunda tüm idari yetki patriğin elinde toplanmıştır. 1943 yılına 

gelindiğinde ise bu yetkinin meşru hamisi geçici patriklik görevinde bulunan ve aynı 

yıl içerisinde patrik seçilen metropolit Sergiy olmuştur. Patrik seçimlerinden sonra 

gerçekleştirilen Rus Ortodoks Kilisesi piskoposlar toplantısı patriklik nezdinde 6 

kişiden oluşan Sinod üyesini belirlemişse de, Sinod’un yetkileri ve bağımsızlığı 

belirsizliğini korumuştur504. Tüm eksikliklerine rağmen patriğin seçilmesi dünyada 

büyük yankı uyandırmıştır. Seçimlerin ertesi günü Moskova radyosu Rus Ortodoks 

                                                      
502 S. Zvonaryev, “Proekt Osnovnikh Polojeniy Upravleniya Russkoy Pravoslavnoy Patriarşey 

Tserkvi 1943 g,” Vestnik Tserkovnoy İstorii , 2\10, 2008, s. 272.  
503 Zbonaryev, “Proyekt Osnovnıkh Polojenii,” s. 277. 
504 Zbonaryev, “Proyekt Osnovnıkh Polojenii,” s s. 271-272.  
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Kilisesi’nin konsey topladığını ve Tikhon’dan sonra ilk kez kilisenin başına patrik 

seçildiğini tüm dünyaya duyurmuştur505.  

12 Eylül’de taç giyme merasiminden sonra Patrik Sergiy, Doğu patriklerini bu 

konuda bilgilendirmiştir. Bunun üzerine İstanbul’dan, Kahire’den, Şam’dan ve 

Kudüs’ten kutlama telgrafları gelmiştir. Bu kutlamaya 1917’den itibaren Rus 

kilisesiyle ilişkilerini koparmış olan Gürcü Kilisesi Patriği de katılmıştır506. Patrik 

seçilmesiyle birlikte konumunu güçlendiren Sergiy, vakit kaybetmeksizin kilisenin 

yeniden yapılandırılmasını hızlandırmıştır. Bu bağlamda eyalet kiliselerini yeniden 

tesis etmiş ve bu bölgeleri idare etmeleri için piskoposlar atamıştır. Görevlendirilen 

piskoposların bir çoğu Patrik Sergiy’in önderliğini kabul ettiklerinden dolayı serbest 

kalan ruhbanlardan oluşmaktaydı507. Nitekim 1941 yılında görev başında bulunan 

piskopos sayısı 4 iken, Patrik Sergiy’in çabaları sonucu Mart 1944 itibarıyla bu sayı 

29’a çıkartılmıştır508. Artık Rus Ortodoks Kilisesi Çarlık dönemine benzer bir 

sistemle devletin tam kontrolü altında ona tanınan çerçeve içerisinde faaliyet 

yürütme yetkisine kavuşmuştur. Yukarıda değinildiği üzere Kilise İşleri Şurası adı 

altında bir kurumun oluşturulması, devletin kilise üzerinde elde etmek istediği 

kontrolün boyutunu ortaya koymaktadır. Nitekim Stalin bu amaçla 8 Ekim 1943’te 

G. Karpov’u Rus Ortodoks Kilise İşleri Şurası adı altında oluşturulan kurumun 

başına getirmiştir. Böylelikle Stalin’in talimatıyla kilise ile yürütülecek yeni 

politikalar Karpov tarafından belirlenecek ve denetlenecekti. Bu gelişme literatürde 

uzlaşma olarak yerini almışsa da, gerçek anlamda böyle bir uzlaşı söz konusu 

olmamıştır. Burada yapılan, siyasi iktidarın isteği doğrultusunda kilisenin yeniden 

tasarlanması girişimidir. Nitekim devlet organları bu vesileyle tüm dini yapılar kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanmayı hedeflemiştir509.  

Devletin Rus Ortodoks Kilisesi’ni kontrol mekanizması altta şema halinde 

verilmiştir.510. 

 

                                                      
505 Miner, Stalin’s Holy War , s. 123. 
506 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 301. 
507 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 193. 
508 Yakunin, “Polojeniya i Vnutrennaya Struktura,” s. 27. 
509 M. İ. Odintsov, “Pimen Poslednıy Sovetskiy Patriarh,” Oteçestvenniye Arhivi, 1995\1, s. 31.  
510 M. İ, Bezborodov, “Gosudarstvo i Tserkov: Ot Sovetskoy Modeli k Poisku Novoy,” Sotsialno- 

Politiçeskiy Almanah, PetrGU, 2008\3, s. 93. 
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Şema 1 

Komünist Parti 
Yönetim Kurulu 

 

SSCB Bakanlar 
Kurulu 
 

Kilise\Din İşleri 
Şurası 
 

Şura Başkanı 
 

 

ROK ve Diğer 
Dini Kuruluşlar 

 

 

Kilise\Din İşleri 

Yetkilileri  

 

ROK Piskoposluk 
Bölgeleri 

Kilise cephesinde yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Sovyet yönetimi askeri 

alanda da önemli zaferlere imza atmıştır. 1943’ün sonları ve 1944’ün başları 

itibarıyla Sovyet orduları Alman kuvvetlerini muntazam bir şekilde geri püskürtmeye 

başlamıştır. Ukrayna’nın Almanlardan kurtarılması, orada Alman desteğiyle görevde 

bulunan ruhbanların tutuklanmasına veya Sibirya’ya sürülmelerine yol açmıştır. Bu 

süreci Sovyet ordularının başarılarını kutlamakla geçiren Patrik, kilise konusunda 

beklenen değişikliklere imza atamamıştır. Nihayet Patrik Sergiy henüz patriklik 

koltuğuna fazla alışamadan ve üzerine düşen görevleri yerine getiremeden, 

seçilmesinden sekiz ay sonra 1944 yılında beyin kanaması nedeniyle ölmüştür511. 

Metropolit Sergiy kısa süren bu Patriklik görevi sırasında Rus Ortodoks Kilisesi’nin 

yeniden toparlanması yolunda bir takım adımlar atmayı başarmıştır. Onun çabaları 

                                                      
511 Yakunin, “Polojeniya i Vnutrennaya Struktura,” s. 27. 
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sonucu ülkede piskoposların sayısında ciddi artış sağlanmıştır. Ayrıca teoloji 

eğitiminin yeniden tesisi uğruna yoğun çaba harcamışsa da bu değişiklik ancak 

Patriğin ölümünden bir ay sonra gerçekleşebilmiştir. Aynı şekilde Gürcü Kilisesiyle 

de 1919’dan itibaren süre gelen sorunu 10 Kasım 1943’te özerkliğinin resmen 

tanınması sonucu çözüme kavuşturulmuştur512. Ancak Patrik ülke nezdinde Ortodoks 

kiliselerin yeniden faaliyete geçmesi konusunda fazla bir ilerleme kaydedememiştir. 

Savaşın devem ediyor olması maddi açıdan ciddi desteğe gereksinim duyan 

kiliselerin yeniden onarımını zorlaştırdığı için kiliselerin yeniden işlevsellik 

kazanması biraz zaman almıştır. 

2. 1945 Kilise Konseyi ve Patrik I. Aleksi 

15 Mayıs 1944’te hayatını kaybeden Patrik Sergiy, daha 1941 yılında kaleme 

aldığı vasiyetnamesinde, yaşanacak her hangi bir olumsuzluk durumunda geçici 

patriklik görevinin metropolit I. Aleksi’ye intikal edeceğini yazmıştır513. Bu vasiyet 

gereğince patrik Sergiy’in yerine geçici olarak Aleksi Vladimirovich Simanskiy (ö. 

1970) getirilmiştir. Mayıs’ın 28’indeyse tüm Rus Ortodoks Kilise mensuplarına ve 

kiliseye bağlı halka hitap eden Aleksi, Rus Kilisesi’nin geçici patriklik görevini 

üzerine aldığını ve halefinin yolunu izleyeceğini beyan etmiştir514. Stalin’e yazdığı 

ilk mektubunda ise şunlara söylemiştir: 

“… Bir taraftan ben kilise kanun ve kurallarına bağlı kalırken diğer taraftan 
da vatanıma ve bu hükümetin başkanı olarak size bağlılığımı 
sürdüreceğim” 515.  

Aleksi, Stalin’e yazdığı mektupta kiliseye bağlılığını devlete bağlılıktan öne 

çıkartmak suretiyle, bir anlamda bundan sonraki süreç içerisinde izlenecek politikaya 

da imada bulunmuştur. Stalin ise Rus Kilisesi’nin yeni liderinin belirlenmesi 

konusunda daha önce olduğu gibi aceleci davranmamış, bu fırsatı uluslararası olaya 

dönüştürmeyi amaçlamıştır. Bu arada Sovyet orduları Almanlara karşı büyük zaferler 

elde ederek batıya doğru ilerlemeye devam etmiştir. 1944 itibarıyla Ukrayna 

tamamen Alman işgalinden kurtarılmıştır.516 Aynı yılın Ağustos ayında Sovyet 

                                                      
512 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 301. 
513 M. İ. Odintsov, “İzberaniye Aleksiya I Patriarhom Moskovskim i Vsya Rusi,” (Çevrimiçi) 

http://www.pravenc.ru/text/64694.html, 2. Nisan 2012. 
514 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 316. 
515 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 196. 
516 A. S. Orlov, V. A Georgiyev, İstoriya Rossii, Moskova, İzdaniya II, 2001, s. 404. 
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orduları Moldova’yı Nazilerden kurtarmıştır. Cephede bu olumlu gelişmeler 

yaşanırken Rus Ortodoks Kilisesi 23 Kasım’dan itibaren bir araya gelerek yeni 

patriğin belirlenmesi için çalışma başlatmıştır. Stalin’in de onayı ile 31 Ocak 1945’te 

konsey toplanarak faaliyetine başlamıştır. Bu konseye 8 özerk Ortodoks kilise 

başkanı, 41 Rus ve 5 yabancı piskopos davet edilmiştir. Patriğin nasıl belirlenmesi 

konusu üzerine yapılan müzakerelerde piskopos Luka, 1917-1918 genel konseyde 

alınan kararlara atıfta bulunarak, patriğin kura yoluyla belirlenmesi gerektiğini 

hatırlatmıştır. 1918’de alınan konsey kararı gereğince birkaç aday arasından gizli 

oylama sonucu patriğin belirlenmesi öngörülmüştür. Piskoposun bu önerisi 

katılımcıların geneli tarafından kabul görmemiş ve Metropolit Aleksi tek aday olarak 

gösterilmiştir517. Piskopos Luka ise muhalif tutumundan dolayı sıradaki konsey 

oturumlarına davet edilmemiştir. Ayrıca 1917-1918 konseyi kararlarına aykırı 

olmasına rağmen, Moskova Patrikliği Dergisi tek aday ilkesini savunmuştur. Dergi 

buna gerekçe olarak, Aleksi’nin Patrik Sergiy tarafından geçici patriklik görevine 

getirilmesini ve Aleksi’nin yaş itibarıyla konseye katılan ruhbanlardan daha kıdemli 

olmasını göstermiştir518. Nihayetinde yapılan müzakereler sonucu açık oylama 

yoluyla metropolit I. Aleksi, Rus Ortodoks Kilisesi’nin sıradaki Patriği seçilmiştir519. 

Ayrıca konsey oturumları sırasında orada hazır bulunan özerk Ortodoks kilise 

başkanlarıyla birlikte Vatikan’a karşı mücadele konusunda mutabakata varılmıştır. 

Rus Kilisesi’nin konsey sırasında bu konuyu gündeme getirmesinin asıl nedeni, 

Sovyet yönetiminin izlemekte olduğu din politikasında Vatikan’ı kendisine rakip 

görüyor olmasından kaynaklanmıştır. Konseye katılan söz konusu Ortodoks 

kiliselerin takındıkları tavır, hükümet tarafından takdirle karşılanmış ve katılımcı 

kiliselere seksen civarında kutsal kilise eşyası hediye edilmiştir520. Ayrıca patrik için 

hükümet tarafından mühür ve kaşe tahsis edilmiştir. Burada şunu da belirtelim ki 

tahsis edilen mühür patriklik makamı için değil, bu makama seçilen şahsın adına 

zimmetlenmiştir. Dolayısıyla patrik seçimleri öncesinden Rus Ortodoks Kilise Şurası 

bu mührü kimin adına zimmetlemişse, patriklik makamına o isim getirilmiştir. 1943, 

1945 ve 1971 yıllarında gerçekleştirilen patriklik seçimleri sırasında tek aday 

                                                      
517 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s s. 212-13. 
518 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 197. 
519 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 326. 
520 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 288. 
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yöntemine başvurulmuş olması bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu ve buna benzer 

durumları değerlendiren kilise tarihçisi A. Bogolepov, Rus Ortodoks Kilise Şurası’nı 

Kutsal Sinod’un Ober-prakuroru’yla kıyaslayarak iki kurum arasında devletlerin 

ideolojileri dışında bir farkın olmadığına dikkat çekmiştir521. Nitekim Çarlık 

zamanında Ober-prakuror devlet çıkarlarını kilise çıkarları önünde tutma çabasını, 

Sovyet Rusya’sında Kilise Şurası üstlenmiştir.  

Patrik seçimlerini müteakiben Stalin, yeni patrik ve kilise üst yöneticileriyle bir 

toplantı düzenlenmiştir. Görüşme sırasında Stalin Rus Ortodoks Kilisesi’nin üzerine 

SSCB’nin uluslararası ilişkileri bakımından ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli 

ölçüde görevler düştüğünü belirtmiştir. Ayrıca Konsey hakkında detaylı bilgi 

verildikten sonra metropolit Nikolay’ın dilekçesi üzerine ülke genelinde 8 yeni kilise 

okulunun (seminarium) açılmasına onay verilmiştir.522 Kilisenin yeniden 

canlandırılması ve faaliyet alanının genişletilmesine olanak sağlanmasının temel 

nedeni, G. Karpov’la Merkezi Komite’de görevli bulunan E. Voroşilov’un 

yazışmalarında ortaya çıkmıştır. Burada Rus Kilisesi’nin büyük bir geleceğinin 

olduğu, onun Baltık ülkeleri, Doğu Avrupa ve genelde yurtdışı ili şkilerinde 

kullanılacak önemli bir koz olduğundan bahsedilmiştir523. Dolayısıyla kilisenin 

yeniden örgütlenmesi ve dünya kamuoyu önüne çıkarılması, Sovyetlerin izlediği yeni 

stratejinin bir parçası olmaktan öteye geçmemiştir. 

Stalin’in Rus Kilisesi’ne tanıdığı bu imtiyaz SSCB sınırları içerisinde bulunan 

diğer din mensuplarını, özellikle Müslümanları da harekete geçirmiştir. Eylül 

1943’de kilise konseyinin toplanarak Rus Ortodoks Kilisesi’nin yeni patriğini 

belirlemesinden bir ay sonra Stalin, Müslümanların da sorunları çözüme 

kavuşturmak amacıyla toplanmalarına onay vermiştir. Ekim 1943’de Özbekistan’ın 

başkenti Taşkent’te Sovyet Müslümanlarının genel toplantısı düzenlenmiştir. 

Toplantı sonucu Buhara ve Taşkent olmak üzere iki merkezde medrese açılması 

kararlaştırılmıştır524. Ancak Müslümanlara tanınan imtiyazlar Rus Ortodoks 

Kilisesi’yle kıyaslanmayacak ölçüde farklılık arz etmektedir. Nitekim yüzlerce 

kilisenin yeniden faaliyetine onay verilirken, camiler konusunda bu tolerans 

                                                      
521 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 200. 
522 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 214. 
523 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 329. 
524 Alekseyev, İlluzii İ Dogmi, s. 352. 
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gösterilmemiş Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde sadece bir veya iki 

caminin faaliyeti sağlanmıştır525. Ayrıca 1946 yılında Patriğin kilise okullarının 

yeniden düzenlenmesi konusunda G. Karpov’a verdiği dilekçe olumlu karşılanmış ve 

Moskova, Saratov, Leningrad, Kiev, Lıvov, Odesa, Minsk ve Stavropol şehrinde 4 

senelik kilise okullarının açılması sağlanırken, Müslümanlar sadece iki medreseyle 

yetinmek zorunda kalmıştır526.  

Stalin, Rus Ortodoksluğunun kendi etki alanını genişletebilmesi için dini 

okulların ve daha önce kapanmış kiliselerin yeniden faaliyet göstermesine göz 

yummuş ve Rus Kilisesi’nin Ortodoks dünyasında etki alanını genişletebilmesi için 

yönlendirmelerde bulunmuştur. Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde ortaya çıkan 

iyileşme ve yeniden organize olma süreci, daha önceki yıllarla kıyaslandığında daha 

iyi anlaşılmaktadır. Şöyle ki, 1945’te Rus Kilisesi’nin yönetim kademesinde 50 

piskopos varken sadece bir sene sonra yani 1946’da artık SSCB sınırları içerisinde 

dört metropolitlik kurulmuş ve bu metropolitliklere bağlı 21 Başpiskopos, 36 

piskopos görev yapar hale gelmiştir. Ayrıca kiliselerin yeniden işlevlik kazanması 

süreci de hız kazanmıştır. 1944 ve 1947 yılları arasında 1270 kilise yeniden Rus 

Ortodoks Kilisesi’ne iade edilmiştir. Kapatılmış kiliselere yeniden işlerlik 

kazandırmakla birlikte 1948 yılı içerisinde yeni 148 kilise inşa edilerek Rus 

Ortodoksluğunun hizmetine verilmiştir. Artık 1949 yılı itibarıyla Rus Ortodoksluğu 

faaliyet gösteren 14477 kiliseye sahipti. Ülkede kilise açısından bu gelişmeler 

yaşanırken, diğer yandan hükümet yetkilisi Karpov, birçok dilde yayımlanan 

bildirisinde SSCB bünyesinde halkın dini ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 22 000 

Ortodoks kilisenin faaliyet göstermekte olduğunu duyurmaktaydı527. 1943’a kadar 

neredeyse tamamen yok edilme eşiğine gelen kilisenin bu yıldan itibaren yeniden 

yeşertilmeye çalışılması, patrikliğin tesisi ve yeni kiliselerin açılmasına dahi olumlu 

bakılmasının ve buna benzer tüm gelişmeler sadece bir amacın gerçekleşmesine 

hizmet edildiğini ortaya koymaktadır. Bu da SSCB’nin özelde Doğu Avrupa ülkeleri 

üzerinde genelde ise tüm Ortodoks inancına sahip bölgelerde sosyalizmin hâkim 

kılınması yolunda Rus Kilisesi’nin kullanılmasından ibarettir. 1917’de iktidara 

                                                      
525 A. Begmatov, “Stalin i İslam”, Kommunist Uzbekistana, 1990\3, s. 93. 
526 Yakunin, “Vozrojdeniye Duhovnogo Obrazavaniya,” s. 51.  
527 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 333-335. 
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gelişleriyle birlikte dünya kamuoyu nezdinde din karşıtı olarak tanınmış olan 

komünistler, bu algıyı yine dini kullanarak kırmayı amaçlamıştır. Bu konuları 

değerlendiren araştırıcı L. A. Andreyva, totaliter rejimin oluşmasında Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin komünistlerle aynı düşünceyi paylaştığının altını çizmekte ve adeta 

“ideoloji ikizleri” olduklarını belirtmektedir528. Dolayısıyla bir yandan Stalin, kiliseyi 

kullanarak kendi ideolojisini yayma çabası içerisinde iken diğer yandan da kilise 

rejimin arkasına sığınarak etki alanını genişletmeye çalışmıştır. 

3. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kilise-Devlet İlişkilerinin Seyri 

Savaş sırasında kilise-devlet arasında normalleşen ilişkiler, savaş bittikten 

sonra da devam etmiştir. Ancak bu, komünist bir rejimin din karşıtı politikalarından 

vaz geçtiği anlamına gelmemelidir. Nitekim izlenen politikalar savaş sonrası oluşan 

yenidünya düzeninin getirdiği şartlar doğrultusunda dünya kamuoyu dikkate alınarak 

düzenlenmiştir. Belirlenen yeni politikaya göre idam ve sürgünlerden vazgeçilmekte, 

bunun yerine, ateist dünya görüşünün bilimsel veriler ışığında yaygınlaştırması 

öngörmektedir. Dolayısıyla henüz İkinci Dünya Savaşı sona ermeden Sovyetler 

Birli ği Komünist Partisi Merkez Komitesi bilimsel dünya görüşünün 

oluşturulmasıyla din karşıtı propagandanın hızlandırılmasını kararlaştırmıştır. 

1945’te ise Merkezi Komite tüm medya araçlarının ateist propaganda çalışmalarını 

hızlandırması çağrısında bulunmuştur. Hatırlanacağı üzere, İkinci Dünya Savaşı’nı 

müteakiben ateizm propagandası askıya alınmış, halkın dini duygularına hitap eden 

politikalar izlenmişti. Ancak savaşın bitimiyle birlikte ateizm yeniden devletin 

gündemine alınmıştır. Bu çerçevede ateizmin propagandasına güç kazandırmak 

maksadıyla 1947’de “Bilgi Cemiyeti” adı altında yeni bir oluşumun temelleri 

atılmıştır. Çeşitli akademisyen ve araştırmacıyı bir çatı altında toplayan bu 

organizasyonun üye sayısı 1972 yılı verilerine göre 1,5 milyona ulaşmıştır. 1964 yılı 

itibarıyla Bilgi Cemiyeti’nin yayınladığı aylık dergi baskısı 6 milyon civarındadır529. 

Temelleri 1947’de atılan bu cemiyetin asıl görevi ülke genelinde seminer ve 

konferanslar düzenlemek ve halkı ateizm konusunda bilinçlendirmektir. Dolayısıyla 

düzenlenen seminerlerin ana konusu genellikle din ve bilim üzerine kurgulanmıştır. 

                                                      
528 L. A. Andreyva, Religiya i Vlast v Rossii: Reliğioznıe i Kvazireligioznıe Otnoşeniya kak 

Sposob Legitimizatsii Vlast v Rossii, Moskova, 2001, s. 247. 
529 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 303. 
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Halkın zihnini bulandırmak ve inançlarını sarsmak amacıyla “Tanrı var mı? İnsanı 

kim yarattı? İncil nereden geldi? ve benzer konular gündeme getirilmiştir530. Bu, 

devletin kiliseyle\dinle mücadele konusunda ilke edindiği yeni döneme özgün 

yöntemlerinden en önemlisi olmuştur.  

Hükümet her ne kadar kiliseye konsey yapma ve Patrik seçme yetkisi verse de 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar mabetlerin kilise mülküne yeniden iade 

edilmesi engellenmiştir. Ayrıca 1929’da kararlaştırılan küçük yaştaki çocukların dini 

eğitim almasını yasaklayan kanun yürürlükten kaldırılmamış ve kilise 1918 ve 1939 

yıllarında tahsis edilen kararnameler uyarınca yasal zemine oturtulmamıştır. Sovyet 

yasalarına aykırı olmasına rağmen kilisenin bazı konularda hareket alanının 

genişletilmesi, kilise çevresinde resmileşme beklentisine sebebiyet vermiştir. Ancak 

böyle bir gelişme yaşanmamış ve kilise Sovyetler Birliği’nin feshedilmesine kadar 

gayri resmi faaliyet yürütmek zorunda bırakılmıştır531. Dolayısıyla kiliseye 1943’ten 

itibaren tanınan tüm haklar, her an yeniden ilga edilebilir konumda olmuştur. Bu ise 

kilisenin atacağı her adıma dikkat etmesini ve devletin isteği doğrultusunda politika 

üretmesini zorunlu kılmıştır. Aslında dönemin uygulamalarına bakıldığında Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin bu politikadan memnun olduğu anlaşılmaktadır. Zira artık 

kiliselerin yeniden işlevsellik kazanması hızlanmış dini okullar ve manastırların 

faaliyetine göz yumulmuştur. Her ne kadar kilise devletin güdümünde olsa da artık 

ruhbanların idam edilmesi ve ya Sibirya’ya sürgüne gönderilmesi, olayları durma 

noktasına gelmiştir. Dahası 1943’de düzenlenen patriğin seçimi sırasında devletin 

politikasına onay veren ve Metropolit Sergiy’i destekleyen piskoposların 

mahkûmiyetlerine son verilmiştir. Dolayısıyla hükümetin gerçekleştirdiği bu politik 

değişim, hem inançlı halk nezdinde hem de kilise çevresinde memnuniyetle 

karşılanmıştır. Ancak devletin kilise politikasında değişikli ğe gitmesi ateistlerin 

tepkisine ve şaşkınlığına sebep olmuştur. Özellikle işçiler devletin önceleri yok 

etmeye çalıştığı kilise\dinle şimdilerde işbirliği içerisinde olmasına bir anlam 

verememiştir532. Hükümet artık Rus Kilisesi’ni kullanarak birtakım politik girişimler 

                                                      
530 N. V. Şabalin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov i Sovyetskoe Gosudarstva v Seredene 40-50 

Godı XX Veka, y. y. 2006, s. 35. 
531 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 200. 
532 Bkz. E. Y. Zubkov, Poslevoennoye Sovetskoye Obşestvo: Politika i Povsednevnost 1945-1953, 

Moskova, 2000, s. 107. 
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üzerine odaklanmışken, Ukrayna’nın batısındaki Grek Katolik Kiliseleri’nin 

mevcudiyeti yeni bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.  

4. Grek Katolik Kilise Sorunu  

İkinci Dünya Savaşı sonrası birçok Batı ülkesinin SSCB kontrolüne geçmesi bu 

topraklarda yaşayan halkın sindirilmesi ve kontrol altına alınmasını ayrıca bölgelerin 

yeniden yapılandırılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Ancak bu konuda Batı Ukrayna’da 

bulunan Grek Katolik Kilise533 sorunu Stalin’in önünde kronikleşmiş bir engel olarak 

çıkmıştır. Ukrayna’nın Sovyet yönetimi altına girmesi özellikle Alman işgali 

sırasında güçlenen Grek Katolik Kiliseleri sorununu beraberinde getirmiştir. 

Papa’nın otoritesini kabul eden bu kiliseler, Ukrayna milliyetçiliğinin de besleyici 

unsuru olmuştur534. Stalin’e göre Vatikan’ın güdümünde olan bu kilise, rejime uyum 

gerçekleşmeden bölgede kontrolün sağlanması oldukça zor gözükmüştür. Söz konusu 

Katolik Kiliseler Ukrayna’nın Batı bölgelerinde, Sovyet karşıtı milliyetçi grupların 

yoğun bulunduğu noktalarda konuşlanmıştı. Ayrıca 1930’lu yıllarda ve özellikle 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Grek Katolik Kiliseleri, Ukraynalı ayrılıkçı grupları 

desteklemiştir535. Buna ilaveten bu kiliselerin doğrudan Vatikan’a bağlı olmaları 

Stalin açısından kabul edilmezdi.  

Sovyetlerin kurulduğu ilk yıllarda Ukrayna’nın batı kısımları SSCB sınırları 

dışında kaldığından Grek Katolik Kilisesi açısından herhangi bir sıkıntı söz konusu 

olmamıştır. 1944 yılının Ağustos’u itibarıyla Kızıl Ordu’nun Ukrayna’nın Güney 

bölgelerine intikalinden 1945’in ilk aylarına kadarki dönem içerisinde Grek Katolik 

Kilisesi’ne karşı herhangi bir dışlama politikası izlenmemişse de Sovyet hükümeti bu 

bölgelerde bulunan ruhban sınıfına Nazi yanlısı yani “vatan haini” gözüyle bakmış 

ve onların tasfiye edilmesini gerekli görmüştür536. Sovyetler, Grek Katolik Kilise 

sorunu konusunda Çarlık Rusya’sının uyguladığı politikayı takip etmiş ve bölgenin 

milliyetçi unsurlardan arındırılmasına gayret göstermiştir. Ayrıca bölgede Sovyet 
                                                      
533 1596 yılında Kiev Metropolitliğinin önemli bir kısmı, Metropolit Michel Rohoza (ö.1599) 

önderliğinde Brest’de konsey toplayarak Roma Papa’sının hukuki üstünlüğünü tanıma kararı 
almıştır. Birliğin almış olduğu kararın etkisiyle ilerleyen dönemlerde Grek Katolik Kilisesi 
Ukrayna’nın batı kesimlerinde konumunu güçlendirmeyi başarmıştır. Bkz. M. V, Dimitriev, 
Brestskaya Uniya 1596 g. İ Obşestvenno-Politiçeskaya Borba na Ukraine i v Belorussii v 
Kontse XVI-Pervıy Polovine XVII v , Moskova, Çast II, İzdatelstvo İndrik, 1996, s. 88. 

534 Paspelovskiy, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 311. 
535 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 260. 
536 Şkarovskiy, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 210. 
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etkisinin artırılmasına çalışılmıştır537. Grek Katolik Kilisesi’nin başında bulunan 

metropolit Andrey Şeptytsky (ö. 1944) Sovyetlerin batıya doğru ilerlemeye başladığı 

1943’ün sonlarından itibaren Almanlara karşı tavır almış ve her fırsatta Sovyetlerin 

din politikasını takdir ettiğini vurgulamıştır. 17 Ağustos 1944 yılında Stalin’e bir 

mektup yazan Şeptytsky, ondan Grek Kaatolik Kilise inananlarının Sovyetler 

Birli ği’nin sadık vatandaşları olarak kabul etmesini istemiştir538. Şeptytsky’nin bu 

yaklaşımı Moskova yönetimince olumlu karşılanmış ve Sovyet rejiminin Batı 

Ukrayna’da tesis edilmesi sürecinde kendisinden azami ölçüde yararlanılması 

kararlaştırılmıştır. Nitekim KGB’nin gizli yazışmalarında metropolitin sahip olduğu 

otoritenin gereken yönde kullanılmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir539. 

Dolayısıyla Sovyet yönetimi Şeptytsky zamanında Grek Katolik Kilisesi’ne karşı 

herhangi bir baskı ve takip politikası izlememiştir. Ancak Şeptytsky’nin 1 Kasım 

1944’te ani ölümü Sovyetlerin emellerinin de sonu olmuştur. Şeptytsky’nin yerine 

gelen yeni metropolitin onun kadar güçlü otoritesi olmamış ve Sovyetlerin 

politikalarını uygulama konusunda pek de istekli davranmamıştır. Diğer taraftan 

Roma Papası XII. Pius’in 1945’de komünizmi eleştiren çıkışı durumu iyiden iyiye 

zorlaştırmıştır. 

Durumu değerlendiren dönemin parti görevlilerinden N. Kruşçev, Stalin’e 

yazdığı mektubunda Grek Katolik Kiliseleri’ni Ukrayna milliyetçiliğini beslemekle 

itham etmiş ve zaman kaybetmeksizin tasfiye edilmesini önermiştir540. Bu çerçevede 

Moskova, bu sorunun çözümünde Grek Katolik Kiliseleri’ni Rus Ortodoks Kilisesi 

bünyesine katmayı daha isabetli bulmuştur. Moskova bu suretle iki kronik sorunu bir 

arada çözmeyi planlamıştır. Bu sorunlardan ilki Grek Katolik Kiliseleri’nin bölgede 

el altından desteklediği milliyetçi oluşumların önüne geçilecek, ikincisi, Vatikan’ın 

bu kiliseler vasıtasıyla bölge halkı üzerinde olan etkisi azaltılacaktır541. Vatikan’ın 

SSCB sınırları içerisine uzanmasını istemeyen Stalin, Pap’anın etkisi altında bulunan 

bu bölgenin tasfiyesine önem atfetmiştir. İvedilikle “İçişleri Halk Komiserliği’nin 
                                                      
537 Strikker, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Sovetskoe Vremya (1917-1991), s s. 165-68. 
538 Rastislav Yarema, Vlast i Tserkov Nakanune Lvovskogo Tserkovnogo Sobora (1944-1946 g), 

Moskova, 2005, s. 7. 
539 V. İ Petruşko, “Greko Katoliçeskaya Tserkov i Sovetskoe Gosudarstvo v 1944-1945 godakh,” 

Vestnik Tserkovnoy İstorii , 2\10, 2008, s. 255. 
540 O. Y. Vasilyeva, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov i II Vatikanskiy Sobor, Moskova, Lenta-

Press, 2004, s. 75. 
541 Petruşko, “Greko Katoliçeskaya Tserkov,” s. 265. 
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bünyesinde oluşturulan “Yer Altı Silahlı Ulusalcılar ve Eşkıyalarla Mücadele” 

teşkilatını devreye sokan Stalin, Grek Katolik Kilisesi ve milliyetçilere karşı 

mücadeleyi başlatmıştır. Ayrıca bu mücadele içerisine Rus Ortodoks Kilisesi’nin de 

müdahil olması gündeme gelmiştir. Bu hususta 15 Mart 1945 Stalin’e mektup yazan 

G. Karpov şöyle demiştir:  

“Rus Ortodoks Kilisesi, Roma Katolik Kilisesi’ne karşı yürütülen 
mücadelede aktif rol almak zorundadır.  

… Bu hususta Şura aşağıdaki maddeleri önermektedir;  
a) Lviv (Ukrayna’nın batısı) şehrinde Ortodoks piskoposluk 

bölgesinin oluşturulması,  
b) Oluşturulan bu bölgede piskopos ve rahiplerin misyonerlik 

faaliyetleri için gereken olanakların sağlanması,  
c) Grek Katolik Kilisesi içerisinde Vatikan’dan ayrılarak 

Ortodoksluğa intikal edenlerin öncülüğünü yapan bir gurubun 
oluşturulması”542. 

Yapılan öneriler ışığında söz konusu bölgeye yönelik çalışmalar hızlandırılmış 

ve birçok yerel Grek Katolik Kilisesi, Moskova Patrikli ği bünyesine katılmıştır. 

Stalin’in bu politikası Rus Kilisesi’ni fazlasıyla memnun etmiştir. Nitekim 350 yıldır 

süre gelen ve onarılamayan kopukluk, güç ve tehdit yoluyla dahi olsa 

giderilmekteydi. Bu çerçevede Patrik I. Aleksi, göreve geldiği günlerde Ukrayna 

sınırları içerisinde bulunan Grek Katolik Kiliseleri’ne bir çağrıda bulunarak ana 

bünyeye dönmeleri konusunda telkinde bulunmuştur. Patrik yaptığı çağrısında, Grek 

Katolik Kilise mensuplarının sapkın Vatikan Kilisesi’nin etkisinden kurtulmaları için 

dua ettiğini belirtmiştir543. Her konuda olduğu gibi Grek Katolik Kiliseleri 

konusunda da hükümetle eş güdümlü çalışan Moskova Patrikliği, yüzyıllardan beri 

devam edegelen sorunun çözüme kavuşmasını memnuniyetle karşılamıştır. 

Hükümetin birleşme konusunda dayattığı baskılar, Grek Katolik Kiliseleri’nin 

birçoğunun kapatılmasıyla sonuçlanmıştır. Diğer yandan Rus Ortodoks Kilisesi’nin 

yürüttüğü faaliyetler kısmen dahi olsa sonuç doğurmuş ve bu kiliselerin Ortodoks 

kilisesiyle birleşmesi sağlanmıştır. 1945’te 2000 civarında olan Grek Katolik Kilisesi 

mensubundan 1946’ya gelindiğinde 706’sı gözaltına alınmış, 997’si ise Ortodoksluğa 

geçiş yapmayı kabul etmek zorunda bırakılmıştır544. Sonuç olarak 1946’nın Şubat 

ayında oluşturulan Grek Katolik Kilise Konseyi’nin aldığı kararla Brest anlaşması 

                                                      
542 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s. 299. 
543 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 344. 
544 Bkz. Yarema, Vlast i Tserkov Nakanune Lvovskogo Tserkovnogo Sobora, s. 57. 
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ilga edilmiştir545. Aynı yöntemin uygulanması sonucu 1948 yılında Romanya Grek 

Katolik Kilisesi ortadan kaldırılırken, 1950 yılı içerisinde de Çekoslovakya’da 

faaliyet gösteren Grek Katolik Kilisesi kapatılmıştır546. Ancak Ukrayna’da bulunan 

Grek Katolik Kiliseleri’ni tamamen tasfiye etmenin mümkün olmadığı daha sonra 

ortaya çıkan arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Nitekim kilise, baskılar sonucu 

yeraltına çekilmiş ve faaliyetlerini gizlilik içerisinde sürdürmüştür547. Bu da sorunun 

daha sonraki dönemlere ertelenmesi anlamına gelmektedir. Nitekim daha sonra 

değinileceği üzere Grek Katolik Kiliseleri 1989’dan itibaren yeniden gündeme 

gelmiştir.  

Netice itibarıyla yaşanan bu gelişme ile Sovyetler Vatikan’a ağır darbe 

vurmuştur. Roma’da yayınlanan 19 Şubat 1946 tarihli “Popolo” gazetesi bu konuya 

değinmiş ve Batı Ukrayna Kiliselerinin Rus Ortodoks Kilisesi’yle birleştirilmesini 

eleştirmiştir. Bu tarihten itibaren Moskova ve Vatikan kiliseleri arasında var olan 

gerginlik daha da şiddetlenmiştir548. Bu çerçevede Rus Kilise Şurası devreye girmiş 

ve Vatikan’la mücadele konusunda detaylı bir program ortaya koymuştur. Gündeme 

gelen yeni program SSCB sınırları içerisinde Vatikan’dan bağımsız Katolik 

kiliselerin organize edilmesini öngörmekteydi. Bu planın uygulanması için Moskova 

Patrikliği’ne önemli ölçüde görev düşüyordu. Rapora göre Moskova Patrikliği 

uluslararası Hıristiyan hareketine öncülük etme inisiyatifini üslenecek ve buna 

mukabil ilk adım olarak ta Katolikleri papalıktan kurtarmak için “tüm dünya 

Hıristiyanlarına” bir çağrıda bulunacaktı549. Bunun yapılabilmesi içinse inanç 

farklılıkları gözetilmeden bütün Hıristiyanların bir çatı altında birleştirmeleri 

sağlanacaktı. Hükümetin varsayımına göre söz konusu çağrının yapılmasına mukabil 

diğer dünya kiliseleri de bu çağrıya destek vereceklerdi. Nihai olarak tasarlanan plan 

başarılı olduğu takdirde Rus Ortodoks Kilisesi Vatikan’la mücadelede tüm dünya 

kiliselerine öncülük edecektir550. Ancak bu plana sıcak bakmayan parti yetkilileri 

                                                      
545 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 312. 
546 Şkarovsky, “Ruskiy Pravoslavniy Tserkov,” s. 44.  
547 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 262. 
548 Vasilyeva, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov i II Vatikanskiy Sobor, s. 154. 
549 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Yarema, Vlast i Tserkov Nakanune Lvovskogo Tserkovnogo 

Sobora, s s. 25-55. 
550 Şkarovsky, “Sovetskaya Tserkovnaya Politika” (Çevrimiçi) 

http://www.bogoslov.ru/text/461782.html, 9 Eylül 2009.   
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dinin yeniden tümüyle ön plana çıkacağı endişesiyle kabul etmemiştir. Dolayısıyla 

Kilise İşleri Şurası başkanı Karpov’un bu planı uygulamaya konmamıştır.  

III.  Dünya Ortodoksluğunun Merkezi Olma Çabaları 

A. Moskova’nın Genişleme Politikası 

Rus Ortodoks Kilisesi, inançsızlığın kol gezdiği ülkede kendi varlığını 

sürdürebilmek için çeşitli yolları denemiştir. Bu doğrultuda kilise, kendi varlığının 

sadece savaş durumunda değil, aynı zamanda barış yıllarında da ülke için faydalı 

olduğunu kanıtlama çabası içerisine girmiştir. Bu çerçevede Kilise kendi etkinliğini 

sadece kiliseler arası ilişkiler ve uluslararası yardımlaşma konularında ön plana 

çıkartabilmiştir. Dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi, ilk aşamada devletin de 

inisiyatifiyle İstanbul Patrikliğini ikinci plana itmek suretiyle kendisini evrensellik 

statüsüne yükseltmeyi hedeflemiştir551. Bu bir anlamda Ortodoksluğun Vatikan’ı 

olma yolunda atılacak ilk adım olarak görülebilir. Bu planla Stalin’in şahsen ilgilenip 

ilgilenmediği konusunda farklı görüşler mevcuttur. Ancak Stalin’in yenidünya 

düzeninin oluşturulmasında ve özellikle soğuk savaşın başlamasıyla birlikte Sovyet 

etki alanını dünya genelinde genişletmek maksadıyla kiliseyi kullandığı 

bilindiğinden, Stalin’in bu işin arkasında bulunduğu görüşünün ağırlık kazandığı 

söylenebilir. Bu konuda G. Karpov’la Merkezi Komitede görevli bulunan E. 

Voroşilov’la arasında geçen konuşma hatırlanacak olursa, devletin bu gelişmeyle 

yakından ilgilendiği görülmektedir552.  

SSCB’nin savaştan galip olarak ayrılması ve bu nedenle Baltık Devletlerinin ve 

özellikle de Balkanların Alman işgalcilerinden Sovyetlerce kurtarılması, Rus 

Ortodoks Kilisesi’ne bu coğrafya ile ilişkileri geliştirmek açısından tarihi bir fırsat 

sunmuştur. Bu bağlamda Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi 

Ortodoks inancına mensup Doğu Avrupa ülkeleriyle vakit kaybedilmeden ikili 

ili şkiler tesis edilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede 1945’ten itibaren bir grup ruhban 

Sofya’yı ziyaret etmiş ve ikili ili şkilerin iyileştirilmesi için çalışmalarda 

bulunmuştur. Yine aynı senenin Nisan ayında Rus Kilisesi’ni temsilen bir gurup 

Sırbistan’ı ziyaret etmiştir. SSCB’nin din üzerinden ilişkilerin geliştirilmesi 

                                                      
551 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 313. 
552 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 329.  
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politikası, bölge ülkelerinde tedirginliğe ve tepkiye yol açmamıştır. Kilisenin 

başlattığı bu politika, civar ülkelerin kilise temsilcilerinin Moskova’yı ziyaret 

etmelerine olanak sağlamıştır. 1946’da Moskova’yı Çek Ortodoks Kilise temsilcileri 

ziyaret etmiş ve Patrik I. Aleksi’den Çek piskoposluk bölgesinin Moskova Patrikliği 

otoritesi altına alınması talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine Sırp Kilise 

Konseyinin onayı alınarak Çek Kilisesi Moskova Patrikli ği tabi kılınmıştır553. Bu 

gelişmelere ilaveten Rus Kilise tarihinde ilk kez bir Patrik, kutsal addedilen 

mekânları ziyaret maksadıyla Kudüs’e gitmiştir. 18 Mayıs 1945’te Patrik I. Aleksi, 

Metropolit Nikolay’ın eşliğinde, ilk olarak Mısır’ı ziyaret ederek İskenderiye 

Patriğiyle bir araya gelmiştir. Daha sonra ise Suriye’ye geçerek Antakya Patriğiyle 

ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Ancak Patriğin İstanbul’u ziyaret etmemesi iki 

Patriklik arasında ekümeniklik konusunda gerginliğin mevcudiyetinden 

kaynaklanmıştır. Rus Kilisesi ayrıca bir heyet oluşturarak Londra’ya göndermiştir. 

Kral VI. George (ö. 1952) heyeti kabul sırasında yaptığı konuşmada, Moskova’nın 

izlediği kilise politikasını olumlu bulduğunu belirtmiş Katolik kilisesini ise yermiştir. 

Kral konuşmasında Katolik kilisesini Ortodoksluğun ve Anglikan kilisesinin 

düşmanı olarak nitelendirmiştir554.  

Rus Kilisesi açısında başarı sayılacak bir diğer gelişme Doğu Avrupa’da 

meydana gelmiştir. 1945’in Ocak ayında Patrik I. Aleksi Bulgar Kilisesi’ni İstanbul 

Patrikliğinden koparmak için yoğun çaba içerisine girmiştir. Çok geçmeden Bulgar 

Kilisesi yetkilileri Rus Ortodoks Kilisesi’nin Ortodoks dünyasında oynadığı rolün 

öneminden ve Rus Kilisesinin önderliğinden bahsetmeye başlamıştır. İkili 

görüşmeler Romanya ve Yugoslavya Ortodoks Kiliseleri’yle de devam etmiştir. Bu 

görüşmelerin birinde Romanya Kilise piskoposları Nikolay ve Justinyan, 

Moskova’nın Ortodoksluğun merkezi olması gerektiğini belirtmişler ve aynı 

zamanda Rus Kilisesinin Katolikliğe karşı mücadeleye öncülük etmesini istemiştir. 

Ayrıca 1947’de yapılması planlanan Slav ülkeleri Ortodoks Kiliseleri toplantısına 

katılacaklarını teyit etmişlerdir. 

Kilisenin yurt dışında olumlu karşılanmasını göz önünde bulunduran Karpov, 

Stalin’e Doğu Kiliseleri üzerinde Sovyet etkisinin artırılması önerisinde 

                                                      
553 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s s. 348-351. 
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bulunmuştur. Karpov’un bu önerisi Stalin tarafından makul görülmüş ve ikili 

ili şkileri güçlendirmek amacıyla Suriye, Mısır, Lübnan ve diğer bölgelere ruhbanlar 

gönderilerek oralarda bulunan kilise yetkilileri etki altına alınmaya çalışılmıştır. 

Nitekim Sovyetlerin bu girişimi netice vermiş ve bölgelerde faaliyet gösteren 

metropolit ve kilise görevlileri, Moskova patrikliğini destekleyecekleri konusunda 

güvence vermişlerdir. Bu çerçevede İstanbul Patriği V. Maksimus’un (ö. 1972) da 

etki altına alınması gündeme gelmiştir. Bu amaçla 1946’da V. Maksimus’un 

hesabına 50000 Amerikan doları aktarılmıştır555. Yapılan bu maddi yardımlar kısa 

zaman içerisinde sonuç vermiştir. Örneğin İstanbul Patriği Yunanistan’da silahlı 

eyleme kalkışan Grek komünistleri, Türk hükümetinin baskısına rağmen kınamaktan 

kaçınmıştır. Ayrıca 1945’den itibaren on beş farklı ülkeyi ziyaret eden Rus Kilisesi 

yetkilileri çeşitli temaslarda bulunmuşlardır556. Bu çabaların sonucu Rus Kilisesi 

yönetimi altına üç metropolitlik, 17 piskopos ve 285 kilise dâhil edilmiştir. Bununla 

birlikte Sovyet yönetimi Çarlık zamanında yurt dışında bulunan Rus Kilise 

temsilciliklerinin yeniden işlevsellik kazanmasını, kendi etki alanlarının yabancı 

ülkelerde artırmak için önemli bir yol olarak görmüştür. Bu minvalde Filistin, ABD, 

Çin, Japonya ve Kore’de Rus misyonunun yeniden canlandırılması kararlaştırılmıştır. 

Görüldüğü kadarıyla Sovyet yönetimi Rus Kilisesi eliyle bölge devletlerini etki altına 

almak için her fırsatı değerlendirmiştir. Özellikle diğer Ortodoks kiliselerin finansal 

açıdan desteklenmesi, bu kiliselerin Moskova Patrikliği’ne yönelik olumlu tutum 

geliştirmelerine sebep olmuştur. Bu ise Rus Kilisesi’nin dolayısıyla da Sovyetlerin 

söz konusu bölgelerde daha etkin olmasını kolaylaştırmıştır.  

1. Üçüncü Roma Olma İdeali  

İkinci Dünya Savaşından sonra yoğunlaşan Rus Ortodoks Kilisesi’nin açılım 

politikası, sadece Slav toplumlarında değil aynı zamanda dünyanın dört bir yanında 

bulunan Rus Kiliselerinde de büyük yankı uyandırmıştır. Nitekim savaş öncesine 

kadar baskı ve zulme maruz kalan kilise artık hükümetin politika değiştirmesi 

nedeniyle desteklenir hale gelmişti. SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan galip 

çıkması ve sınırlarını Çarlık zamanından daha geniş boyutlara taşıması, yurt dışında 

                                                      
555 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s s. 288-289. 
556 Bkz. N. V. Kuznetsova, Gosudarstvenno-Tserkovnıye Otnaşeniya v Pervıye Polsivoyennıye 

Godı, (1945-1948 g) Volgogradd, 2000, s s. 226-236. 
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bulunan Rus ruhban sınıfında dahi heyecana yol açmıştır. Örneğin Fransa’nın Nazi 

işgalinden kurtarılmasından hemen sonra İstanbul Patrikliği yönetimi altında bulunan 

Batı Avrupa Rus Piskoposluk Bölge Başkanı Metropolit Evlogiy, (ö. 1946) Patrik 

Aleksi’ye mektup yazarak ikili ilişkilerin onarılması arzusunu iletmiş ve şöyle devam 

etmiştir;  

“Kuzey Okyanusu’ndan Hint Okyanusu’na uzanan yenilmez bir Rusya 
(arzu;) … Tüm Slavların öz bacısı… Ve Moskova, kim bilebilir belki de 
dünya Ortodokslarının merkezi olacaktır…”557. 

 
Evlogiy bağlı bulunduğu İstanbul Patriği’ne yasal durumunun gündeme 

alınması konusunda iki kez müracaatta bulunmuşsa da İstanbul Patriği’nden bir yanıt 

alamamıştır. Bunun üzerine 4 Kasım 1945’de Moskova Patriği I. Aleksi İstanbul 

Patriği’ne telgraf yollayarak Evlogiy’in Rus Kilisesi’ne bağlanmasının 

onaylanmasını istemiş ancak bu istek de yanıtsız bırakılmıştır. İstanbul Patriği 

Benjamin’in bu tutumu büyük olasılıkla o sıralarda geçirdiği rahatsızlığıyla da 

ili şkilendirilmiştir. Bunun dışında söz konusu süreçte Türkiye’yle SSCB arasında 

Kars, Ardahan ve Boğazlar558 konusunda yaşanan gerginlik Patrik üzerinde etkili 

olduğu da varsayılabilir559. İstanbul’dan olumlu yanıt alamayan Evlogiy ise bu 

süreçte kendisini her iki patriğin piskoposu olarak addetmiş ve ayinlerde her ikisinin 

adına dua okumayı sürdürmüştür. Ayrıca 1945 yılında metropolit Evlogiy’in 

Moskova ziyareti planlanmışsa da rahatsızlığı nedeniyle bu ziyaret 

gerçekleşmemiştir.  

14 Şubat 1946’da Patrik Benjamin’in ölümünden sonra İstanbul Patrikliği 

görevine V. Maksimus getirilmiştir. Yeni Patrik vakit kaybetmeksizin Evlogiy’e bir 

mektup göndererek İstanbul Patrikliği’ne bağlı kalmasını istemiştir. 8 Ağustos 

1946’da Evlogiy’in ölümü Moskova Patrikliği için önemli bir kayıp olmuştur. 

Nitekim 17 Ekimde toplanan bölge ruhbanlarının ekser çoğunluğu otonom 

                                                      
557 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s s. 291-293. 
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piskoposluk olarak İstanbul Patrikliği bünyesinde kalmayı tercih etmiştir560. Bu ise 

Rus Kilisesi’nin Batı cephesinde önemli bir destekçisini kaybetmesine neden 

olmuştur.  

Rus Ortodoks Kilisesi’ni kullanarak bölge ülkelerinde etkin olmayı amaçlayan 

Sovyetlerin bu politikasından endişe duyan Batılı devletler, Vatikan ve İstanbul 

Patrikliği’ni harekete geçirmiştir. Aslında faşist İtalya’nın tasfiye edildiği 

dönemlerden itibaren Vatikan üzerinde ABD ve İngiltere’nin nüfus mücadelesi 

başlamıştı. Nitekim Stalin’in Rus Kilisesi’ni kullanarak yenidünya düzeninde söz 

sahibi olma politikasının bir benzeri ABD ve İngiltere tarafından Vatikan eliyle 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla Vatikan üzerinde söz sahibi olmak, geniş 

coğrafi alana nüfuz etmek anlamına geliyordu. Bunun bilincinde olan Sovyetler 

gelecek politikalarında Vatikan’ı karşısına almamak maksadı ile işbirliği önerisinde 

bulunmuşsa da Papa, Sovyetlerin bu isteğini görmezden gelmiş ve komünizme karşı 

katı politikasını değiştirmemiştir. Sovyet yönetimi ile Vatikan arasında ciddi gerilim 

ise 1945 yılının ilk aylarında Papa XII. Pius’un komünistler ve SSCB’ye karşı sarf 

ettiği düşmanca sözler neden olmuştur561. Vatikan’ın bu turumu Sovyetlerin uzlaşı 

anlayışından vazgeçmesine ve Vatikan karşıtı politika izlemesine neden olmuştur. 

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Sovyet yönetimi Moskova’nın Ortodoks 

dünyasının merkezine dönüştürülmesi için çalışmalara hız kazandırmıştır. Bu doğal 

olarak ülke genelinde Moskova ‘Vatikan’ının’ gerçekleşeceği konusunda olumlu 

havanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çerçevede Eylül 1946’da yayınlanan 

Moskova Patrikliği Dergisi, Rus Kilisesi önderliğinde evrensel Ortodoks Kilisesi’nin 

yeniden canlandırılması fikrini gündeme getirmiş ve “Moskova üçüncü Romadır, 

dördüncüsü ise olmayacaktır” demiştir562. Belirlenen plana göre hareket eden kilise 

vakit kaybetmeksizin Moskova’da Evrensel Ortodoks Konsili’nin düzenlenmesi 

fikrini gündeme getirmiştir. Bu fikrin ilk kimler tarafından ortaya atıldığını söylemek 

zor olsa da bu fikrin Stalin tarafından tümüyle onaylandığı ve derhal hazırlık 

aşamasına geçildiği bilinmektedir. Kararlaştırılan yeni politika uyarınca Moskova 

Patrikliği, İstanbul’u ikinci plana iterek bir anlamda “Ortodoksluğun Vatikan’ına” 
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dönüştürülecekti. Bunun gerçekleşmesi ise diğer Ortodoks Kiliselerin onayıyla 

mümkün olacaktır. Rus Ortodoks Kilisesi bu sorunun aşılabilmesi için 1947’ndan 

itibaren Moskova Leningrad ve Kiev’de Kudüs, Sırp, Antakya ve İskenderiye 

kiliselerine özel çiftlik evleri tahsis etmiştir. Ayrıca İstanbul, Yunan, Kıbrıs ve Sırp 

kilise başkanlarına yüklü miktarlarda para bağışında bulunulmuştur563. Ortodoks 

kiliselerin rağbetini kazanmak amacıyla atılan bu adımlar zaman içerisinde durumun 

Rus Kilisesi lehinde gelişmesini kolaylaştırmıştır.  

a. Ortodoks Birli ğine Giden Süreç  

Rus Kilisesi’nin 1947’ye kadar izlediği politika, oluşturulması muhtemel 

Ortodoks birliğine giden sürecin ilk aşaması mahiyetindedir. Bu tarihten itibaren 

planın ikinci ve son aşamasına geçilmiştir. Bu nedenle 1948’de Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin İstanbul Patrikliğinden ayrılmasının 500. yılının kutlanması dolayısıyla, 

tüm özerk Ortodoks kiliseleri Moskova’ya davet edilmiştir. Bu toplantıya Patrik I. 

Aleksi başkanlığında Gürcü, Sırp, Romanya, Bulgaristan, Antakya, Polonya Kilise 

yöneticileri ve temsilcileri katılmıştır564. Ayrıca İstanbul Patrikliği kutlamalara özel 

bir heyet göndermiştir.  

Buraya kadar her şey Stalin’in belirlediği plan doğrultusunda devam etmiştir. 

Ancak beklenmedik gelişme İstanbul Patriğinin aniden rahatsızlanmasıyla ortaya 

çıkmıştır. Hastalığından dolayı görevden uzaklaştırılmak istenen patrik V. Maksimus 

daha öncede bahsedildiği üzere Moskova Patriğiyle iyi ili şki içerisinde olmuştur. 

Ancak İstanbul Patriğinin halefleri Moskova’nın Ortodoks dünyasında İstanbul’u 

ikinci plana iterek liderliğe oynadığının bilincinde olduklarından, Rus Patrikliği’ne 

karşı daha katı bir tavır takınmıştır. İstanbul Patrikliği’nin bu beklenmedik 

tutumunun sonucunda Kıbrıs ve Antakya Ortodoks Kiliseleri de saf değiştirerek 

İstanbul Patrikliği’nin yanında yer almıştır565. İstanbul Patrikliği’nin bu tutumu, 

Moskova’nın tüm planlarını boşa çıkarmıştır. Gelişmeleri Moskova Patrikliği 

Dergisinde gündeme taşıyan ünlü ilahiyatçı S. V. Troitski, İstanbul Patrikliği’nin 

evrensellik yetkisini kullanabilmesi için Bizans İmparatorluğu ekümenikliğinde 

                                                      
563 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 301. 
564 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 354. 
565 Şkarovsky, “Sovetskaya Tserkovnaya Politika v Priçernomorskih Stranah v 1944-1953 gg,” 

(Çevrimiçi), http://www.bogoslov.ru/text/461782.html, 9 Eylül 2009  
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bulunması gerektiğinin altını çizmiştir566. Troitski’ye göre Türk yönetimi altında 

bulunan Rum Patrikhanesi’nin evrensellik konusunda hak iddia etmesi anlamsız ve 

geçersizdi. Tüm bu yaşananlar aslında Batı ile Sovyetler arasında yürütülen alan 

hâkimiyeti üzerine yapılan siyasi mücadelenin kiliseler üzerindeki yansımasıydı. 

Kilise üzerinden siyasi oyun sergileyen taraflardan biri olan Türk hükümeti, 

Yunanistan’da patlak veren anarşistlerin ayaklanmalarını kınamadığı gerekçesiyle 

Patrik V. Maksimus’a yoğun baskı uygulamaya başlamıştır. Diğer taraftan ABD’nin 

İstanbul Patriği V. Maksimus’un görevden uzaklaştırılması ve yerine New York 

Başpiskoposu Athenagoras’u (ö. 1972) Patrikliğe aday göstermesinde ısrarlı 

davranması, Sovyet cephesinde ciddi hayal kırıklığına neden olmuştur567. 

İstanbul Patrikliği üzerinde oynanan oyunlar Rus Ortodoks Kilisesi’nin liderlik 

hayallerini boşa çıkarmıştır. Buna ilaveten İstanbul Patrikliği bir beyanat 

yayınlayarak, evrensel Ortodoks Kilise Konsili’ni organize etme ve yönetme 

imtiyazının sadece kendisinde olduğunu beyan etmiştir568. Ayrıca Rus Kilisesi’nin 

böyle bir girişimde bulunmasının doğru olmadığını belirten İstanbul Patrikliği, 

toplantının düzenlenebilmesi için tüm yetkili Ortodoks kiliselerin onayının alınması 

gerektiğini, böyle bir mutabakat oluştuğu takdirde konseyin düzenlenebileceğini 

belirtmiştir569. Yukarıda belirtildiği üzere bu beyanat üzerine doğu patrikliklerinden 

bazıları Moskova Patrikliği’nin davetine icabet etmemiştir. Yine de Rus Kilisesi’nin 

özerklik kazanmasının 500. yılı kutlamalarına 13 özerk Ortodoks kiliseden 11’i 

katılmıştır. Kudüs Patriği ise bir kutlama telgrafı yollamakla yetinmiştir570.  

Sonuç olarak Rus Kilisesi’nin evrensellik politikası İstanbul Patrikliği 

üzerinden batılı ülkelerin çabalarıyla sonuçsuz bırakılmıştır. Bununla yetinmeyen 

batılı ülkeler, Moskova Patrikliği karşısına Roma Papalığı ve İstanbul Patrikliği 

dışında yeni bir kilise oluşumu ile çıkmıştır. Bu 1948’de Amsterdam’da oluşturulan 

Dünya Kiliseler Konseyi’dir571. Bu oluşum Rus Kilisesi’nin hedeflediği dünya 

                                                      
566 S. V. Troitski, “Gde i v Çem Glavnaya Opasnost,” J M P, Moskova, 1947\12, s. 35.  
567 Şkarovsky, (Çevrimiçi), http://www.bogoslov.ru/text/461782.html. 9 Eylül 2009   
568 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 313. 
569 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 355. 
570 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 302. 
571 Dünya Kiliseler Konseyi, (The World Council of Churches, bundan sonra DKK şeklinde 

yazılacaktır) uluslararası ekümenik organizasyon olarak 1948’in Ağustos-Eylül ayları içerisinde 
Amsterdam’da üç Protestan hareketinin birleşmesiyle oluşturulmuştur (“İnanç ve Düzen”, “Yaşam 
ve çalışma” ve “Uluslararası Misyoner Konseyi”). Dünya Kiliseler Konseyi bünyesinde 100’ü 
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Ortodoksluk birliği düşüncesine alternatif bir oluşumdu. Zira DKK, üstlendiği görev 

gereği tüm kiliseleri bünyesinde barındırmayı hedeflemiştir. Bu, doğal olarak 

Moskova Patrikliği’nin bir çatı altında toplamaya çalıştığı Ortodoks kiliselerin de 

DKK’ne katılmasını kolaylaştırmıştır. Nitekim SSCB’nin tüm engelleme çabalarına 

rağmen DKK’nin oluşturulma sürecine bazı özerk Ortodoks Kiliseler de katkı 

sunmuştur572. Dolayısıyla Stalin’in Rus Kilisesi’ni kullanarak oluşturmak istediği 

yenidünya düzeni yukarıda belirtilen gelişmeler nedeniyle sekteye uğratılmıştır.  

Rus Ortodoks Kilisesi SSCB tarihinde 1943 ve 1948 yılları arasında önemli 

politik görevler üstlenmiş ve bu görevlerde belli ölçüde ilerleme de elde etmeyi 

başarmıştır. Ancak Ortodoksluğun Vatikan’ını oluşturma planı tüm çabalara rağmen 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu noktadan itibaren Sovyetlerin kilise politikası 

değişmeye başlamış, Stalin’in kiliseye gösterdiği teveccühün sonu gelmiştir573. 

Nitekim Eylül 1948’de M. A. Suslov başkanlığında ‘din karşıtı propagandanın 

güçlendirilmesi’ başlığı altında bir tasarı hazırlanmış ve Komünist Partisi Merkez 

Komitesi’ne sunulmuştur574. Artık bu aşamadan sonra kilise Sovyet dış politikasında 

ön sıralarda yer almamıştır. Bundan sonraki süreçte kilise, kendi varlığını idame 

ettirmek ve devletle arasındaki ilişkilerin kötüleşmesini engellemek maksadıyla yeni 

çalışmalar yürütmek mecburiyetinde kalmıştır.  

2. Moskova ve İstanbul Patrikli ği 

Stalin’in daha önce de değindiğimiz savaş sonrası şekillenmesi muhtemel 

dünya düzeninde etkin olabilmesi için Rus Ortodoks Kilisesi’ni devreye sokması, 

doğal olarak Moskova ve İstanbul patrikleri arasında ikili ilişkilerin yeniden 

canlanmasına yol açmıştır. Özellikle Moskova Patrikliği’nin yeniden tesis edilmesi 

                                                                                                                                          
aşkın ülkeden 330’un üzerinde Kilise bulunmaktadır. Konsey mütemadiyen toplantılarına devam 
etmektedir. Şöyle ki ilk toplantıdan sonra ikinci kez 1954’te ABD’de bir araya gelmişlerdir. Bunu 
1961’de Hindistan, 1968’de İsveç, 1975’te Kenya, 1983’te Kanada, 1991’de Avustralya, 1998-
1999’da Zimbabwe ve son olarak 2006’da Brezilya toplantıları izlemiştir. Bu birliğe üye olmayan 
pek az kilise mevcuttur. Bunların başında Roma Katolik Kilisesi gelmektedir. Roma kilisesi 
konseye üye olamamaklar birlikte, tüm toplantılara gözlemci göndermiş bulunmaktadır. Ayrıca 
konseyden 1997 itibarıyla Gürcü Ortodoks Kilisesi ayrılmıştır. Bir sene sonra yani 1998’de ise 
Bulgar Ortodoks Kilisesi konseyden ayrılma kararı almıştır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. 
(Çevrimiçi) http://www.wcc-coe.org/, 4 Haziran 2009. Ayrıca bkz. (Çevrimiçi) http://drevo-
info.ru/articles/4081.html, 6 Haziran 2009. 

572 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 305. 
573 Şkarovsky, “Ruskiy Pravoslavniy Tserkov,” s. 46.  
574 E. Y. Zubkov, Sovetskaya Jizn 1945-1953, Moskova, 2003, s. 673. 
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ve Sovyetlerin izlediği yayılmacı politikalar sonucu iki patriklik arasında ilişkilerin 

geliştirilmesine özen gösterilmiştir. Ancak Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşını 

müteakiben Batıya doğru yayılma politikası izlemeye başlaması ve 1948’de 

Çekoslovakya’yı işgal etmesi, başta ABD olmak üzere batılı ülkeleri harekete 

geçirmiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyetinin ilanından 1945 yılına kadar 

belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yürüten İstanbul Patrikliği575 bu 

tarihten itibaren batılı devletlerin etkisi altında Sovyet karşıtı tutum sergilemek 

zorunda bırakılmıştır. Bunlardan en önemlisi ABD başkanı Truman’ın Sovyet 

tehdidine karşı geliştirdiği “Truman Doktrini” çerçevesinde Sovyetlerle sınır 

komşusu olan Türkiye’ye verilen görevdir. Bu görevler içerisine kuşkusuz İstanbul 

Patrikliği’nin komünizm karşıtı doğrultusunda kullanmaktır. Bu planın ilk 

aşamasında Sovyet yanlısı tutumuyla dikkat çeken İstanbul Patriği V. Maksimus’un 

görevinden uzaklaştırılması gelmekteydi576. Dolayısıyla vakit kaybetmeksizin V. 

Maksimus’a karşı yıpratma propagandası başlatılmıştır. Çok geçmeden Patrik 

“Sovyet yanlısı”, “komünist” ve “ruh hastası” şeklindeki ağır suçlamalarla karşı 

karşıya kalmıştır. Doktor gözetiminde tutulan Patriğin hasta olduğu, irsi melankolik 

nöbetler geçirdiği iddia edilmiştir. Bu aşamadan sonra patrik üzerinde istifa baskıları 

ağırlık kazanmıştır.  

Tüm bu gelişmeleri dikkatle izleyen Moskova, V. Maksimus’un istifaya 

zorlanması halinde yerine getirilmesi planlanan Kuzey ve Güney Amerika 

Başpiskoposu Athinagoras’ı yargılamak üzere bir komite oluşturacağı beyanında 

                                                      
575 İstanbul Patrikliği özellikle kurtuluş savaşı sırasında tutunduğu siyasi tavırdan dolayı cumhuriyetin 

kuruluş safhasında Türkiye sınırları dışına çıkartılmak istenmiştir. Zira I. Dünya savaşından 
Osmanlı Devleti’nin mağlup olarak çıkmış olması, Pontus Rum Devleti hayali peşinde koşanlar 
açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Mütarekeden hemen sonra harekete geçen Rum 
cemiyetleri, Fener Rum Patrikhanesi’nin de desteğiyle hem Karadeniz’deki Rum nüfusunu 
artırmak hem de asayişi ihlal edip İtilaf devletlerinin müdahalesini sağlamak için bölgeye göçmen 
ve çeteci taşımışlardır. Ancak batılı ülkelerin yoğun baskısı sonucu Lozan antlaşmasında 
(Patrikhane ismi zikredilmemek kaydıyla) siyasi ve idari faaliyetlerde bulunmamak ve sadece dini 
görevini yürütmek şartıyla Türkiye’de kalması muhatap ülkelerin sözlü güvencelerine dayanılarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca bu tarihten itibaren Patrik seçimleri için bazı şartlar getirilmiş oluyordu. 
Ön görülen şartlardan bazılarını sıralayacak olursak; Patrik yalnız Türk tabiiyetine haiz olan, 
ruhani daireleri Türkiye’de bulunan ve Türk vatandaşı metropolitler tarafından seçilecekti. Ayrıca 
seçilecek patrik de Türkiye vatandaşı olacaktı. Bkz. Seyfi Yıldırım, Adnan Sofuoğlu, Siyasi 
Faaliyetleriyle Osmanlıdan Cumhuriyete İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ankara, 
Köksav Yayınları, 2010, s. 206. Ayrıca bkz. Hakan Alkan, Fener ve Türk Ortodoks 
Patrikhaneleri , İstanbul, Kutup Yıldızı Yayınları, 2003, s. 59. 

576 Emrullah Yalçın, Atatürk Türkiye’sinde Ekümenik Ortodoks Patrikhanes i ve Bizans Projesi, 
Ankara, 2008, s. 344.  
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bulunmuştur577. Moskova’nın sert tutumu ciddiye alınmamış Patrik aleyhinde 

karalama kampanyaları tüm hızıyla devam etmiştir. Tüm bu olumsuz propagandalar 

V. Maksimus’un Sovyet etkisinde olduğu kanısının artmasına sebep olmuştur. 

Neticede 18 Ekim 1948’de Patrik V. Maksimus sağlık gerekçesi öne çıkartılarak 

istifa ettirilmiştir. 

V. Maksimus’un istifa ettirilmesi daha sonraları “Ben Truman doktrininin dini 

bölümünü teşkil etmekteydim” diyecek olan Amerika’nın İstanbul Patrikliği adayı 

Athenagoras için tüm engeller ortadan kaldırmıştır578. Yeni patrik konusunda hem 

Türkiye hem de Yunanistan’ın farklı adaylar göstermiş olmasına rağmen, Amerika 

Athenagoras üzerine ısrarcı davranmıştır. Ayrıca Türk basını da Athenagoras’u 

destekleyen bir yayın kampanyası başlatmıştır. Baskılara fazla dayanamayan Türk 

hükümeti, ABD’nin İstanbul patrik adayını kabul etmek zorunda kalmıştır. İstanbul 

Patrikliğine aday gösterilen Athenagoras Türkiye’ye gelmeden önce Chicago’da şu 

demeci vermiştir:  

“ İkinci Dünya Savaşı’nın başında bir gün Roosevelt, ABD sınırlarının 
Fransa’dan başladığını söylemişti. Bugün hiç tereddüt etmeden şunu 
söyleyebiliriz: Birleşik Devletler’in ilk savunma sınırı Kars’a varmıştır” 579. 

Athenagoras henüz Türkiye’ye gelmeden gıyabında Kutsal Meclis tarafından 1 

Kasım 1948’de 17 üyeden 11’nın oyuyla İstanbul Patriği seçilmiştir. Ayrıca Lozan 

Antlaşması’na ters düşmemesi için ABD vatandaşı olan Athenagoras bir gecede 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştır. Nihayet Athenagoras 26 Ocak 1949’da 

ABD başkanı Truman’ın kendisine tahsis ettiği özel bir askeri uçakla İstanbul’a 

gelmiştir580. 27 Ocak 1949’da taç giyme merasimi konuşmasında Patrik I. 

Athenagoras, Müslüman ve Hıristiyanları komünizme karşı mücadelede işbirliği 

yapmaya çağırmıştır581. İstanbul Patrikliği’ne ABD yanlısı Athenagoras’ın 

getirilmesi Moskova Patrikliği ile İstanbul Patrikliği arasında tesis edilen ikili 

ili şkilerin yeniden kopmasıyla sonuçlanmıştır. Nihayetinde Amerika’nın Sovyet 

yayılmacılığına karşı başlattığı mücadelenin bir ayağını oluşturan İstanbul 

                                                      
577 Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 

2003, s. 187. 
578 Uğur Yıldırım, Dünden Bugüne Patrikhane, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2004, s. 91. 
579 Macar, Cumhuriyet Döneminde, s. 190. 
580 Yıldırım, Dünden Bugüne Patrikhane, s. 94. 
581 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 304. 
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Patrikliği’ni kullanma planı, Stalin’in de yaptığı stratejik hatalar sonucu başarıya 

ulaşmıştır.  

3. Soğuk Savaş ve Kilisenin Ayakta Kalma Mücadelesi  

Yukarıda bahsedildiği üzere Rus Ortodoks Kilisesi’ni uluslararası arenada 

kullanmak suretiyle kendi ideolojisini dünyaya yaymayı hedefleyen Sovyet yönetimi, 

Batının ve özellikle ABD’nin girişimleriyle engellenmiştir. Bu Stalin’in Akdeniz 

çevresi için tasarladığı ve içerisine Yunanistan, Türkiye ve İsrail’i de alan geniş 

ölçekli bir planın çökmesine yol açmıştır582. Rus Kilisesi’nin Sovyet yönetimince 

belirlenen politikalarda başarısız olması, 1948’in sonundan itibaren kiliseye olan 

rağbetin kaybolmasına neden olmuştur.  

1948 yılı itibarıyla uluslararası politikalarda dengeler değişmiş ve “Soğuk 

Savaş” dönemi fiilen başlamıştır. İngiltere ve ABD’de başta olmak üzere Batı 

ülkeleri Doğu Avrupa’nın Sovyet etkisine girmesinden endişe duymuşlardır. Batı 

cephesinin endişelerini ilk defa W. Churchill, Mart 1946’da Missouri’de 

Westminster Üniversitesi’ndeki konuşmasında açıkça ifade etmişti. Churchill 

konuşmasında SSCB’yi yayılmacılık ve istilacılıkla suçlamış ve Avrupa sathında 

yayılan nüfuzuyla Sovyetlerin daha fazla ilerlememesi için bir ABD-İngiltere 

ittifakının zorunluluğunu dile getirmişti. Bu tarihten itibaren Amerikan politikası bu 

temel üzerine oturtulmuş ve 12 Mart 1947’de komünist yayılmayla mücadele için 

ortaya konan Truman Doktrini gereğince Yunanistan ve Türkiye’ye askeri yardımlar 

yapılması öngörülmüştü583. Bu çerçevede yukarıda bahsettiğimiz gibi İstanbul 

Patrikliği de devreye sokulmuş ve Moskova Patrikliği devre dışı bırakılmıştı. Batının 

bu kararlılığı karşısında Sovyet yönetimi açılım politikasından vazgeçerek, daha 

fazla iç politikanın sağlama alınmasına ve Doğu Avrupa’nın şekillendirilmesine 

yönelmiştir. Tüm bunlara paralel olarak da ‘nükleer mücadele dönemi’ başlatılmıştır. 

Bu çerçevede kutuplaşan dünyanın geldiği nokta, Sovyet politikacılarını dünya 

barışını ön plana çıkartan politikayı daha fazla desteklemeye itmiştir. Bu durumun 

farkında olan Rus Kilisesi, dünya barışını temel alarak yeni bir strateji geliştirmiştir. 

Kilisenin bu yeni politikası kuşkusuz Sovyet yöneticilerin dikkatinden 

                                                      
582 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 268. 
583 Vernadsky, Rusya Tarihi, s. 528. 



153 
 

kaçmamıştır584. Aslında kilisenin üstlendiği yeni rol daha önceki misyonuna nispetle 

pek de önemsiz sayılmamıştır. Dolayısıyla devletin inisiyatifi ile 1949’da Moskova 

Patrikliği bünyesinde “Dünya Barışının Korunması Komitesi” (Komitet Zashiti 

Mira) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu komitenin asıl görevi Sovyet politikalarını 

desteklemek ve kapitalist düzeni yermekten ibaret olmuştur. Nitekim komitenin 

Ağustos 1950 yılında düzenlenen kongresinde konuşan metropolit Nikolay, ABD’ye 

ve onun izlediği politikalara karşı ağır suçlamalarda bulunmuştur585. Metropolit, 

Sovyet yönetiminin baskıcı ve yayılmacı politikalarını görmezden gelerek, Amerikan 

yönetimini Kore’de soykırım yapmakla ve kimyasal silahlar kullanmakla itham 

etmiştir.  

1949 yılında Paris’te Barış Yanlıları Genel Dünya Kongresi düzenlenmiştir. 

Sovyetleri temsil eden delege içerisinde bulunan iki metropolit Dünya Kongresi’nin 

daimi komitesine üye seçilmiştir. Bu gelişmeleri değerlendiren Patrik I. Aleksi, 

1949’un Ağustos ayında Moskova’da dinler arası barışseverlik işbirliğinin 

başlangıcını oluşturan Birinci Genel Sovyet Dünya Barışı Yanlıları Konferansı 

düzenlemiştir. Bu konferansta Patrik, oluşturulan Dünya Barışının Korunması 

Komitesi’ne başkan seçilmiş ve bu yıldan itibaren düzenli olarak toplantıların 

yapılması kararlaştırılmıştır. Yine bu çerçevede 1950 yılında Patrik I. Aleksi, barış 

yanlısı ülkelerin nükleer silahların yasaklanması için sözleşmelere imza atmaları 

doğrultusunda bir çağrıda bulunmuştur586. 1949 yılı itibarıyla Moskova Patrikliği’nin 

bünyesindeki Moskova Patrikliği Dergisi’nde ‘Dünyanın Korunması Uğruna’ 

başlığını taşıyan bir bölüm tahsis edilmiş ve derginin her sayısında kilisenin dünya 

barışı ekseninde gerçekleştirdiği çalışmalar gündeme getirilmiştir. Sovyet yönetimi 

1949’dan itibaren Rus Kilisesi’ni ABD ile girdiği nükleer silahlanma konusundaki 

rekabeti perdelemek amacıyla kullanmıştır. Nitekim kilise bir taraftan fırsat buldukça 

dünya barışını gündeme getirmiş, diğer yandan da ABD ve onun politikalarını barış 

karşıtı olmakla suçlamıştır. Bu da aslında kilisenin Sovyet yayılmacılığını ve nükleer 

silahlarını görmezden geldiğini ortaya koymaktadır. 

                                                      
584 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 305. 
585 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 314. 
586 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 363. 



154 
 

Rus Ortodoks Kilisesi dünya barışı adı altında yürüttüğü çalışmalar dışında 

diğer Ortodoks kiliselerle ikili ilişkilerin sürdürülmesine de gayret göstermiştir. 

Nitekim Sovyet yönetiminin desteği ile Rus Kilisesi başta Antakya olmak üzere 

İskenderiye ve Kudüs Kiliseleri’ni 1950’nin sonlarına kadar Moskova’nın etkisi 

altında tutmayı başarmıştır. Bu sürece ABD’nin müdahil olmasına rağmen Sovyet 

yanlısı tavır sergileyen kiliselerin başında Antakya Kilisesi çekmiştir. Bu yıllar 

içerisinde Patrik III. Aleksander yönetiminde olan Antakya Kilisesi, Moskova 

Patrikliği vasıtasıyla kayda değer yardımlar almıştır. 1950-1952 yılları arasında ona 

60 bin dolar tutarında maddi destek sağlanmıştır. Ayrıca patriğin 1954’te SSCB’yi 

ziyareti sırasında 220 bin ruble ve 35 bin dolar tutarında para yardımında 

bulunulmuştur. Tüm bunların sonucu Moskova’yı ziyaret eden Antakya delegesi şu 

beyanda bulunmuştur:  

“Bütün Ortodoks Kiliselerin başında Rus Ortodoks Kilisesi bulunmalıdır. 
İstanbul Kilisesi Rus Kilisesi’ne oranla daha güçsüz durumdadır ve ayrıca 
Amerika politikasının bir aracı haline geldiğinden kendi geçmiş saygınlığını 
kaybetmiştir” 587.  

Tüm bu gelişmeler Rus Kilisesi’nin etkin bir biçimde Sovyet 

yönetimince ülke çıkarları doğrultusunda kullanılmaya devem ettiğini ortaya 

koymaktadır.  

4. Kilise ve Mabetlerin Durumu 

Kilisenin tamamen devletin enstrümanı haline gelmesi, ona belli düzeyde 

hareket alanı sağlamıştır. Ruhban sınıfıysa bu yöntemle kilisenin yeniden organize 

olmasının mümkün olacağı kanaatini taşımıştır. Nitekim Sovyet dış politikasının 

savunuculuğunu üstlenen kilise, bu tutumu sayesinde yüzlerce mabedin yeniden 

işlevsellik kazanmasına muvaffak olmuştur. Kilisenin yürüttüğü bu politika sonucu 

1949 yılında SSCB sınırları içerisinde 14421 Ortodoks kilise faaliyet göstermeye hak 

kazanmıştır. Bu kiliselerden 7547’si 1941’le 1944 yılları içerisinde Stalin’in 

kontrolünde yeniden ibadete açılmıştır. Bu sayı içerisine Alman işgalinden kurtarılan 

ve Sovyet kontrolüne geçen bölgelerde faaliyetini sürdüren 3491 civarında kilise de 

dâhil edilmiştir588.  

                                                      
587 Şkarovsky, Ruskiy Pravoslavniy Tserkov, c. II, s s. 306-309. 
588 Paspelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 316. 
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Kilise ve dini okulların yeniden faaliyete başladıkları dönemlere bakıldığında 

1947 ile 1948 yıllarının oransal olarak yüksek olduğu görülmektedir. Bu da söz 

konusu yıllarda kilisenin devlet tarafından görevlendirilmiş evrensellik misyonuyla 

paralellik arz etmektedir. Yalnız rakamlar 1949 yılından sonra Rus Ortodoks 

Kilisesi’ne ait mabetlerin sayısında ciddi düşüşün yaşandığını ortaya koymaktadır. 

Bu da artık kilisenin rejim için eskisi kadar önemli olmadığını ortaya koymaktadır. 

Yıllara göre kilise oranında yaşanan değişiklikleri aşağıdaki tabloya yansıyan 

rakamlarda görmek mümkündür589.  

II.  Tablo 

Yıl İşlevsel 
Kilise sayısı 

Kapatılmış 
Kilise sayısı 

1949 14,421 133 
1950 14,273 132 
1951 13,867  126 
1952 13,740 231 
1953 13,508 133 

Tabloya yansıtılan verilerden de görüldüğü gibi, sadece dört sene içerisinde 

yani 1 Ocak 1949’dan 1 Ocak 1953’e kadar Rus Ortodoks Kilisesi 1055 mabet 

kaybetmiştir.  

Bu süreç incelendiğinde çeşitli gerekçelerle kiliselerin kapatıldığı ya da farklı 

amaçlar için kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, Rus Ortodoks Kilise Şurası 

1950’de aldığı kararla 26 kilisenin kulüp olarak kullanılmasına onay vermiştir. Buna 

benzer sebeplerden dolayı özellikle savaş öncesi halkın elinden alınan kiliseler 

‘inançlı kişilerce kanundışı zapt edilmiş’ kiliseler kapsamına alınarak kapatılmış 

veya çok amaçlı kullanıma sunulmuştur590. Buna paralel olarak ruhban sayısının da 

her geçen sene azaldığı söylenebilir. Ayrıca 1948 yılında sonra halkın yoğun isteği 

ve bizatihi Patriğin taleplerinin olmasına rağmen yeni bir ruhban okulunun da 

açılmasına müsaade edilmemiştir. Özellikle 1949’dan itibaren Stalin’in ölümüne 

kadar her hangi bir kilisenin veya dini okulun açılmasına onay verilmemiştir591. 

Ayrıca 1949 yılından önce ruhbanlar rahatlıkla kilise dışında faaliyetler 

                                                      
589 Nathaniel, A Long Walk , s. 27.  
590 Tzıpin, İstoriya Russkoy Tserkovi, s. 359. 
591 Şkarovsky, Ruskiy Tserkov, c. II, s. 342. 
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yürütebilirlerken, bu tarihten itibaren kilise duvarları dışında her hangi bir çalışmanın 

gerçekleştirilmesi suç kabul edilmiştir592. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Sovyet 

hükümeti soğuk savaş yılları boyunca izlediği politikalarda, dünya barışı adı altında 

kiliseyi etkin bir biçimde kullanmaktan vazgeçmemiştir. Kilisenin savaş sonrası 

politikalarda başarısız olması, iki kurum arasında ilişkinin yeniden kopmasına yol 

açmışsa da artık 1939 öncesine benzer bir durum yaşanmamıştır. Bu tarihten itibaren 

kurşuna dizilme ya da Sibirya’ya sürgüne gönderilme dönemi sona ermişse de Rus 

Kilise İşleri Şurası faaliyet gösteren kiliseleri sudan sebeplerle kapatmaya ve 

rahipleri çeşitli suçlamalarla gözaltında tutmaya devam etmiştir593.  

Sonuçta, Sovyet iktidarının ilk dönemi olarak nitelendirebileceğimiz 1917-

1939 yılları arasında Rus Ortodoks Kilisesi devletin tüm kurumlarınca hedef 

tahtasına oturtulmuş ve kilise\din olgusunun insanların hayatlarından tamamen 

silinmesine çalışılmıştır. Bu çerçevede ruhban sınıfına yönelik yok etme politikası 

sonucunda on binlerce ruhban ve inançlı insan öldürülmüş ve bir o kadarı da 

Sibirya’ya sürülmüştür. Ayrıca bu aşamada kilise ve mabetlerin imhasının da 

gündeme geldiği, bu amaçla ilk aşamada kilise çanlarının sökülmesinin 

gerçekleştirildi ği görülmektedir. Bu süreçte SSCB’nin dünyadan kısmi tecrit durumu 

da din karşıtı amansız politika yürütmesine olanak sağlamıştır. Din adamlarının 

tutuklanması ya da öldürülmesi sonucu 1939 yılına gelindiğinde SSCB’de sadece üç 

Metropolit ve 300 civarında ruhban çeşitli bölgelerde dini faaliyet yürütme hakkına 

sahip olmuştur. Oysaki 1917 yılı verilerine göre Çarlık Rusya’sı sınırları içerisinde 

100 bini aşkın ruhban, kilise hizmeti sunmaktaydı. Sovyet yönetiminin ateist 

düşünceyi hakim kılmak için başlattığı bu değişimin istenilen sonuçları doğurmadığı 

ilk kez 1937 yılında yapılan kapsamlı nüfus sayımı sırasında ortaya çıkmıştır. O 

dönemlerde sonuçların gizli tutulduğu 1937 araştırma sonuçları, ülke genelinde % 

60’in üzerinde inançlı kişinin olduğunu göstermektedir. Stalin, bu sonuçlardan 

oldukça rahatsızlık duymuştur. Ancak kanaatimizce daha sonra izlediği kilise-devlet 

politikalarında meydana gelen değişikliklerde 1937’de yapılan araştırma sonuçlarının 

önemli ölçüde katkısı olmuştur.  

                                                      
592 Şkarovsky, “Ruskiy Pravoslavniy Tserkov”, s. 49. 
593 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 266. 
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1939 yılına gelindiğinde Almanya’nın başlattığı İkinci Dünya Savaşı ile 

birlikte kilise-devlet ilişkilerinin seyri beklenmedik tarzda değişmiştir. Bu tarihten 

itibaren Sovyetler, kilise\din konusunda yeni bir politika belirlemek zorunda 

kalmıştır. Bu ise yok olma tehlikesi yaşayan Rus Ortodoks Kilisesi’nin yeniden hayat 

bulmasını kolaylaştırmıştır. Diğer bir ifade ile İkinci Dünya Savaşı Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin kurtuluşunun başlangıcı olmuştur. Bu süreci iyi değerlendiren Metropolit 

Sergiy, 1925 yılında Patrik Tikhon’un ölümünden sonra zaafa uğratılan Patriklik 

makamını yeniden tesis etmeyi başarmış, ayrıca kilise eğitimi konusunda birtakım 

kazanımlar elde etmiş ve onlarca kilisenin yeniden işlevsellik kazanmasına muvaffak 

olmuştur. Yine bu dönemde Stalin yönetimi, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Balkan halkı 

üzerindeki nüfuzunu iyi değerlendirmiş ve kiliseyi Sovyet çıkarları doğrultusunda 

kullanma yoluna gitmiştir. Bu çerçevede Moskova’yı dünya Ortodoksluğunun 

merkezi haline getirme girişimleri batılı devletlerin çabasıyla sonuçsuz kalmıştır. 

Nihayetinde kilise İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte yeniden toparlanma sürecine 

girmiş ve ciddi tavizler karşılığında Stalin’in ölümüne kadar önemli kazanımlar elde 

etmeyi başarmıştır. 1953 yılında Stalin’in ölümü iktidar değişikli ğiyle sonuçlanmış 

ve bu değişiklik beraberinde politik değişikli ği de getirmiştir. Bu tarihten itibaren 

kilise-devlet ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

I.  Stalin Sonrası Dönemde Sovyetlerin Din Politikası 

Stalin’in ölümünden sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi 

Başkanlığına getirilen N. S. Kruşçev, (ö. 1971) birtakım politik değişikliklere imza 

atmıştır. Bu nedenle 1953-1964 Kruşçev yönetimi yıllarına Sovyet tarihinde ‘siyasi 

yumuşama dönemi’ “оттепель” denilmektedir. Söz konusu tarihlerde iç ve dış 

politikada liberalleşme yolunda önemli aşamalar kaydedilmiş, politik ve ekonomik 

alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirilmi ştir594. Rus Ortodoks Kilisesi açısından bu 

süreç, Sovyet yönetiminin kilise ve din sorununu kökten çözmek maksadıyla 

uygulamaya koyduğu son baskı dönemi olarak bilinmektedir595. 

A. Kru şçev Dönemi Kilise-Devlet İlişkisi  

Merkez Komite Birinci Kâtipliğine Kruşçev’in getirilmesi, Stalinist çizgide 

olan birtakım parti önderleri arasında rahatsızlığa neden olmuştur. Bunların başında 

İçişleri Bakanlığı koltuğuna getirilen L. Beria (ö 1953) gelmektedir596. Bu dönemde 

önde gelen parti liderlerinin ülkeyi ortak akılla yönetme konusunda hemfikir 

oldukları iddia edilse de ilk günlerden itibaren aralarında bir iktidar mücadelesi 

başlamıştır. Özellikle 1953 yılı meydana gelen iç çekişmeler, ülkenin uluslararası 

ili şkilerini dahi ikinci plana itmiştir597. Bu durumdan kurtulmayı hedefleyen Kruşçev, 

kendi iktidarı açısından tehlikeli gördüğü tüm rakiplerini çeşitli siyasi hamlelerle 

devre dışı bırakma yoluna gitmiştir. Bu anlamda en tehlikeli rakip olarak gördüğü 

Beria’yı, İçişleri Bakanlığının yetkilerini artırmak, başta İngiltere olmak üzere diğer 

Batılı ülkelere casusluk yapmak ve burjuva düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs 

suçlamalarıyla tutuklamıştır598. Tüm yetkileri elinden alınan Beria ve etrafındakiler, 

                                                      
594 Orlov, İstoriya Rossii, s. 426. 
595 Şkarovsky, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v 1958-1964 Godakh”, Voprosı İstorii , 1999\2, s. 

42.  
596 Robert Service, A History of Twentieth-Centuey Russia, The Penguin Press, y. y. 1997, s. 332. 
597 T. A. Çumaçenko, “Sovet po Delam RP Tserkvi i Moskovskaya Patriarkhiya v Reşenii 

Vneşnepolitiçeskih Zadaç Kuruşevskogo Rukovodstva: 1953-1958 g,” Gosudarstvo, Religiya, 
Tserkov v Rossii i zaRybejom, , Moskva, İzdatelstvo RAGS, 2010\4, s. 107.  

598 Orlov, İstoriya Rossii, s. 426. 
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çıkarıldıkları mahkeme tarafından yargılanmış ve 1953 yılının sonunda idam 

edilmişlerdir.  

İktidarı tam anlamıyla kontrol altına almayı hedefleyen Kruşçev, işe halefinin 

geride bıraktığı imajı yıkmak ve toplum bilincinde putlaşan Stalin algısını ortadan 

kaldırmakla başlamıştır599. Dolayısıyla Stalin döneminde baskıya ve sürgüne maruz 

kalan kişi ve halkların600 rehabilitasyonu konusunu gündeme getirmiştir. Bu 

bağlamda 1956 yılının başlarına kadar 16 bin civarında insanın haklarının iadesini 

gerçekleştirmiştir. Parti içindeki konumunu güçlendirmeyi başaran Kruşçev, 1956’da 

toplanan merkez komitenin Yirminci Kongresinde konuyu yeniden gündeme 

getirerek Stalin’i açıkça yermekten kaçınmamıştır601. Kruşçev, konuşmasında Stalin’i 

günahsız on binlerce insanın hayatından sorumlu tutmuştur. Ayrıca Kruşçev, İkinci 

Dünya Savaşından itibaren Stalin’in izlediği ılımlı din politikasından duyduğu 

memnuniyetsizliği, iktidara gelir gelmez ortaya koymuştur.  

Genelde tüm dinlere özelde ise Rus Ortodoks Kilisesine karşı yeni bir baskı 

politikasının sinyalleri, 7 Temmuz 1954’te düzenlenen Sovyet Cumhuriyeti 

Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısında, gençlerin kilise ve dini 

organizasyonlara rağbet göstermesi konusuyla gündeme gelmiştir. Söz konusu 

                                                      
599 Bkz. Kru şçev’in Anıları , c. II, Türkçesi, M. Ali Kayabal, Milliyet Yayınları, 1971, s. 281. 
600 1944 yılı itibarıyla SSCB sınırları içerisinde bulunan Alman, Kalmık, İnguş, Çeçen, Kırım 

Tatarları, Finler, Karaçaylar ve Ahıskalı Türklerden oluşan azınlıklar yaşamakta oldukları 
topraklardan koparılarak SSCB’nin çeşitli bölgelerine sürgün edilmiştir. Bahsi geçen bu 
azınlıkların çoğu Nazi Almanya’sıyla işbirliği yapma gerekçesiyle vatanlarından sürülürken, 
Ahıskalılar, Türkiye sınırında bulunma nedeniyle sürgüne tabi tutulmuştur. Türkiye sınırında 
bulunan Ahıskalılar muhtemelen SSCB açısından bir tehdit olarak algılanmıştır. Bu tehdit algısının 
izlerine Devlet Savunma Komitesinin 31 Temmuz 1944 yılının aldığı 6279 sayılı tehcir kararında 
da görmek mümkündür. SSCB Halk İçişleri Komiseri L. Beria, Stalin’e gönderdiği mektupta 
bölgede bulunan Türklerin, Türk istihbarat organları için casusluk faaliyetleri yürüttüklerinden ve 
eşkıya grupları için insan gücü temin ettiklerinden bahsetmektedir. Bu gerekçelerle 91 bin 
civarında Türk, ağır koşullar altında Orta Asya coğrafyasına sürgün edilmiştir. 1956 yılından sonra 
sürgün edilmiş halklara yöneltilen tüm suçlamalar kaldırılmıştır. Bu çerçevede Çeçenler, İnguşlar, 
Kalmıklar ve Karaçaylar yeniden vatanlarına dönme hakkına kavuşmuştur. Ayrica bu halklara 
özerklik statüsü verilmiştir. Ancak başta Ahıskalı Türkler olmak kaydıyla Kırım Tararlar ve 
Sovyet sınırları içerisinde kalan Korelilerin eski topraklarına dönmelerine onay verilmemiştir. 
Nitekim SSCB’nin sukutundan sonraki süreçte de Bağımsızlığını kazanan Gürcistan Cumhuriyeti 
Avrupa Şurasının kararına rağmen Ahıskalı Türklerin vatanlarına dinmelerini çeşitli gerekçelerle 
engellemeyi sürdürmektedir. Günümüz itibarıyla Ahıskalı Türkler başta Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan olmak üzere dünyanın 15 den fazla ülkesine dağılmış vaziyette yaşamlarını idame 
ettirmeye çalışmaktadırlar. Bkz. Mehmet N. Sezgin, A. Kamil, Dünden Bugüne Ahıska Türkleri 
Sorunu, Ankara, 2003, s s. 17-19. Ayrıca Bkz. “Geografiçeskie Osobennosti Rasseleniya 
Depoptirovannıkh Narodov i Proçess İkh Reablitatsii v SSSR,” s s. 175-177. (Çevrimiçi) 
http://demoscope.ru/weekly/knigi/polian/polian_4.pdf, 5 Ocak 2010.  

601 Miner, Stalin’s Holy War , s. 29.  
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toplantıda dinlere karşı acımasız bir savaşın başlatılması çağrısı yapılmıştır. Aynı 

zamanda her ay yayınlanan Moskova Patrikliği Dergisi, Ortodoks Bülteni ve 

Kardeşlik Bültenlerinin etkisinin azaltılması için din karşıtı yayınların çoğaltılmasına 

karar verilmiştir. Alınan bu kararlar sonucu din karşıtı dergi ve broşürlerin yıllık 

baskısı, 800 bin nüshaya çıkartılmıştır. Yeni yönetimin kilise\din konusunda ortaya 

koyduğu yöntem, ateizm propagandasının hızlandırılmasını, dini faaliyetlerin 

kısıtlanması şeklinde olmuştur.  

Kruşçev, 20 sene içerisinde ülkesinin Komünizm düzenine geçeceği 

doğrultusunda görüş beyan ederek, partililerin bu doğrultuda çalışmalarına hız 

vermelerini istemiştir. Bir anlamda Marks’ın komünizme giden yol ateizmden geçer 

iddiasından yola çıkan Kruşçev, dinin sosyal hayattan tamamen silinmesi gerektiğine 

inanmıştır. Marks’a göre din, maddi dayanaktan yoksun bırakıldığı takdirde kendi 

kendisine yok olacaktır. Ancak Kruşçev, bunun o kadar kolay olmadığını yaşamış 

olduğu tecrübeden iyi bilmekteydi. Ona göre komünizm din ile çatışıyordu ve bu 

durum, dinin fiziki olarak yok edilmesini kaçınılmaz kılmaktaydı602. Ancak 

yürütülmek istenen bu politika, Kruçev’in başlattığı liberalleşme ve mevcut düzenin 

değiştirilmesi politikasıyla çeliştiğinden ve de kilisenin Sovyet çıkarları açısından 

yeniden kullanılmasının gündeme gelmesi bakımından belli bir zaman için dahi olsa 

ertelenmiştir. Ayrıca parti içerisinde Stalinizm taraftarlarıyla ciddi mücadele 

içerisinde olan Kruşçev, kendi politik çizgisini hâkim kılabilmek için toplumun tüm 

kesimlerinin desteğine ihtiyaç duymaktaydı. Dolayısıyla 1955’ten itibaren 

Sovyetlerin kilise politikasında, kısmen gevşeme yaşanmıştır. Nitekim bu süreçte 

kiliselerin kapatılması daha az yaşanırken, diğer taraftan da ruhban sayısında artış 

kaydedilmiştir. Ayrıca 1955 yılı içerisinde gayri resmide de olsa 37 kilisenin 

açılmasına onay verilmiş ve 4 yeni kilisenin yapımı gerçekleştirilmi ştir. Ruhban 

sayısındaki artışın başlıca sebeplerinden birisi, hükümetin bu dönemde uyguladığı 

rehabilitasyon politikasıdır. Bu çerçevede 1930’lu yıllardan beri tutuklu bulunan ve 

Sibirya’ya sürgün edilen yüzlerce ruhban özgürlüğüne kavuşmuştur. Özgürlüklerine 

kavuşan ruhbanların neredeyse tümü yeniden dini faaliyetler içerisine girdiklerinden, 

ülkede inançlı insanların oranında artış yaşanmıştır. Dine karşı rağbetin artmasını 

                                                      
602 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s s. 322-335. 
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Kilise İşleri Şurası’na gelen mektup oranındaki artıştan da görmek mümkündür. 

Örneğin 1955 yılında kiliselerin ibadete açılması konusunda Rus Ortodoks Kilise 

İşleri Şurası’na 1700 civarında dilekçe intikal etmişken, bu oran 1956 yılında 2299’a 

çıkmıştır603. Dolayısıyla tüm istatistiki veriler, 1950 yılının son çeyreğinden itibaren 

ülke genelinde Ortodoksluğun yükselişe geçtiğini göstermektedir. Bu ise Kruşçev 

rejiminin tesisi sırasında ortaya çıkan liberal politikanın doğal sonucuydu.  

1. Siyasi Çıkarlar Bağlamında Kilise-Devlet İlişkileri  

Rus Ortodoks Kilisesi’nin 1950’den itibaren Sovyet çıkarları doğrultusunda dış 

siyasette pasif kalması, hükümetin dikkatinden kaçmamıştır. Ortodoks Kiliselerin 

etkin olduğu Orta Doğu bölgesinde Rus Kilisesi’nin varlık gösterememesi, bu 

bölgeler üzerine politik hesaplar yapan Sovyet yönetimini rahatsız etmiştir. Özellikle 

1956 yılında Mısır’ın Süveyş Kanalını millileştirme girişimine karşı Batılı devletlerin 

başlattığı başarısız müdahale girişimi, Sovyetlerin bölgeye olan ilgisinin daha da 

artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi’nin Doğu Ortodoks 

Kiliseler üzerine yoğunlaşması konusu yeniden gündeme gelmiştir. Bu çerçevede 

Kruşçev’in de onayıyla kilisenin dış politikada yeniden etkinleştirilmesine karar 

verilmiştir. Bu fırsattan yararlanan Rus Kilisesi, Doğu Ortodoks Kiliseleri ile ikili 

ili şkilerini onarma yoluna girmiştir. Devletin verdiği destekle Moskova Patrikliği, 

1956 yılında Çin hükümetinin onayını alarak özerk Çin Ortodoks Kilisesi’nin 

oluşturulmasına muvaffak olmuştur604. Ancak 1958 yılında Çin’le SSCB arasında 

yaşanan siyasi kriz, Çin Ortodoks Kilisesi’nin ilgası ve ortadan kaldırılmasıyla 

sonuçlanmıştır. Diğer taraftan İsrail’le diplomatik ilişkilerin onarılması, Kudüs’te 

Rus Kilise misyonunun geliştirilmesine ve bu misyon üzerinden bölgede Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin etkisinin artırılmasına zemin oluşturmuştur. Diğer taraftan 

Kilise İşleri Şura başkanı Karpov, her fırsatta Moskova Patrikliğinden Yunan ve 

Etiyopya Ortodoks Kilisesiyle ikili ilişkileri iyileştirmesi talebinde bulunmuştur. 

Ayrıca İstanbul patriğinin SSCB’ye davet edilmesi ya da üçüncü bir ülkede bir araya 

gelmenin yollarının bulunması istenmiştir605.  

                                                      
603 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s s. 354-361. 
604 A. Rastorgyev, “Reç Mitropolita Krutiçkogo i Kolominskogo Nikolaya,” Moskva, J.M.P, 1957\6, 

s. 24. 
605 Çumaçenko, “Sovet po Delam,” s s. 110-120. 
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Rus Ortodoks Kilisesi 1958 yılında Patrikliğin yeniden tesis edilmesinin 

kırkıncı yılı kutlamaları nedeniyle diğer Ortodoks kiliselerin temsilcilerini 

Moskova’ya davet etmiştir. Aslında söz konusu kutlamaların bir sene önce yani 

1957’de yapılması planlanmıştı. Nitekim Metropolit Tikhon, 1917 yılında Patrik 

seçilmişti. Ancak söz konusu kutlamaların Ekim Devrimiyle (1917) aynı döneme 

denk gelmesi, hükümet yetkililerini harekete geçirmiş ve Patriklik kutlamaları bir yıl 

sonraya ertelenmiştir606. 11 Mayıs 1958’de başlatılan kutlamalara 14 özerk Ortodoks 

Kiliseden 12’si delege göndermiştir. Kıbrıs ve Kudüs kiliseleri, kutlamalara 

katılmamıştır. Düzenlenen toplantıda gündeme getirilen “Dünya Barışı” konusu ve 

bu konu üzerinde ortak bildiri yayınlama girişimi Yunan ve İstanbul Kiliseleri 

temsilcilerinin itirazları sonucu engellenmiştir. Nihayetinde Moskova toplantısı, 

1948 yılında olduğu gibi İstanbul Patrikliğinin müdahalesi sonucu amaçlanan sonuca 

ulaşmamıştır. Tüm dünya kiliselerini barış uğruna mücadeleye sevk eden ve siyasi 

iktidarların nükleer denemeleri durdurmalarını isteyen belgeyi 12 delegeden sadece 

9’u imzalamıştır. Yapılan çağrıda 5 özerk kilise yöneticisinin imzasının bulunmayışı, 

söz konusu çağrının dünya Ortodoksları adına yapılmış olamayacağı konusunu 

gündeme getirmiştir607. Batı basınının bu konuyu gündeme taşıması, Sovyet 

yönetiminde kiliseye karşı olumsuz bir tavrın yeniden yeşermesini tetiklemiştir. 

Henüz Patriklik kutlamaların devam ettiği günlerde Kruşçev’le bir araya gelen 

Patrik Aleksi başkanlığındaki ruhban heyeti, kilisenin yürüttüğü dış politikalar 

hakkında bilgi vererek özellikle bazı Doğu Ortodoks Kiliselerinin maddi açıdan 

desteklenmesi zaruretini iletmiştir. Ayrıca ülke dâhilinde kiliseye karşı yürütülen 

baskıcı politikaların sonlandırılması rica edilmiştir608. Ruhbanları dinleyen Kruşçev, 

problemlerin çözümü konusunda yardım sözü vermesine rağmen daha sonraki 

süreçte tam tersi politikalar izlemiştir.  

Hükümetin 1954-1958 yılları arası izlediği kilise politikası ne ülke içinde ne de 

dışında kararlı ve dengeli olmuştur. Bu durumsa doğal olarak kilisenin özellikle dış 

politika alanında istenilen başarıyı yakalamasını zorlaştırmıştır. Bu durumu gerekçe 

gösteren yönetim, 1957’den itibaren Moskova Patrikliğine yapmakta olduğu maddi 

                                                      
606 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 378. 
607 Şkarovsky, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v 1958-1964 Godakh,” s. 43. 
608 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s. 314. 



163 
 

desteği büyük oranda kısıtlama kararı almıştır. Bu çerçevede Ortadoğu’da mevcut 

Ortodoks Kiliselere yapılan yardımlar askıya alınmıştır609. Bunun önemli 

gerekçelerinden birisi Rus Ortodoks Kilisesi’nin uluslararası arenada yetersiz 

kalmasıdır. Bunun sonucunda 1958’den itibaren kiliseye karşı baskıların artması 

yeniden ivme kazanmıştır610. Bu nedenle Kruşçev, Rus Ortodoks Kilisesi’nin dış 

politika konusunda kendisinden beklenen umudu boşa çıkardığını gerekçe göstererek 

çevresinde bulunan bürokratlara; “Ona daha fala zaman harcamaya değer mi?” 

demiştir611. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen Vatikan’ın 1960’lı yılların başlarında 

planladığı II. Vatikan Konsilini düzenleme girişimleri, Rus Kilisesinin yeniden dış 

politikada etkin rol üstlenmesine olanak tanımıştır. 

2. Rus Ortodoks Kilisesi ve Vatikan 

1959’dan itibaren Papa’nın II. Vatikan Konsilini düzenlemeyi planladığı ortaya 

çıktığında, Sovyet yönetimi yeniden Rus Ortodoks Kilisesi’nin dış politika 

konusunda insiyatif üstlenmesi konusunu gündeme getirmiştir. Göreve atanan Kilise 

İşleri Şura başkanı Kuroyedov’a verilen talimatlardan birisi de kilisenin dış politika 

konusunda etkinliğini yeniden artırmak olmuştur. SSCB yönetimi, yürütmekte 

olduğu “silahsızlanma ve dünya barışı” politikasında Moskova Patrikliğini 

kullanarak bazı ülke halklarının desteğini almayı planlamıştır. Ancak iktidar, eski 

ruhban kadronun performansından pek memnun olmamıştır. Bu çerçevede patrikle 

bir araya gelen Kuroyedov, kilisenin dış politikasının tatmin edici olmadığını ve son 

birkaç seneden beri Patrikliğin -Ortodoks Kiliselerini Rus Kilisesi etrafında 

birleştirmek maksadıyla- kapsamlı herhangi bir organizasyon gerçekleştirmediğinden 

yakınmıştır. Ayrıca yetersizlikleri sebebiyle bazı üst düzey ruhbanların görevlerinden 

uzaklaştırılmalarını istemiştir.  

1960’ın ilk çeyreğinden itibaren Orta Doğu ülkelerinin bazılarını ziyaret eden 

Patrik I. Aleksi, Antakya, İskenderiye, Kudüs ve İstanbul Patrikleriyle ikili 

görüşmeler yapmıştır. Moskova patriği I. Aleksi’nin Athenagoras’la görüşmesinde 

tüm Ortodoks Kiliseler toplantısının organize edilmesi konusunda uzlaşıya 

                                                      
609 Çumaçenko, “Sovet po Delam,” s. 121. 
610 Bkz. Vasilik Vladimir, “Goneniya Pyatidesyatih-Şestidesyatih Godov,” (Çevrimiçi), 

http://www.bogoslov.ru/text/487477.html, 28 Ekim 2009. 
611 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s. 315. 
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varılmıştır. Toplantının Eylül-Ekim 1961’de Yunanistan’ın Rodos adasında 

yapılması karara bağlanmıştır. Fakat Rus Kilisesinin bu toplantıyı organize etme ve 

yönetme konusunda öncülük çabaları, İstanbul Kilisesi’nin engeline takılmıştır. 1961 

yılında gerçekleştirilen Birinci Rodos toplantısında, Moskova Patrikliği Vatikan 

karşıtı politika izlemiştir. Ancak Moskova’nın Vatikan’la ikili ilişkiler geliştirme 

amaçlı politik değişikli ğe gitmesi doğal olarak 1963’te düzenlenen İkinci Rodos 

toplantısında Rus Kilisesi’nin tutum değiştirmesiyle sonuçlanmıştır. İkinci toplantıda 

tüm Ortodoks Kiliseler adına birtakım kararlar alınmıştır. Bunlardan en önemlisi 

Vatikan’la eşit şartlar altında diyaloga girilmesinin mümkün olacağı üzerinedir. 

Ayrıca dileyen Ortodoks Kilisesi’nin II. Vatikan Konsiline gözlemci sıfatıyla 

katılmasına onay verilmiştir612.  

Rus Ortodoks Kilisesi, dış ili şkiler çerçevesinde 18 Kasım 1961’de Yeni 

Delhi’de düzenlenen Dünya Kiliseler Konseyinin III. toplantısına kalabalık bir 

heyetle katılmıştır613. Bu zamana kadar gözlemci sıfatıyla Dünya Kiliseler Konseyi 

toplantılarına katılan Rus Ortodoks Kilisesi, konsey üyeleri arasında yapılan oylama 

sonucu 142 oyla organizasyona üye olarak kabul edilmiştir. Toplantı sonunda “tüm 

hükümet ve halklara çağrı” başlığı altında on maddelik sonuç bildirgesi 

yayınlanmıştır. Bildirge, içerik itibarıyla Rus Ortodoks Kilisesi’nin üstlendiği dış 

politikayla paralellik arz etmiştir. Özellikle dördüncü ve beşinci maddeler, Rus 

Kilisesi’nin öteden beri savunageldiği ilkeleri içermekteydi. Bildirgenin dördüncü 

maddesi silah rekabetinin derhal durdurulmasını isterken, beşinci madde dünya 

barışının korunması için gücün yerine aklın konmasını ve zaman kaybedilmeksizin 

müzakere yollarının belirlenmesini öngörmekteydi614. Görüldüğü gibi Konsey 

sonucu alınan kararlar SSCB’nin kiliseye yüklediği misyonla örtüşür niteliktedir. 

Ayrıca Konsey, tüm bu barış çağrılarıyla birlikte komünizmi kınamaktan da 

kaçınmıştır.615 Bu da Rus Kilisesi’nin konsey sırasında gösterdiği performansı ortaya 

koymaktadır.  

                                                      
612 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s s. 320-324. 
613 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 407. 
614 “Prizıv ko Vsem Pravitelstvam i Narodam”, Bratskiy Vestnik, Moskova, İzdanya Vsesoyuznogo 

Soveta Evangelskih Hristian-Baptistov, 1962\3, s s. 8-9.  
615 Şkarovsky, “Russkaya Tserkov v 1958-1964 Godakh,” s. 52. 
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1962 yılı itibarıyla Sovyet yönetiminin Papa’ya karşı tutumunda, büyük bir 

değişim yaşanmıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri ülkede yaşanan ciddi 

ekonomik sıkıntılardır. Kruşçev, Vatikan’la ilişkileri normalleştirerek Papa üzerinden 

bazı zengin batılı ülkelerden uzun vadeli krediler almayı planlamıştır. Dünyada 

meydana gelen gelişmeler ve özellikle 1962 sonlarına doğru SSCB ve ABD arasında 

Karayıp Adaları üzerinde gerginliğe yol açan kriz, Papa’yı dünya barışı konusunda 

harekete geçirmiştir. Sovyetlerin yapıcı yaklaşımı sonucu Papa, SSCB ile ilişkilerin 

normalleştirilmesine olumlu baktığını beyan etmiştir.616 Bu çerçevede Rus Ortodoks 

Kilisesi de Vatikan’la ikili ilişkilerin normalleşmesine gayret göstermiştir. II. 

Vatikan Konsili öncesinde Rus Kilisesi Patriği I. Aleksi, bir Fransız gazeteciye 

verdiği demeçte, Rus Ortodoks Kilisesi’yle Roma Katolik Kilisesi’nin birbiriyle 

dogmatik ve ayinler konusunda yakınlık arz ettiğini söylemiş, ancak Papanın 

yanılmazlığı, öncülüğü ve filioque gibi konularda görüş ayrılığı yaşandığını 

belirtmiştir.617 II. Vatikan Konsiline gözlemci heyetle de katılan Rus Ortodoks 

Kilisesi, uzun zamandan beri kopmuş durumda olan ikili ilişkileri yeniden 

canlandırmaya çalışmıştır. II. Vatikan Konsili’nin devam ettiği sırada Papa XXIII. 

John vefat etmiştir. Bu vesileyle Papa sekretaryasına bir telgraf yollayan Patrik I. 

Aleksi, Papa’nın ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirmiş ve Papa’nın 

dünya barışı için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle insanlık hafızasında daima 

yaşayacağını belirtmiştir618. XXIII. John’un ölümünden sonra papalık makamına 

gelen VI. Paulus, selefinin Sovyetlere karşı izlediği olumlu politikadan uzaklaşmıştır. 

Yeni Papa yönetimindeki Katolik Kilisesi, ilk etapta Sovyetlere karşı izlenen hoşgörü 

politikasının sürdürüleceği sinyalini vermişse de ancak 29 Eylül-4 Ocak 1963’te 

düzenlenen Konsilin ikinci oturumunda komünizm karşıtı görüşlerin gündeme 

getirilmesini sağlamıştır. Bu durum Sovyet cephesinde tepkiyle karşılanmıştır. Papa 

XXIII. John’un ölümünden sonra yaşanan gelişmeler, Sovyetlerin Rus Ortodoks 

Kilisesi’ne yüklediği dış politikayı anlamsızlaştırmıştır. Parti yetkililerine göre kilise 

1948’de olduğu gibi yine başarılı bir misyon yürütememiş ve Sovyet çıkarlarını 

koruyamamıştır. Bu nedenle kilise eksenli dış politikanın faydasız olduğu kanısı 

                                                      
616 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, II. c, s. 326.  
617 Bkz, “Otvetı Patriarkha Moskovskogo i Vsya Rusi Aleksiya na Voprosı Gospodina Jana Bule,” 

J.M.P, Moskva, 1962\9, s s. 14-16. 
618 Patrik I. Aleksiya, “Soboleznovaniye Patriarkha,” J.M.P, Moskva, 1963\6, s. 4. 
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yaygınlık kazanmıştır. Ancak Sovyet yönetiminin tüm baskı ve olumsuz tutumuna 

rağmen kilise dış politikada kendi varlığını kısmen de olsa sürdürmeye devam 

etmiştir. Bu çerçevede Kasım 1964’de Rus Ortodoks Kilisesi’nin üst kadrosu 

İngiltere, İsviçre ve Yunanistan’ı ziyaret etmiştir. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi Cumhurbaşkanıyla da ikili görüşme düzenlemiştir. Görüşme esnasında 

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Sovyetlerin Kıbrıs konusunda izlemekte olduğu 

politikalara değinerek adanın özgürlüğü konusunda verdikleri destekten dolayı 

Sovyet hükümetine şükranlarını sunmuştur. Diğer taraftan Yunanistan başbakan 

yardımcısı Papandrius, I. Aleksi ile yaptığı ikili görüşmede iki ülke arasında 

ili şkilerin iyileştirilmesi arzusunu da beyan etmiştir619.  

3. Kuru şçev’in Din Kar şıtı Politikası  

Stalin sonrası Moskova Patrikliğinin yeniden gündeme gelmesi ve özellikle dış 

politikada kayda değer açılımlar gerçekleştirmesi, militan komünistler arasında 

tedirginliğe yol açmıştır. Fakat Rus Kilisesi’nin özellikle dış güçlerin müdahalesi 

sonucu yürüttüğü politikalarda başarısızlığa mahkûm edilmesi, militan komünistlerin 

yeniden harekete geçmesini sağlamıştır. ‘Komsomolskaya Pravda’ (Komsomol 

Gerçeği) gazetesi, savaştan sonra ilk defa parti üyeliğiyle tanrı inancının birbiriyle 

örtüşmediğini yazmıştır. ‘Gazeta Uçitel’ (Öğretmen Gazetesi) ise inançlı kişilerin 

öğretmen olamayacağını, gerçek eğitimin din karşıtı eğitimle mümkün olabileceğini 

beyan etmiştir620. Ülkede yayın yapan diğer rejim yanlısı dergiler de bu konuları 

gündeme taşımış ve dine karşı yapılan mücadelenin militan burjuvazi ideolojisine 

karşı yapılan mücadele anlamına geldiğini yazmıştır.  

Sovyet Komünist Partisi bünyesinde, dini konulara toleranslı yaklaşım 

sergileyen bürokratın çok az olduğu bilinen bir vakıadır. Bu düşünceye sahip 

hükümet görevlilerinden biri olan Din İşleri Şura Başkanı Karpov, kiliseye yönelik 

baskı politikasının uygulanmaya konmasına karşı çıkmıştır. Ancak parti içinde esas 

güç konumunda bulunan şahin kanat, Karpov’a görevinin kilise yetkilerini 

genişletmek değil, aksine kısıtlamak olduğunu hatırlatmakta gecikmemiştir. Karpov, 

1957’de düzenlenen Şura toplantısında kendine yönetilen eleştirileri yanıtlarken din-

                                                      
619 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s s. 328-330. 
620 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 267. 
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devlet ilişkisi konusunda kendi görüşünü beyan etmekten kaçınmamıştır621. Karpov 

yönetimi altında olan şuranın ana görevinin devlet ve kilise arasındaki ilişkilerin 

düzene konmasından ve ruhbanların yeniden devlete karşı tepki politikası izler 

duruma düşmesinin önlenmesinden ibaret olduğunu belirtmiştir. O ayrıca böyle bir 

gelişmeye hükümetin izlediği katı politikaların sebebiyet verecek olmasının da 

affedilemez bir hata olacağının altını çizmiştir622. Ancak Parti yöneticileri Karpov’la 

aynı görüşte değillerdi. Dolayısıyla ortaya çıkan memnuniyetsizlik göz önünde 

bulundurulduğunda, Şuranın izlediği kilise\din politikasının, parti çıkarlarıyla 

örtüşmediği anlaşılmaktadır.  

Uzun yıllardan beri din karşıtı politikalar uygulanıyor olmasına rağmen hâlen 

ülkede dinin ayakta kalmayı başarması, ateizm militanlarını kendi yöntemlerini 

sorgulamaya sevk etmiştir. Dönemin toplum bilimcileri, yürütülen din karşıtı 

politikalara rağmen halen dinin sosyal hayatta varlığını sürdürmesini, rahiplerin aktif 

faaliyetlerine ve ateizmin yeterince tanıtılmayışına bağlamıştır. Ayrıca bilimsel 

ateizm konusunda ders, seminer ve konferansların daha az yapıldığı bölgelerde dinin 

hayat bulduğunun altı çizilmiştir. Dolayısıyla söz konusu bölgelere yönelik bilimsel 

ateizm faaliyetlerinin artırılması gündeme gelmiştir623. Bu bağlamda 1956 yılında 

SSCB genelinde ateizmi ön plana çıkartan seminer ve derslerin sayısı 1875 iken 

1957 yılında bu sayı 3875’e çıkartılmıştır624. Bu ise doğal olarak din karşıtı 

eylemlerin artmasına yol açmıştır. Nitekim 1957’de çıkartılan bir kanunla, tüm 

okullarda bilimsel ateizm dersleri zorunlu hale getirilmi ş ve ayrıca Bilimsel Ateizm 

Enstitüsü kurulmuştur625. Yönetimin din karşıtı kararlı tutumu, doğal olarak sosyal 

hayatta da yankı bulmuştur. Bunun sonucunda sadece ruhbanlar değil, aynı zamanda 

inançlı insanlar da takip altına alınmaya başlanmıştır. Özellikle kamuda görevli 

bulunan vatandaşların herhangi bir inançla ilişkili olması kabul edilemez 

görülmüştür. Sıradan bir vatandaşın herhangi bir dini cemiyetle ilişkisi tespit 

                                                      
621 T. A. Çumaçenko, “Sovetskoye Gosudarstvo i Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v 1941-1961 

gg,” Religiovedeniye, 2002\1, s. 26. 
622 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s. 358. 
623 L. İ. Soskovets, Religiozniye Organizatsii i Veruyuşiye v Sovetskom Gosudarstve, Tomsk, 

2008, s. 99. 
624 Şkarovsky, Ruskaya Pravoslavnaya Tserkov, c. II, s. 358. 
625 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 323. 



168 
 

edildiğinde en azından çalıştığı kurumdan uzaklaştırılmak suretiyle 

cezalandırılmıştır626.  

1960 yılı itibarıyla yeniden kiliseler ve manastırların kapatılmasına hız 

verilmiştir. Alınan yeni kararlara göre 30 yaşın altındaki inançlı vatandaşların 

ibadethanelere gitmeleri yasaklanmıştır. 1960’tan 1968 yılına kadar ülkede zaten 

sayıları az olan manastırlardan 28’i kapatılarak mülkiyetine el konulmuştur627. 

Kruşçev’in yeniden başlattığı dine ve inançlı insanlara karşı baskı, Lenin 

düşüncelerini meşrulaştırmak ve Stalinizme karşı mücadele sloganı altında 

yürütülmüştür. Zira Kruşçev iktidarı, Stalin dönemi uygulamaların Lenin çizgisinden 

uzak kaldığını iddia etmekteydi. Dolayısıyla 1958’den itibaren 1929’da yürürlüğe 

koyulan mevzuatın tüm unsurlarıyla yeniden gündeme getirilmesine karar 

verilmiştir628. Bu yüzden yeniden ivme kazandığı düşünülen dinin toplum nezdinde 

değersizleştirilmesi için ciddi çalışmalar yürütülmüştür. Örneğin din öğretisinin 

emek karşıtı unsurlar içerdiği ve dini kitapların kadını aşağılayıcı söylemlerle ağırlık 

verdiği gündeme getirilerek din karşıtı propaganda yapılmıştır629. 

Diğer taraftan 1958’in son aylarından itibaren kilise kütüphanelerinin imhasına 

başlanmıştır. Bu çerçevede dini içerikli kitaplara el konulurken, tüm yabancı 

edebiyata sansür uygulanmıştır. Ayrıca Merkez Komitenin kararına binaen kutsal 

addedilen mekânların ziyaret edilmesi yasaklanmıştır. Alınan kararın 

uygulanabilmesi için de söz konusu mekânlar polisler tarafından denetlenir hale 

getirilmiş ve 1920’lerde yürütülen kampanyalara benzer bir şekilde “kalıntılar 

hakkında gerçekler” isimli belgesel yapılarak yayınlanmıştır630. 

Dinle mücadelenin bir diğer yöntemi ise önceleri rahip olan bazı kişilerin 

ateizm kampanyasında etkin kullanılmasıdır. Bu çerçevede 1958’den itibaren 

yayınlanan broşürlerde bazı rahiplerin din karşıtı ve tanrının varlığını inkâr eden 

yazıları yayınlanmaya başlanmıştır. Devletin etkin çalışması sonucu 200 civarında 

ruhban kilise bünyesinden ayrılarak ateizm propagandasına katılmıştır631. Bu 

gelişme, halk arasında inançsızlığın artmasına ve kiliseye karşı güvenin sarsılmasına 
                                                      
626 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 80.  
627 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 107.   
628 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 328. 
629 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 93. 
630 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s. 365. 
631 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 384. 
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önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Durumun ciddiyetini fark eden Moskova Patrikliği, 

zaman geçtikçe ivme kazanan din karşıtı dalganın durdurulmasına çalışsa da bir 

sonuca ulaşamamıştır. Kasım 1959’de Metropolit Nikolay, yaptığı bir açıklamada 

1920’li yılından daha ağır ve yıkıcı bir yöntemle kilise ve dinin yok edilmeye 

çalışıldığına dikkat çekmiştir. Diğer taraftansa Patrik I. Aleksi, çeşitli 

konuşmalarında durum böyle devam ettiği takdirde makamından istifa edebileceğinin 

sinyallerini vermiştir. Ayrıca Patriğin bu konuları müzakere etmek için Kuruşçev’le 

görüşme çabaları da sonuçsuz kalmıştır. Kilise, mevcut gergin atmosferi yumuşatma 

çabası içerisindeyken 1960 yılında “modern şartlar ışığında parti propagandası” 

başlığı altında yeni bir karar alınmıştır. Kararda bazı parti organlarının yöneticileri, 

dine karşı gereken mücadeleyi vermemekle suçlanmıştır632 Bu karar sonrası SSCB 

genelinde yeniden din karşıtı eylem ve söylemler hız kazanmaya, mabetler 

kapatılmaya ve ruhaniler tutuklanmaya başlanmıştır. Böyle bir ortamda 16 Şubat 

1960’da Kremlin’de organize edilen bir konferansta konuşan Patrik I. Aleksi, Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin tarihi süreç içerisinde yürüttüğü vatanseverlik mücadelesini 

hatırlatmıştır633. Patrik, İkinci Dünya Savaşında kilisenin verdiği mücadelenin altını 

çizerek konuyu kiliseye karşı yapılan haksızlıklara getirerek yönetimi eleştirmiştir. 

İncil’den alıntı yaparak “Ben sana diyorum ki sen Petrus’sun ve bu kaya üstüne 

kilisemi kuracağım. Ölüler ülkesinin güçleri onu alt edemeyecektir” pasajını 

okumuştur634. Ayrıca Patrik, iki bin yıllık Hıristiyanlık tarihi irdelendiğinde ona karşı 

yapılan düşmanlıkların eninde sonunda yenilgiyle sonuçlandığının görüleceğini 

belirtmiştir. Konuşma salonda bulunan partililerce eleştirilmi ş ve kilisenin haksız 

yere kendisini Rus kültürünün kurucusu konumuna koyduğu belirtilmiştir. Nitekim 

partililere göre bu, açıkça otoriteye karşı meydan okumak anlamına gelmekteydi. 

Gergin ortamı yatıştırmak ve Patriği bu durumdan kurtarmak maksadıyla kürsüye 

çıkan Metropolit Nikolay, konuşma metninin kendisi tarafından hazırlandığını beyan 

ederek dikkatleri üzerine çekmiştir. Yaşananlar karşısında sessiz kalmayan hükümet, 

Metropolit Nikolay’ı emekliliğe sevk etmiş, görev yaptığı kiliseyi ise kapatmıştır635. 

Patriğin bu çıkışı Rus Ortodoks Kilise Şura Başkanı Karpov’un da kariyerinin sonu 

                                                      
632 Şkarovsky, “Russkaya Tserkov v 1958-1964 Godakh,” s. 46. 
633 Davis Nathaniel, A Long Walk , s. 37.  
634 Мatta, 16,18 
635 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 324. 
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olmuştur. Nitekim 21 Şubat itibarıyla emekliliğe sevk edilen Karpov’un yerine parti 

içerisinde aktif faaliyetler yürütmesiyle bilinen V.A. Kuroyedov (ö. 1994) 

atanmıştır.636 

Stalin’in aksine Kruşçev, milliyetler sorununu 1961 parti programında ele 

almış ve Sovyetler birliği içerisinde farklı milletlerin birbirleriyle kaynaşmasının 

sorunu ortadan kaldıracağını beyan ederek Sovyet üst kimliğinin oluşturulmasını 

hızlandırmıştır. Sovyet kimliği resmi değerleri paylaşmayı, Sovyet devletine bağlılığı 

ve Sovyet yurtseverliğini gerektiriyordu. Kruşçev, uygulamaya koyduğu bu 

politikayla birlikte Stalin döneminde canlandırılan Rus ulusalcılığını ve dolayısıyla 

da kilisenin bu konudaki inisiyatifini geri plana itmiştir637. 1961 yılında 

gerçekleştirilen olağan parti kongresinde dinle mücadele konusunda önemli kararlara 

imza atılmıştır. Alınan kararlardan birinde şöyle demiştir: 

“Parti ideolojik araçlarını, inançlı insanları rencide etmeksizin toplumu dini 
hurafelerden uzaklaştırmak ve onları bilimsel materyalist dünya görüşü 
çerçevesinde eğitmek maksadıyla kullanır. Bu nedenle bilimsel ateizmin 
genişletilmiş propagandasının yürütülmesi kaçınılmazdır. Sabır ve sükûnetle 
dini inançların gerçekleri yansıtmadığı, geçmişte insanlar tarafından doğa 
olaylarından ve sosyolojik baskılardan esinlenerek oluşturulduğu ve de doğa 
olaylarının gerçek nedenlerinin bilinmemesinden kaynaklandığı 
anlatılmalıdır”638. 

Yine 1961 senesinde çıkartılan kanunla kilise ve dini cemaatlerin denetlenmesi 

konusu, yerel yönetimlerin yetkisine devredilmiştir. Bu düzenleme yerel yönetim 

yetkililerinin Rus Ortodoks Kilise İşleri Şurası’nın da onayını almak şartıyla 

mabetlerin kapatılması konusunda inisiyatif almalarını sağlamaktaydı. Alınan bu 

kararla dinle mücadele, daha aktif hale getirilmiştir. Ayrıca yerel yönetimler, halkın 

talebi doğrultusunda kilise çanlarının kullanımını dahi yasaklama yetkisine 

sahiptiler639. Bu yetkiyi pervasızca kullanan yerel yönetimler, söz konusu 

düzenlemeyi gerekçe göstererek ülke genelinde yıllarca çanların susmasını 

sağlamıştır.  

                                                      
636 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s. 372 
637 Zeynep Dağı, Rusya’nın Dönüşümü, İstanbul, Boyut Kitapları, 2002, s. 88. 
638 Gerd Stricker, Russkaya Pravoslavaya Tserkov v Sovetskoye Vremya (1917-1991), Materialı i 

Dokumenti po İstorii Otnoşeniya Mejdu Gosudarstvom i Tserkvyu, Moskova, c. II, 1995, s. 41. 
639 Şkarovskiy, Ruskaya Pravoslavnaya Tserkov, c. II, s. 378.  
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a. Dünya Kamuoyunda Sovyet Karşıtlığının Artması  

SSCB yönetiminin yürüttüğü din karşıtı politika, ülke dışında 1930’lu yıllara 

oranla daha az tepkiye neden olmuştur. Şüphesiz bu, Sovyet yönetiminin sahip 

olduğu askeri ve ekonomik güç ile doğrudan ilintili bir durumdur. Ancak yine de 

1964’den itibaren Sovyetlerin din politikasına karşı Batılı ülkelerde muhalif seslerin 

yükseldiği görülmüştür. İlk olarak Paris’te Sovyet karşıtı bir miting düzenlenmiştir. 

Mitinge katılan Nobel ödüllü yazar F. Mauriac, konuşmasında Sovyet yönetiminin 

din karşıtı politikasını eleştirmiş ve “Moskova’da Mesih çarmıha gerildiğinde, bizler 

onun iniltisini Paris’te duyuyoruz” demiştir640. 4 Mart 1964 günü ise birçok ünlü 

ismin de katkısıyla “SSCB’de Din Karşıtlığının Durumunu Bilgilendirme Komitesi” 

oluşturulmuştur. Çok geçmeden Batılı ülkelerin birçoğunda Sovyet karşıtı gösteriler 

düzenlenmeye başlanmıştır. Sovyet yönetiminin başta Batılı ülkeler olmak üzere 

dünyanın birçok bölgesinde protesto edilmesi komünist parti yöneticilerini rahatsız 

etmiştir. Bu ise Kruşçev’in ülke genelinde popülaritesinin düşmesine yol açmıştır. 

Dünya kamuoyunda oluşan tepkilerin giderek ağırlık kazanmasının nedenlerini, 

aşağıda verilen tablodan da görmek mümkündür. 1953-1963 arasında Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin kilise, manastır, ruhban ve kilise okulları sayısında yaşanan değişiklik 

durumun ciddiyetini gözler önüne seren kayda değer örneklerdir641. 

III.  Tablo 

Yıl Kilise ve 
İbadet Evleri 

Piskopos ve 
Rahip 

Dini Akademi ve 
Kilise Okulları 

Manastırlar 

1953 13508 
65 Piskopos, 
12089 Rahip 

2 DA ve 8 K. 
Okulları 

60 Manastır 

1963 8580 
73 Piskopos, 
7236 Rahip 

2 DA ve 5 K. 
Okulları 

16 Manastır 

 

b. Kilise ve Manastırlar 

1960’dan itibaren Kilise kadrolarında köklü değişiklikler yapılmaya 

başlanmıştır. Özellikle piskoposluk makamına Sovyet ideolojisiyle yetişen genç 

ruhban sınıfı getirilmeye çalışılmıştır. Yeni kadroların önemli özellikleri ateist 
                                                      
640 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s.389.  
641 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II, s s. 398-99.  
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ailelerden geliyor olmalarıdır. Genç yaşlarda gizlice vaftiz olan ve daha sonra ruhani 

okulların açılmasıyla birlikte bu okullarda eğitim alan bu yeni kadrolara göre, 

SSCB’de kilisenin yasal statü dışında tutulması doğal karşılanmalıydı. Kiliseye 

devletin uygun gördüğü pozisyondan rahatsızlık duymayan bu yeni kadroların 

kilisenin kontrolünü ele geçirmesi, bir anlamda kilisenin tümüyle devletin idaresi 

altına girmesi anlamına gelmekteydi642. Bu çerçevede ruhanilerin faaliyetlerini 

denetim altında tutmak ve tüm yaşanan gelişmelerden haberdar olmak adına bazı 

rahiplerin KGB643 tarafından kullanılması gündeme gelmiştir. Bu göreve en uygun 

ruhbanlar, yeni kadrolar içerisinden çıkmıştır. Birçok rahibin devletin istihbarat 

servisiyle işbirliğini kabul etmesinde KGB’nin tehdit ve şantajının önemli etkisi 

olmuştur644. Bu bağlamda KGB’nin dini teşkilat ve cemiyetlerin iç işlerine müdahil 

olması ve onları kontrol altında tutma girişimi, devletin kilise\din üzerinde ne denli 

etkili olduğunun bariz bir örneği mahiyetindedir. 

Tüm bunlara paralel olarak mabetlerin kapatılması süreci de hızlandırılmıştır. 

Hükümet 1959 yılında 364 dini cemaat oluşumunun kaydını iptal ederken bu oran 

1962 yılında 1144’e yükselmiştir645. Bu süreç içerisinde ruhban okulları da ağır 

darbe almıştır. Savaş sonrası dönemde sayıları giderek artan ruhban okulları 

1958’den itibaren ciddi kısıtlamayla karşı karşıya kalmıştır. Nitekim 1958’e kadar 8 

kilise okulu ve 2 akademi bünyesinde 1700’ün üzerinde öğrenci din eğitimi alırken 

bu oran 1964 yılına gelindiğinde 745’e gerilemiştir646. Savaşla birlikte Sovyet 

sınırlarının Batıya doğru genişlemesinin sonucu ülke genelinde 101 manastır faaliyet 

göstermeye başlamıştır. Nitekim bu manastırların neredeyse tümü savaş öncesi 

Sovyet sınırları dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren manastırlar ve özellikle 

1939-1945 yılları arasında alman işgali sırasında yeniden işlevsellik kazanan 

manastırlardı. Ancak 1960 yılı verilerine bakıldığında ülke genelinde sadece 16 

manastırın faaliyetine müsaade edildiği görülmektedir647. Geri kalan onlarca manastır 

kapatılarak mülküne el konmuştur. 1961’den 1968’e kadar yürütülen din karşıtı 
                                                      
642 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 327. 
643 KGB, (Комитета государственной безопасности), Devlet Güvenlik Komitesi. 1954-1991 yılları 

içerisinde SSCB gizli servisinin ismidir. Bkz. Yuridiçeskiy Slovar, (Çevrimiçi) 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15423, 28 Temmuz 2010. 

644 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 88. 
645 Nathaniel, A Long Walk , s. 41.  
646 Şkarovsky, Ruskaya Pravoslavnaya Tserkov, c. II, s s. 375-76 
647 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 333. 
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politika sonucu ülkede mevcut birçok mabet kapatılmıştır. Yıllara göre dini yapıların 

sayısında yaşanan azalmayı aşağıdaki tablodan da net bir biçimde görmek 

mümkündür.648 

IV.  Tablo 

Ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde faaliyet gösteren kilise okullarının da 

kapatılması kararlaştırılmıştır. 1964 yılı itibarıyla 1950’den beri faaliyet gösteren 8 

kilise okulundan sadece 5’i varlığını sürdürebilmiştir. 

Dinle mücadele için çeşitli yöntemlere başvuran Sovyet yönetimi, ülkede 

faaliyet göstermekte olan kiliselerin kapatılması sürecini hızlandırmak için 

vatandaşların çalıştıkları bölgede ikamet etmesini öngören bir düzenlemeye gitmiştir. 

Bu düzenlemeye göre bir kilisede görev yapan rahip, başka bir bölgeye giderek 

faaliyet gösteremezdi. Ayrıca yapılan yeni düzenlemeye göre altı ay süreyle rahipsiz 

kalan kiliseler, işlevselliğini kaybetmiş kiliseler statüsüne alınarak kapatılacaktı. 

Hükümet, özellikle savaş sonrası SSCB’ye ilhak edilen bölgelerde faaliyet gösteren 

kiliselerin kapatılmasına önem atfetmiştir. Çünkü bu bölgelerin (örneğin; Letonya, 

Litvanya, Polonya, Ukrayna’nın Batı kesimleri) genel özelliği 1945 yılına kadar 

komünizm etkisine maruz kalmamış olmalarıdır. Dolayısıyla söz konusu bölgelerin 

sisteme uyumlu hale getirilmesi rejim açısından elzem görülmüştür. Bu minvalde 

1959 yılından 1965 yılına kadar Ukrayna’nın Odessa vilayetinde faaliyet gösteren 

400 Ortodoks kiliseden 210’u kapatılmıştır. Kiev’de ise 25 kiliseden sadece sekizinin 

açık kalmasına izin verilmiştir. Alman işgali altında kalan Beyaz Rusya’da ise 

                                                      
648 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s s. 111-110. 

Kurumlar  Dini Yapıların Sayısı 
1961 1968 

Ortodoks Kilisesi 13008 7420 

Cami ve Mescitler 2307 1330 

Katolik Kilisesi 1179 1110 

Ermeni Kilisesi 45 40 

Protestan Kilisesi 633 421 

Sinagoglar 97 90 
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mevcut 1250 Ortodoks kilisesinden 400’ü hariç diğerleri kapatılmıştır649. Buna 

benzer uygulamalar bahsi geçen diğer ülkelerde de yapılmıştır. Ayrıca 1946’da 

çıkarılan özel bir kararla dini kült görevlileri vergiye tabi tutulmuştur. Bu 

düzenlemeye binaen tüm ruhban sınıfı gelir vergisine tabi tutulmaklaydı. Bu durumu 

da iyi değerlendiren Kruşçev hükümeti, kiliselerin faaliyetlerini kıskaç altına almak 

maksadıyla ruhbanlar üzerindeki vergi yükünü artırma yoluna gitmiştir650. Vergilerin 

büyük oranda artırılması zaten zor durumda olan ruhban sınıfının faaliyet alanını 

önemli ölçüde kısıtlamıştır. 

c. Dini Durum 

Devletin dine yönelik baskı ve şiddeti artırarak sürdürmesine rağmen 1960-

1980 arasında yapılan anket sonuçları SSCB’nin çeşitli bölgelerinde halkın dine 

bakış açılarının pek de değişmediğini ortaya koymaktadır. 1960-1970 aralığında 

gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarının bir kısmı yayınlanmışsa da diğer bir kısmı 

parti komitelerinin arşivlerine terk edilmiştir651. Araştırmaların genelde parti 

komitesinin isteği üzerine yapıldığı gözönünde bulundurulursa; araştırmada mevcut 

ideolojinin etkisinin kaçınılmaz olacağı anlaşılacaktır. 1968 yılında Penza eyaletinde 

yapılan anket sonuçlarına göre, halkın % 28’i tanrıya inandığını beyan etmiştir. Yine 

aynı ankete göre inananların % 86’sı dini bayramlara katıldıklarını ve evlerinde dini 

öğeler barındırdıklarını belirtmiştir652. Bu dönemlerde yapılan araştırma sonuçları, 

yaşlı kesimin gençlere oranla daha dindar olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun 

bilincinde olan hükümet gençlerin ateizm ruhuyla yetiştirilmesi hedefine yönelik 

olarak 1962’de düzenlenen XIV. Genel Sovyet Leninist Komünist Gençlik Birliği 

Kongre sonuç bildirgesinde vicdan ve din hürriyetinin çocukları kapsamadığını ve 

hiçbir ebeveynin çocuklarına dini eğitim verme yetkisine sahip olmadığı beyan 

edilmiştir. Çok geçmeden SSCB hukukçularının basın organı olan Sovyet Hukuku, 

ebeveynlerin velayet haklarına devlet organlarınca el konabileceğinin yasal dayanağı 

oluşturulmuştur. Bu çerçevede kilise ile irtibatı olan ebeveynler, okula veya polis 

                                                      
649 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 334. 
650 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 136  
651 R. A. Lapatkin, “Sotsialogiya Religiya v Rossii”, Gosudarstvo, Religiya, Tserkov v Rossii i 

Zarybejom, Moskva, İzdatelstvo RAGS, 2010\4, s. 270.  
652 Lopatkin, “Religioznost v Sotsialitiçeskom Obşestve,” s. 264. 
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dairesine çağrılarak kiliseyle ilişkisini kesmedikleri takdirde çocuklarının ellerinden 

alınıp devlet himayesine alınacağı konusunda uyarılmıştır653. Hükümetin gençlerin 

ateizm doğrultusunda eğitilmesine yönelik yoğun propagandası, kısmi dahi olsa 

sonuç vermiştir. Nitekim Penza eyaletinde yapılan anket sonuçları bu savı doğrular 

niteliktedir. Ankete katılan gençlerin yaş ortalamaları düştükçe inanç oranı da azalma 

kaydetmektedir654. 

V. Tablo 

Yaş Oranı 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

İnançlı % 8,1 % 13,6 %20 45,5 %56,9 % 72 

 
Bu sonuçlara göre Sovyet yönetiminin yürütmekte olduğu ateizm 

propagandası, din konusunda belli eğitim almış yaşlı kesime oranla hiçbir din 

eğitimine tabi tutulmayan genç kitle üzerinde daha etkili olmuştur. Ayrıca 

araştırmaya katılan deneklerin yaş ortalaması arttığı oranda inanç düzeyinde de bir 

artışın gözlemleniyor olması, bu kişilerin her ne kadar Bolşevik devrimine destek 

vermiş insanlar veya onların çocukları olsalar da inanç konusunda daha kararlı tutum 

sergilediklerini ortaya koymaktadır. Bu durumun tam tersine Sovyetlerin 

dağılmasından sonra yapılan araştırmaların sonuçlarında rastlamak mümkündür. 

Ayrıca araştırmanın her hangi bir inancı temel alınmaksızın gerçekleştirildi ğini 

belirtmekte yarar vardır.  

B. Kru şçev Sonrası Dönemde Kilise Devlet İlişkileri 

Dünya genelinde ortaya çıkan Sovyet karşıtlığının yarattığı gerginlik ve 

Kuruşçev’in izlediği dış politika, partinin önde gelen isimlerini rahatsız etmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla 1964 yılında Kruşçev, parti içi darbe yolu ile görevinden 

uzaklaştırılmıştır. Komünist Partisi Merkezi Komite Birinci Kâtipliği makamına 

Kruşçev’in görevinden uzaklaştırılması operasyonunda büyük rolü oynayan Politbiro 

üyesi L. İ. Brejnev (ö. 1982) getirilmiştir655. 1964’ten 1982’ye kadar sürecek olan 

                                                      
653 Şkarovsky, Ruskaya Tserkov, c. II. s. 384 
654 Lopatkin, “Religioznost v Sotsialitiçeskom Obşestve,” s. 261. 
655 Orlov, İstoriya Rossii, s. 436.  
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Brejnef iktidarı, SSCB tarihinde durgunluk dönemi olarak bilinir656. Yeni rejim, 

kilise\din açısından eskisine oranla fazla bir değişiklik getirmemiştir. Nitekim 

komünizmin dine yönelik ideolojisi ateizm olarak kalmaya devam etmiştir. Kilise 

açısından eski rejimle yenisi arasındaki en belirgin fark yeni liderin eskisi kadar din 

karşıtı propagandaya olanak sağlamamasıdır. Daha önce de görüldüğü üzere 

Kruşçev, bizatihi ateizm kampanyasının teorisyeni ve destekçisi konumundaydı. 

Brejnev ise ateizm çalışmalarına herhangi bir müdahalede ve öngörüde 

bulunmamıştır657. 

Brejnev yönetiminin ikinci yılında 1966 yılına kadar devam edegelen Rus 

Kilisesi İşleri Şura ve Dini Kültler Konseyi yürürlükten kaldırılmış ve yerine Din 

İşleri Konseyi oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan konseyin başlıca vazifesi, SSCB 

anayasasını ve vicdan-din hürriyetini garanti altına alıp “kilisenin devletten ve 

okulların kiliseden” ayrılmasını ön gören 23 Ocak 1918 tarihli deklarasyonunun ülke 

genelinde uygulanmasını sağlamaktan ibaretti. Ayrıca konsey, dini organizasyonların 

faaliyetleri hakkında hükümet yetkililerine mütemadiyen rapor sunmakla da yükümlü 

kılınmıştı. Din İşleri Konseyi, dini dernek ve ibadet evlerinin kaydını yapmak veya 

gerektiği takdirde bunların kapatılması ya da dini derneklerin kaydının silinmesi gibi 

yetkilerle donatılmıştı658. Konsey SSCB Bakanlar Kuruluna bağlıydı ancak tüm 

direktifleri Komünist Partisi Merkez Komitesinden almaktaydı. Yapılan bu yeni 

düzenleme, dini kuruluşlara Konseyin bilgisi dâhilinde faaliyetlerini yürütme olanağı 

tanımaktaydı659. Dolayısıyla bu düzenleme, dini kurum ve kuruluşların faaliyet 

alanlarını genişletmek yerine daha da kısıtlamıştır. Nitekim daha önceleri dini 

kurumların kaydı yerel yönetimler tarafından yapılıyorken 1975’te yapılan 

değişiklikler sonucu tüm bu yetkiler Din İşleri Konseyine devredilmiştir. Dolayısıyla 

her hangi bir dini kurumun yasal işlevsellik kazanması için yegâne başvuru mercii 

Din İşleri Konseyi olmuştur. Yapılan bu değişiklikle dini kurum ve kuruluşların, 

daha önce yerel yönetimlerin aldıkları kapatma kararı veya talebin geri çevrilmesi 

gibi olumsuz durumlarda davayı bir üst makama taşıma hakkı elinden alınıyordu. 

                                                      
656 Nathaniel, A Long Walk , s. 46.  
657 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 408. 
658 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s. 65.  
659 İ. İ. Maslova, “Sovet po Delam Religiy pri Sovete Ministrov SSSR i Russkaya Pravoslavnaya 

Tserkov (1965-1991, g),” Oteçestvennaya İstoriya, 2005\6, s. 52.  
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Ayrıca yeni düzenlemeye göre kilise sınırları dışında yapılacak olan herhangi bir dini 

merasim için yerel yönetimden yazılı surette onay belgesi alınması zorunlu 

kılınıyordu660. Din İşleri Konseyi nihai yapısına 1980’li yılların ortalarında 

kavuşmuştur. Bu dönemden itibaren konseyin çatısı altında Ortodoks Kiliselerle 

birlikte, Müslümanlar, Budistler, Yahudiler, Protestan Kilisesi, Roma Katolik 

Kilisesi ve Ermeni Kiliseleri adı altında çeşitli bölümler de dâhil edilmiştir661.  

Kruşçev iktidarıyla birlikte başlatılan din karşıtı söylem ve eylemler, onun 

1964 yılında yönetimden uzaklaştırılmasından sonra da devam etmiştir. 1964 

yılından itibaren yönetime gelen Brejnev, selefinin uygulamaya koyduğu din karşıtı 

baskıcı önlemlerin hiçbirisini yürürlükten kaldırmamıştır662. Bu olumsuz durum 

birçok ruhbanın harekete geçmesine ve yapılan haksızlıklara karşı ülkenin çeşitli 

bölgelerinde protestolar yapılmasına neden olmuştur. Örneğin Kasım 1965’de iki 

rahip tarafından Patriğe yollanan mektup, Rus Ortodoks Kilisesi’nin başı konumunda 

olan Patriği, hükümete boyun eğmekten vazgeçmeye ve aktif bir şekilde haksızlıklara 

karşı direnmeye davet etmiştir663. Rahipler bölgelerinde yaşanan olumsuzluklardan, 

kiliselerin yönetim değişikli ğine rağmen kapatılmaya devam edilmesinden ve 

gençlerin kiliselerden uzak tutulmasından yakındıktan sonra, Patriğin kilisenin başı 

olarak bu kanunsuzlukları durdurması gerektiği ve artık tanrının sesini dinleme 

zamanının geldiğini yazmışlardır664. Patrikliğin izlediği politikaya ters düşen ve 

bizatihi Patriği yönetime boyun eğmekle itham eden söz konusu mektuba tepki 

gecikmemiştir. Bir bildiri yayınlayan Patriklik söz konusu iki rahibin kilisenin 

disiplin kurallarını ihlal ederek suç işledikleri ve dolayısıyla tövbe ederek 

yanlışlarından dönene kadar görevlerinden uzaklaştırıldıklarını belirtmiştir. Ayrıca 

bu rahiplerin davranışlarından dolayı kiliseye zarar verdiklerinin altı çizilmiştir665. 

Kanaatimizce devletin tepkisini çekmemek maksadıyla hazırlanan bu bildiriyle 

Patrik, devlete bağlılığını ve herhangi bir taşkınlığa müsaade etmeyeceğini bir kez 

daha ortaya koymuştur.  

                                                      
660 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 338.  
661 Maslova, “Sovet po Delam Religiy,” s. 52. 
662 Soskovets, Religiozniye Organizatsii, s. 123.  
663 N. Eşliman, G. Yakunin, “Otkritaya Pismo,” (Çevrimiçi) http://klikovo.ru/db/msg/16537, 26 

Mayıs 2010.  
664 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s s. 54-64. 
665 Bulletin Orthodoxe, 1966\63, s. 13.  
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Dünyada yaşanan değişiklikler, medya ve iletişim araçlarının yaygınlaşması, 

Sovyet insanını da etkilemiştir. Bu nedenle sadece rahipler değil, ülkenin birçok 

bölgesinde sıradan inançlı insanlar da inanç özgürlüğünü ön plana çıkartan taleplerde 

bulunmuştur. Ancak bu taleplerin tümü rejim tarafından görmezden gelinmiştir. 

Buna paralel olarak özellikle 1970’li yıllardan itibaren kentlere göçün hız kazanması, 

kırsal kesimlerde mevcut mabetlerin kapatılmasıyla sonuçlanmıştır666. Ayrıca büyük 

şehirlerde ayakta kalan ve ibadete kapalı bazı kiliseler yıkıma tabi tutulmuştur. 

Örneğin 1966’da Petersburg’da tarihi bir kilise ortadan kaldırılırken, Beyaz Rusya’da 

da birkaç merkezi kilise kapatılmıştır. 

1. 1971 Yerel Kilise Konseyi ve Patrik Seçimi 

Kruşçev hâkimiyeti sonrası Rus Ortodoks Kilisesi tarihinde önemli 

sayılabilecek gelişmelerden birisi de şüphesiz 1971 patriklik seçimi olmuştur667. Rus 

Kilisesi bünyesinde son Yerel Konsey, 1945 yılında Metropolit I. Aleksi’nin Patrik 

seçimi için toplanmıştı. 1945 yılından itibaren Rus Ortodoks Kilisesi’nin başında 

bulunan Patrik I. Aleksi, 17 Nisan 1970 yılında 93 yaşındayken vefat etmiştir668. 

Patriğin ölümünü müteakiben geçici patriklik görevini Metropolit Pimin üstlenmiştir. 

25 Haziran 1970’de Metropolit Pimin başkanlığında toplanan Kutsal Sinod, 1971 

yılının 30 Mayıs ve 2 Haziran arasında yeni patriğin belirlenmesi için Yerel Konsey 

toplanmasına karar vermiştir. Ayrıca yine bu toplantıda konsey çalışmalarını 

yürütme maksadıyla Pimin önderliğinde Kutsal Sinod bünyesinde bir komisyon 

oluşturulmuştur. Hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra 30 Mayıs 1971 yılında 236 

ruhbanın katılımıyla Yerel Konseyin açılışı yapılmıştır. Konseye katılan 236 üye 

içerisinde 9 metropolit, 30 başpiskopos, 36 piskopos ve 85 rahip vardı. Konseye 

İskenderiye, Gürcüstan ve Romanya Kilise Patriklerinin yanı sıra Bulgar kilise 

yetkilileri ve Dünya Kiliseler Konseyi genel sekreteri J. K. Blake de gözlemci 

sıfatıyla katılmıştır. 1943 ve 1945 yıllarında olduğu gibi, 1971 yılındaki Patrik 

seçimlerinde de “tek aday” ilkesi ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla açık oylama sonucu 

61 yaşındaki Metropolit Pimin Sergiy Mihayiloviç (ö. 1990) Rus Ortodoks 

                                                      
666 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 416.  
667 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 331.  
668 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s. 87.  
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Kilisesi’nin 15. Patriği seçilmiş ve 3 Haziran sabahı Patriğin taç giyme merasimi 

düzenlenmiştir669. 

1971 Yerel Konseyi, tüm dünya Hıristiyanlarına yapılan genel bir çağrıyla 2 

Haziran’da sona ermiştir. Konsey yaptığı çağrıda dünyada vuku bulan çatışma ve 

savaşlara dikkat çekmiş ve sorunun emperyalizmin dünyada kendi hegemonyasını 

kurma hevesinden kaynaklandığını belirtmiştir. Konsey tüm Hıristiyanları yeni bir 

dünya savaşı tehdidini önlemek maksadıyla güç birliği yapmaya davet etmiştir. 

Ayrıca ABD’nin Güney Doğu Asya ülkelerinin iç işlerine silahlı müdahalesinin 

durdurulması için mücadele etmeye, Asya, Afrika ve Güney Amerika halklarını 

sömürgecilik ve ırkçılık zulmünden kurtarmak için gayret göstermeye çağırmıştır. 

Ortadoğu’da barışın tesis edilebilmesi için İsrail’i genişlemeci politikasından 

vazgeçirmeye ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için ellerinden gelen tüm 

gayreti göstermeye davet etmiştir670. Konseyin bu çağrıyla sonlandırılması, kilisenin 

Sovyet dış politikalarını desteklemeye devam ettiği anlamına gelmekteydi. Dünyada 

yaşanan Soğuk Savaşın ikinci önemli aktörü olan SSCB’nin tüm eleştirilerden uzak 

tutulması, Din İşleri Konseyinin kilise üzerinde hâlen çok etkili olduğunu 

göstermektedir. Kilisenin dünya barışı için gösterdiği tüm çabalar, devlet kanadınca 

takdirle karşılansa da sürdürülmekte olan baskıcı politikalardan taviz vermemeye 

özen gösterilmiştir. Brejnev ve daha sonra iktidara gelen V. Andropov’un (ö. 1984) 

yönetimi dönemlerinde daha önceden kapatılan kilise okullarının yeniden açılmasına 

onay verilmese de, faaliyette olan üç okula ek binalar tahsis edilmek suretiyle 

öğrenci kapasitesinin artmasına katkıda bulunulmuştur671.  

2. Brejnev Dönemi Din ve Toplum 

Onca baskı ve yıldırma politikalarına rağmen, Brejnev döneminde araştırmaları 

dinin hâlâ ayakta kaldığını göstermektedir. 1960’lı yılların ortalarında kentlerde 

inançlı insanların yüzdesi 10 ile 15 civarında iken, 1967’de açıklanan verilere göre 

bu oran kentlerde % 20, kırsal kesimlerdeyse % 35’lere tırmanmıştır. Günümüz 

araştırıcıları Sovyetler Dönemi araştırma sonuçlarını yansıtan bu oranların gerçekleri 

yansıtmadığı, zira bu dönemde ülke genelinde inançlı insanların yüzdesinin 

                                                      
669 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s s. 426-434. 
670 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s. 95. 
671 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 340. 
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zikredilenin en az iki misli kadar olduğu kanaatindedirler672. Yine araştırmalar dine 

Marksizm ideolojisiyle bakanların oranını 1970 yılında % 27 gösterirken, bu oran 

1979 yılında % 10’lara gerilemiştir. Tüm inançlara olumsuz yaklaşım içerisinde 

olanlar 1970 yılında % 17 civarında iken bu oranın 1979 yılına gelindiğinde % 4’lere 

gerilediği görülmektedir. Ayrıca veriler bu yıllarda gençlerin dine karşı 

meylettiklerini ortaya koymaktadır. Nitekim 1970’li yılların istatistikleri, dine 

yönelen öğrencilerin % 80’e yakınının din konusunda olumlu tavır sergilediklerini 

ortaya koymuştur673. Toplum içerisinde dini duyguların artış göstermesinde 

ruhbanların etkisi göz ardı edilemez. Ayrıca dini içerikli yabancı radyo yayınlarıyla 

ve illegal yollardan ülkeye sokulan ve Rusçaya çevrilmiş çeşitli dini metinler de 

SSCB genelinde dindarlığın artmasında önayak olmuştur674. Tüm bu veriler Merkez 

Komitede bulunan ideologlarda dinin fiziki olarak yok edilemeyeceği kanısının 

hâkim olmasına yol açmıştır. Dolayısıyla dini yok etmek yerine onu kendi çıkarları 

uğruna kullanmayı öğrenmenin daha etkili olacağı savı yaygınlık kazanmaya 

başlamıştır. 1970’li yıllardan itibaren kilise artık sadece dış siyasette kullanılmamış, 

aynı zamanda komünist keşişler yetiştirilerek resmi ideolojiye bağlı ruhban topluluğu 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bir anlamda komünizmin din karşısında aldığı ilk 

yenilgidir. Nitekim parti yöneticileri aslında toplumla birlikte var olan ve hiçbir 

zaman tamamıyla ortadan kaldırılamayan din\inanç duygusunun baskı ve yok sayma 

ile ortadan kaldırılamayacağını anlamışlardır. Bu ise zaman içerisinde dine karşı katı 

tutumun kısmen dahi olsa yumuşamasına yol açmıştır. 

Dine karşı yıkıcı politikanın duraklamış olmasının önemli sebeplerinden birisi 

olarak bu dönemlerde SSCB’nin Çin’le yaşadığı gerginliği göstermek mümkündür. 

Sovyet yönetimi ülkede vatanseverlik ruhunun yeterli ölçüde olmadığından kuşku 

duymakta ve Çin’le sınır bölgelerde yeni kiliselerin inşasına ve dine karşı baskıların 

kısmen dahi olsa hafiflemesine olumlu bakmaktaydı675. Buna rağmen rejimin 

ideolojisinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. Bunun en somut örneği 1977’de 

kabul edilen SSCB’nin yeni anayasasında din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 

maddedir. Tüm diğer Sovyet anayasalarında olduğu gibi 1977 anayasası da vatandaşı 

                                                      
672 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 418. 
673 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 353. 
674 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX Veke, s. 372. 
675 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s s. 341-348. 
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değil, rejimi öne çıkartan bir temele oturtulmuştur. Dini hak ve özgürlükler 

konusunda 1929 anayasasının676 getirdiği ilkeleri koruyan bu yeni anayasanın 52. 

maddesi içerik itibarıyla şöyledir: 

“SSCB vatandaşları vicdan hürriyeti teminatı altındadır. Bu bağlamda her bir 
vatandaş inanma veya inanmama, herhangi bir dini ayini icra etme veya ateizm 
propagandası yürütme hakkına sahiptir. Dini inançlara karşı düşmanlık ve nefret 
hislerini uyandıracak davranışlar yasaklanmıştır. SSCB’de kilise devletten ve 
okullar da kiliseden ayrıdır”677.  

Metnin içeriğinden de anlaşılacağı üzere SSCB’de bulunan inançlı vatandaşlar, 

eşit hak ve özgürlüklere sahip değillerdi. Nitekim ateizm propagandasının 

yürütülmesi anayasal hak olarak güvence altında tutulurken dini inançlara sadece 

ayin düzenleme hakkı tanınmıştır. Bu da doğal olarak 1977 anayasasının bir diğer 

maddesi olan “SSCB vatandaşları din, ırk, milliyet ve cinsiyet gözetilmeksizin 

eşittir” maddesiyle tezat arz etmektedir.  

Özellikle 70’li yıllardan itibaren ülkede çeşitli dini gruplar açısından olumlu 

değişiklikler vuku bulmaya başlamıştır. Örneğin Protestan Baptist Kilisesinin kayıtlı 

cemaat sayısı 1974-1978 arasında 170’in üzerine çıkmıştır. Ayrıca sıkça bir araya 

gelerek konferanslar düzenlemelerine de her herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. 

Ancak aynı serbestliğin Ortodoks Kilisesi için sağlandığını söylemek mümkün 

değildir. Nitekim Rus Ortodoks Kilisesi, halen rejim için muhtemel tehdit olarak 

algılanıyordu. Tüm bunlara rağmen Patrik Pimin kilise açısından bazı başarılara da 

imza atmıştır. Rejimin katı kurallarına rağmen Pimin 1980 yılında Moskova 

yakınlarında patrikliğe bağlı ve kilise ayinlerinde kullanılmak üzere kurulan mum 

fabrikasının açılmasını sağlamıştır. Ayrıca bir sene sonra Novodeviçy Manastırı 

bünyesinde özel olarak inşa edilen bina, Moskova Patrikliğinin yayıncılık organı için 

tahsis edilmiştir678. Kiliselerin kapatılması konusunda da eskisine oranla belirgin 

ölçüde duraklama yaşanmıştır. 1978’de bir konferansta konuşan Patrik Pimin, son 

birkaç ay içerisinde SSCB’de 4 yeni kilisenin inşa edildiğini ve 7 kilisenin yeniden 

işlevsellik kazandığını belirtmiştir. Bununla birlikte mevcut faal kiliseler toplumun 

ihtiyacını karşılamak konusunda son derece yetersiz kalmıştır. Örneğin yarım 

                                                      
676 Bu konuda geniş bilgi için bkz. E. John, Paraskevas and R. Frederick, the Eastern Orthodox 

Church a Brief History , Washington, D. C. El Greco Resaa, 1989, s. 71.  
677 Konstitutsia Soyuza Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik, 7 Oktiyabr, 1977, s. 334. 
678 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s s. 354-355. 
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milyonluk nüfusa sahip Gorkiy şehri sınırları içerisinde sadece 4 kilisenin faaliyet 

göstermesine izin verilmiştir. Bölge halkının yeni kiliselerin açılması doğrultusunda 

yoğun taleplerine rağmen her hangi bir değişiklik yaşanmamıştır. 1971 - 1975 yılları 

arasında Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait mabetlerin sayısı 7274’den 7062’ye düşmüştür. 

Bu sonuca göre ortalama her sene 50 civarında kilise kapatılmıştır. Artık 1981 yılına 

gelindiğinde Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde 7007 civarında kilisenin var olduğu 

bilinmektedir679. Ancak daha önce de değinildiği üzere kapatılan kiliselerin 

çoğunluğu köy ve kasabalarda var olan kiliselerden oluşmaktadır. 1970’lerin 

ortalarından itibaren büyük oranda köylerden şehirlere göçün yaşanması doğal olarak 

geride kalan kiliselerin kapanmasıyla sonuçlanmıştır. Dolayısıyla bu görünürde bir 

azalma gibi duruyorsa da, Pimin döneminde kiliselerin eskisi kadar kapatılması söz 

konusu olmamıştır. 

3. Patrik Pimin ve Kilisenin Dış Politikası 

Ne Kruşçev’in devrilmesinden ne de Patrik I. Aleksi’nin ölümünden sonraki 

yıllarda Rus Ortodoks Kilisesinin dış politikasında bir değişiklik gerçekleşmiştir. 

Kilise, uluslararası platformda SSCB’ye yöneltilen eleştiri ve kınamaları peşinen 

reddetmeye ve ülkede dine karşı herhangi bir baskının olmadığını savunmaya devam 

etmiştir. Metropolit Pimin patrik seçildikten sonra 1972 yılının Mayıs ayında kutsal 

toprakları ziyaret etmek üzere İsrail’e giderek orada İsrail Din İşleri Başkanıyla ikili 

görüşme gerçekleştirmiştir680. Ayrıca 1977 yılında Rus Ortodoks Kilisesi 

delegasyonu Patrik Pimin başkanlığında İstanbul’a gelmiş, burada İstanbul Patriği 

Dimitrius ile görüşmüştür. Moskova Patrikliği Ortodoks dünyanın yanı sıra Katolik 

Kilisesi’yle de ilişkilerini geliştirme çabası içerisine girmiştir. Bu çerçevede iki kilise 

arasında teolojik konular üzerinde müzakereler tertip edilmiştir681. Bu ikili 

yakınlaşma sonucu Rus ruhban okullarında Katolik doktrini ve tarihi üzerine dersler 

okutulmaya başlanmıştır. 

Yurt dışında düzenlenen toplantılara aktif bir biçimde katılan Moskova 

Patrikliği, her fırsatta SSCB’nin politikalarını desteklemeye çaba harcamıştır. Bu 

çerçevede 1973’de Cenevre’de düzenlenen toplantıda konuşan Pimin, takındığı 

                                                      
679 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 445. 
680 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX. Veke, s. 365. 
681 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 451. 
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tavırla seleflerinin çizgisinden ayrılmadığını göstermiştir. Pimin konuşmasında, 

SSCB’de insan hakları ihlallerini ve yoksulluk söylentisinin gerçekleri 

yansıtmadığını savunmuştur. Patrik Pimin buna benzer bir konuşmayı 1982 yılında 

Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Kurulu’nda da sergilemiştir682. Rus Ortodoks 

Kilisesi Patrik Sergiy’den itibaren takınmak zorunda kaldığı devlet yanlısı 

politikasından SSCB’nin dağılmasına kadar vazgeçmeyecektir. Dolayısıyla Kilise 

verdiği tüm resmi demeçlerde, özellikle de Dünya Kiliseler Konseyi oturumlarında 

bu tavrını ısrarla sürdürerek ülkede dine karşı her hangi bir baskının varlığını peşinen 

reddetmiştir.  

Rus Ortodoks Kilisesi kendisini 1980’li yılların sonlarına kadar devlet 

baskısından kurtaramamıştır. Devletin din karşıtı politikaları Kruşçev dönemine 

oranla önemli ölçüde değişiklik arz etse de kilise, hükümetle ilişkilerin 

gerginleşmemesi için temkinli davranmayı sürdürmüştür. Nitekim 1984 yılında 

Başpiskopos Pitirim Neçayev’le (ö. 2003) yapılan söyleşi durumun ciddiyetini gözler 

önüne sermektedir. Başpiskopos kapitalizmle Hıristiyanlığın birbiriyle uyuşmadığını, 

Hıristiyan etiğinin daha çok komünizme yakın olduğunu belirtmiştir. Mabetlerin 

durumuyla ilgili soruya ise şu yanıtı vermiştir:  

“Sizin de bildiğiniz üzere 60 sene öncesinden tüm mabetler millileştirilmi ştir. 
Dolayısıyla mabetler devletin mülkü olduğundan nasıl kullanılacağını bizler 
takdir edemeyiz”683.  

Aslında ruhban sınıfının neredeyse tümü eylem ve söylemlerinde rejimin ön 

gördüğü çerçeve dışına çıkmaktan özenle kaçınmıştır. Moskova Patrikliği tüm 

sorunların zaman içerisinde siyasi ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle 

kendiliğinde olağanlaşmasını, kendi çıkarı ve sürekliliği açısından daha mantıklı 

görmüştür. Nitekim rejime karşı atılacak her adımın ağır sonuçlar doğuracağı daha 

önce yaşanan tecrübeden iyi bilinmekteydi. Bu nedenle Rus Kilise yetkilileri iç ve 

dış politikasını devletin çıkarları doğrultusunda belirlemek zorunda kalmıştır. 

                                                      
682 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 350. 
683 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s. 198.  
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C. Yeniden Yapılanma Yıllarında Kilise ve Devlet 

1. Yeniden Yapılanma ve Kilise 

1980’li yıllara gelindiğinde SSCB sahip olduğu toprak bakımından dünyanın 

en büyük ülkesi (22,4 milyon metrekare) ve nüfusunun kalabalığı açısından da Çin 

ve Hindistan’dan sonra dünyanın üçüncü (286,7 milyon) ülkesi olma konumunu 

korumaya devam etmekteydi684. Zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen, 

ülkede rekabet ortamının olmaması, özellikle 1980’li yılların ortalarına doğru 

ekonomik açıdan ciddi sıkıntıların patlak vermesine neden olmuştur. Ayrıca teknoloji 

konusunda da batılı ülkelerin gerisinde kalan Sovyetler Birliği, ülkeyi bu durumdan 

kurtarmak için çözüm yolları aramaya başlamıştır. Böyle bir ortamda partinin 

Merkez Komitesine Birinci Kâtip olarak getirilen M. S. Gorbaçov, değişimin 

öncülüğünü üstlenen figür olmuştur. İktidara gelen Gorbaçov, sistemin hayatiyet 

kazanması için ‘Yeniden Yapılanma’ (Perestroyka) adı altında yeni bir projeyi 

uygulamaya koymuştur. Buna göre yeni sistemle var olan durgunluk ve geri 

kalmışlık ortadan kaldırılacak, ekonomiye etkinlik ve dinamizm kazandırılacak ve bu 

suretle sosyalizmin yenilenmesi sağlanacaktır685.  

Başlatılan Yeniden Yapılanma politikası çerçevesinde kilise de üzerine düşen 

payı almıştır. Henüz Kasım 1984’de Din İşleri Konsey Başkanlığı görevinde bulunan 

A. Kuroyedov görevinden azledilerek yerine parti mensubu ve diplomat kimliğiyle 

bilinen K. M. Kharçev getirilmişti. Hükümetin yaptığı bu görev değişikli ği kilise 

çevresinde tedirginlikle karşılanmıştır. Nitekim söylentiler Kuroyedov’un son 

yıllarda kiliseye karşı liberal politikalar izlediğinden dolayı azledildiği üzerineydi. 

1985’de Komünist Partisi Merkez Komitesinin başına Gorbaçov’un getirilmesiyle 

korkulanlar olmamıştır686. Aslında Gorbaçov yönetime geldiğinde o zamana kadar 

dine karşı uygulanan baskı ve haksızlığın ortadan kalkacağı tahmin dahi 

edilmemiştir. Çünkü Gorbaçov’un daha önceleri ideolojik meselelerin yönetimini 

kontrol ettiği ve bu dönemlerde din karşıtı eylemlerin tırmanış gösterdiği 

bilinmekteydi. Ayrıca 1986’da toplanan XXVII. Komünist Partisi Kongresi’nde 

ideolojik çalışmaların hızlandırılması kararlaştırılırken, Sovyetler Birliği Komünist 
                                                      
684 V. Y. Jukov, Noveyşaya İstoriya Rossii, Perestroyka i Perehodnıy Period 1985-2005, 

Petersburg, 2006, s. 8.  
685 Jukov, Noveyşaya İstoriya Rossii, s. 10.   
686 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 454. 
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Partisi belirlemiş olduğu yeni programla dini inançların önüne geçilebilmesi için 

bilimsel ateizm çalışmalarının yaygınlaştırılmasını öngörüyordu. Komünist Partisi 

din ve inançla mücadeleyi rüşvetçilik, sarhoşluk ve hırsızlıkla mücadeleyle aynı 

çerçevede değerlendirmiş ve dindarlığı anomali ve marazi bir oluşum olarak 

değerlendirmişti687. Yine Kongrede konuşma yapan dönemin Din İşleri Konsey 

Başkanı Kharçev, yerel yönetimlerin dini teşkilatlara karşı uyguladıkları katı tutumu 

eleştirmiş ve bu durumun arzu edilmeyen sonuçlar doğurduğunu belirtmiştir. 

Kharçev son on sene içerisinde Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı dini cemaatlerin 

sayısında önemli ölçüde azalma yaşandığını ancak buna mukabil çeşitli tarikatların 

özellikle de Baptisler ve onların misyonerlik faaliyetlerinin ivme kazandığının altını 

çizmiştir. Kharkov’a göre baskının devam etmesi kayıt altına alınmamış ve kontrol 

dışında kalan dini cemaatlerin çoğalmasına neden oluyordu. Tüm bu 

değerlendirmelerden sonra Konsey, durumun kontrol edilmesi için kiliseyle ilişkileri 

ağırlaştırmadan ateist propagandaya hız vermeyi, dini kuruluşlara yasal statü 

tanımayı, ebeveynlere çocuklarına dini eğitim verme konusunda özgür bırakmayı, 

inançlı kişilerin evlerinde ve hastanelerde ibadet etmelerine olanak sağlamayı ve dini 

kuruluşlara dini propaganda yürütme hakkı tanımayı önermiştir688. Kharçev’in bu 

önerisi parti içerisinde kabul görmüş ve kiliseye karşı baskının azaltılarak ateizm 

propagandasının yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır.  

Diğer taraftan din karşıtı eylem ve söylemleriyle bilinen Gorbaçov, ortaya 

attığı yeniden yapılanma politikasını uygulayabilmek için ülke aydınlarının desteğine 

ihtiyaç duymaktaydı. Ayrıca dünyada yaşanan yeni gelişmeler ülkenin teknolojik ve 

ekonomik açıdan geri kalmışlığı ve özellikle Çernobil faciasının (1986) vuku 

bulması, halk arasında dünyanın sonunun geldiğine dair eskatolojik fikirlerin 

canlanmasına yol açmıştır. Böyle bir durumda yeniden din karşıtı politikaların 

gündeme getirilmesi ve bu politikalar üzerine siyaset üretilmesi olağan dışı 

görünmüştür. Dolayısıyla Gorbaçov, kilise-devlet ilişkilerinde yeni bir dönemin 

başlatılmasının zorunda kalmıştır. Bu çerçevede Rus Ortodoks Kilisesi’nin kutlamayı 

                                                      
687 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 358. 
688 Maslova, “Sovet po Delam Religiy,” s s. 60-61. 
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planladığı Hıristiyanlığın kabulünün 1000. yılı etkinlikleri (1988) böyle bir başlangıç 

için fırsat olarak değerlendirilmiştir689. 

Henüz 1983 yılında Din İşleri Konseyine müracaat eden kilise yetkilileri, 

kutlamaların geniş çapta organize edilebilmesi için devlet nezdinde bir komisyonun 

oluşturulması talebinde bulunmuştu. İsteğe olumsuz yanıt veren Konsey, söz konusu 

kutlamalara ne devletin ne de toplumun katılmasının öngörüldüğünü, buna ilaveten 

kiliseyi ilgilendiren bir olay nedeniyle toplumun huzursuz edilmesinin uygun 

olmadığını belirtmişti690. Ancak iktidara reform yanlısı Gorbaçov’un gelmesi, 

mevcut algının değişmesine yol açmıştır. Gorbaçov, kilisenin bu isteğine olumlu 

yanıt vermiş ve kutlamaların ülke genelinde gerçekleştirilmesini onaylamıştır.  

Bu çerçevede 1987 yılından itibaren ülke genelinde kutlama hazırlıkları 

başlatılmıştır. Buna paralel olarak Hıristiyanlığın Rus kültürünün ve milli tarihinin 

gelişmesine yaptığı katkının önemi medya tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. 

Kilise çevrelerince gündeme getirilen bu görüşler, militan komünistler cephesinde 

ciddi rahatsızlık meydana getirmiştir. Harekete geçen ateist araştırmacılar kilise 

tezinin tutarsızlığını ortaya koymak maksadıyla onlarca makale kaleme almıştır. 

Örneğin ‘Komünist’ dergisinde yayınlanan makalesinde A. Klibanov ve L. 

Mitrokhin, dinin sosyolojik ve tarihsel gelişimini değerlendirerek onun hakim sınıflar 

tarafından manevi baskı aracı ve bu sınıfın kendi çıkarları için kılavuzluk etmekten 

başka bir işe yaramadığına vurgu yapmışlardır691. Ancak ülkede ve dünyada yaşanan 

gelişmeler, yürütülmekte olan yok sayma politikalarını anlamsızlaştırmaya devam 

etmiştir. Bu hakikatin farkında olan dönemin Din İşleri Konsey Başkanı Kharçev, 

dünyada dini anlayışların süreklilik arz ettiğini ve bu nedenden dolayı inancın idari 

yöntemlerle yok edilemeyeceğini itiraf etmiştir692. Tüm bu gelişmeler karşısında Rus 

Kilisesi temkinli davranmaya ve devletin tepkisini çekmemeye azami gayret sarf 

etmiştir.  

                                                      
689 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 360.  
690 Aleksei Rüdiger, Patrirakh Mosvokksiy i Vsya Rusi, Pravoslaviya i Duhovnoye Vozrojdeniye 

Rossii, Yekaterinburg, 2003, s. 82.  
691 Klibanova, L. Mitrokhina, “İstoriya i Religiya”, Kommunist, 1987\12, s. 76. 
692 Cem Akaş, Sevin Okyay, Gorbaçov’un Rusya’sı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1995, s. 142.  
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2. Hıristiyanlı ğın Kabulünün Bininci Yıl Kutlamaları 

1988 yılı Rus Ortodoks Kilisesi açısından bir dönüm noktası olma özelliği 

taşımaktadır. Aynı yılın 29 Nisanında Sinod’un isteği üzerine Stalin’den bu yana ilk 

kez Rus Ortodoks Kilisesinin yönetim kadrosu Patrik Pimin başkanlığında ülke 

lideriyle bir araya gelmiştir693. Bu görüşmeyi 1943 yılında Patrik Sergiy’in Stalin’le 

Kremlin’de yaptığı görüşmeyle kıyaslayacak olursak, aradaki tek fark görüşmenin 

kapalı kapılar arkasında değil de birkaç yabancı televizyon kanalının da bulunduğu 

bir ortamda gerçekleştirilmi ş olmasıdır694. Görüşme sırasında Gorbaçov, hükümetin 

yeni bir vicdan hürriyeti kanunu üzerinde çalıştığını ve bundan böyle inananların 

kendi inançlarını özgürce ifade edebileceklerini belirtmiştir695. Patrik, kilisenin ve 

inançlı insanların sıkıntılarını Gorbaçov’a ileterek ondan kilisenin tüm kurumlarıyla 

birlikte yasal statüye kavuşturulması talebinde bulunmuştur. Gorbaçov, tarihi süreç 

içerisinde bazı hataların yapıldığını ancak tüm bunların düzeltilmekte olduğunu ve 

dini organizasyonların çıkarlarının gözetileceği yeni bir din ve vicdan hürriyeti 

kanunu üzerinde çalışıldığını beyan etmiştir. Ayrıca görüşmenin sonunda Gorbaçov, 

tüm taleplerin yerine getirileceği sözünü de vermiştir696. Bu görüşme ve görüşme 

sırasında Gorbaçov’un devlet tarafında yapılan hataları itiraf etmesi ve telafi sözü 

vermesi, Sovyetler Birliğinde yaşanmakta olan değişimi ortaya koymaktadır. Bu 

kilise açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir. Nitekim 1988 

yılından itibaren kilise Sovyetler tarihinde hiçbir zaman sahip olmadığı özgürlüğe 

kavuşmuştur.  

Hıristiyanlığın kabulünün 1000. yıl kutlamaları öncesinde kilise açısından bazı 

olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin tarihi açıdan önemi olan bazı kiliseler 

yeniden kullanıma açılırken, Moskova’da yeni bir kilise binasının da temeli 

atılmıştır. Ülkeyi yeniden yapılandırma adı altında demokratikleştirmeye çalışan 

Gorbaçov, söz konusu kutlamaları Batının güvenini kazanmak için Sovyet çıkarına 

kullanmıştır. Artık patrik ve ruhbanlara yayın organları vasıtasıyla halk kitlelerine 

rahatlıkla ulaşma olanağı sağlanmışken, Gorbaçov’un onayıyla kilise yeni basın 

                                                      
693 Nathaniel, A Long Walk , s. 64.  
694 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 361. 
695 T. B. Koval, “Pravoslaviye v Sovremennoy Rossii, Ekonomiçeskie Aspektı Sotsialnogo Uçeniya 

RPTS,” Mir Rossii, 2008\1, s. 124.  
696 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 461. 
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yayın olanaklarına ve ruhani okullara kavuşmuştur697. 1988 yılındaki bu kutlamalar 

sırasında devlet ve kilise, kilise ve toplum ilişkileri açısından radikal değişiklikler 

yaşanmıştır. Ancak henüz resmi olarak her hangi bir değişiklik yapılmadığından, 

kilise eskiden olduğu gibi yasal haklardan mahrum kalmaya devam etmiştir698. Sonuç 

olarak Gorbaçov’la birlikte ülke yeni döneme girmiş, artık eski totaliter rejimin 

etkileri silinmeye yüz tutmuştur. Tüm bu olumlu havaya rağmen temkinli davranan 

kilise, durumun beklenmedik bir şekilde değişebileceği ihtimalini de göz önünde 

bulundurmuştur. Zira partinin şahin kanadı, yaşanan bu değişiklikleri dikkatle takip 

etmiş ve rejimin temel ilkelerine karşı herhangi bir müdahalenin yapılmasına 

müsaade etmemekte kararlı tutum sergilemiştir.  

Rusların Hıristiyanlığı kabul edişinin 1000. yıl kutlamaları 5-12 Haziran 

1988’de ülkenin tüm vilayetlerinde coşkuyla kutlanmıştır. Söz konusu kutlamalara 

diğer Ortodoks kiliselerden yoğun katılım yaşanmıştır. Birçok özerk Ortodoks Kilise 

yetkilisinin yanı sıra Antakya ve Kudüs Patrikleri de kutlamalara katılanlar arasında 

yer almıştır. Yurtdışından gelen misafirlerin sayısı 517 civarında olmuştur699. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere 1988 kutlamaları, Rus Ortodoks Kilisesi açısından 

dönüm noktası olma özelliği taşımaktadır. Rusların Hıristiyanlığı kabul etmelerinin 

bininci yılını anma töreninden sonra SSCB yönetimi, dine karşı yürütmekte olduğu 

baskıcı politikalardan vazgeçmek zorunda kalmıştır. 1000. yıl kutlamalarını 

müteakiben televizyon ekranlarında ruhbanlar boy göstererek daha önce kiliseye 

karşı yapılan haksızlıkları gündeme getirmiş ve Bolşeviklerin kiliseye karşı 

takındıkları tutum alenen kınanmıştır. Kilise üzerinden baskının kaldırılması, baskı 

yıllarında ateizme karşı kenetlenen çeşitli grup ve akımların yaygınlaşmasına da 

zemin hazırlamıştır. Ayrıca devlet otoritesinin zayıflaması SSCB içerisinde milliyetçi 

hareketlerin de canlanmasına yol açmıştır700. Gorbaçov’un öncülüğünü üstlendiği, 

Yeniden Yapılanma politikası, aslında yıllardan beri üzerinde çalışılan ve komünist 

bir düzenin inşasını hedefleyen Sovyet politikasının çökmesiyle sonuçlanmıştır. 

Yıllarca gündemde tutulan kilise\din karşıtı katı politikalar yine bu dönemde sekteye 

uğratılmış ve kilise\din yeniden toplum içerisinde hayatiyet kazanmaya başlamıştır.  

                                                      
697 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s s. 220-221. 
698 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 460. 
699 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 462. 
700 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 367. 
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Rusların Hıristiyanlaşmasının bininci yıldönümünün resmen kutlanması, 

sonrası kilise üzerinde mevcut baskılar hafiflemiş ve patrik seçimleri dışında da 

Yerel Konseyin çağrılmasına olanak sağlanmıştır. Daha önce sadece patrik seçimleri 

sırasında konseyin toplanmasına onay veren hükümet, artık kilisenin gerektiği 

durumlarda konseyi toplamasına izin veriyordu. Dolayısıyla 6-9 Haziran 1988’de 

kilise sorunlarını masaya yatırmak maksadıyla yerel konseyin toplanması 

kararlaştırılmıştır. Toplantı esnasında dini literatürün yaygınlaştırılması ve özellikle 

kutsal kitap baskılarının hızlandırılması gündeme getirilmiştir. Ayrıca dini seminer 

ve akademilerde öğrenci sayısının artırılması konusu da karara bağlanmıştır701. 

Konseyin öne sürdüğü kutsal kitap basılma kararı devlet tarafından desteklenmiş ve 

100.000 adet Kitabi Mukaddes basılmasına 150.000 adedinin de yurt dışından temin 

edilmesine onay verilmiştir. Böylelikle 1917-1988 arasında mevcut olan toplam 

350.000 civarında Kitabi Mukaddes’in büyük bölümü, Gorbaçov iktidarı döneminde 

basılmış ya da yurtdışından temin edilmiştir702. Ayrıca Konsey Ortodoks Kilise 

takviminin baskı sayısını 180 000’e çıkartma kararı almıştır. Aynı zamanda 

Ortodoksluk dışında kalan diğer dini organizasyonların da yurt dışından dini yayınlar 

getirmelerine onay verilmiştir703.  

3. Mabetlerin Yeniden İşlevsellik Kazanması 

Gorbaçov yönetiminin başlattığı liberalleşme politikası genelde 1987’ye kadar 

resmi makamların söylemlerinden öteye geçmezken, 1988 kutlamaları sonrası gözle 

görülür değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Tabii ki uzun yıllardan beri süre gelen 

komünist rejim kısa zamanda kendi ideolojisinden kolaylıkla vazgeçemeyecekti. 

Ancak söz konusu dönemin de vazetmiş olduğu sosyo-politik şartlar gereği, eskiden 

olduğu gibi sert politikalar uygulama eğiliminden kaçınmak zorunda kalınmıştır. 

Artık ülkenin çeşitli bölgelerinde devlet tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan kilise 

ve mabetlerin halkın hizmetine verilmesini gündeme taşıyan protesto eylemleri 

düzenlenmeye başlanmıştır. Çok geçmeden ülkenin çeşitli bölgelerinden açlık 

                                                      
701 Troitse Sergieva Lavra  “Opredeleniya Pomestnogo Sobora Russkoy Tserkvi,” J.M.P, Moskova, 

1988\8, s. 12.  
702 Akaş, Gorbaçov’un Rusya’sı, s. 142.  
703 Maslova, “Sovet po Delam Religiy,” s. 62.  
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grevlerinin yaygınlaştığı haberleri duyulmaya başlamıştır704. Kilisenin talepleri ve 

inançlı kitlelerin ısrarları sonucu kiliseler tedricen halkın hizmetine sunulmuştur. 

Ancak bu süreçte bir takım sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Kiliselerin yeniden işlevsellik 

kazanması sürecinde en büyük engeli yerel yönetimler ve ateist ideolojiye bağlı 

yöneticiler ortaya koymuştur. Asıl ciddi sorunlar müze, kütüphane veya arşiv binası 

olarak kullanılan kiliselerin iadesi konusunda yaşanmıştır. Tüm bunlara rağmen 

1988’in ilk beş ayı içerisinde 60’ın üzerinde kilise yeniden kullanıma açılmış, yıl 

sonuna kadar bu oran bine ulaşmıştır. Örneğin Sovyetler Birliğini oluşturan 

Cumhuriyetlerin başında gelen Rus Sovyet Federe Sosyalist Cumhuriyeti (Bundan 

sonra RSFSC) sınırları içerisinde 1988 yılında 176 kilisenin açılışı yapılmıştır. 1990 

yılına gelindiğindeyse sadece RSFSC içerisinde 3120 kilise işlevsellik 

kazanmıştır705. Sadece kiliseler değil manastırlar da yeniden kilisenin kullanımına 

verilmiştir. Örneğin 1989’a gelindiğinde ülke genelinde 29 manastır yenilenerek 

kilise bünyesine katılmıştır706. Tüm bunlar ülkede dini hayatın normalleşmeye 

başladığını göstermektedir. Nitekim beş sene içerisinde yani 1985 yılından 1990 

yılına kadar 4000 civarında yeni dini cemiyetin faaliyete geçtiği kaydedilmektedir707.  

Devletin kilise\din konusunda eskisine oranda daha toleranslı davranması 

yıllardan beri bastırılan birçok dini akımın yeniden gün ışığına çıkmasına olanak 

sağlamıştır. Bunlardan bazıları Rus Ortodoks Kilisesi’ni endişeye sevk etmiştir. 

Örneğin Ukrayna’nın Batısında yaygın olan ve 1944 yılında ilga edilen Grek Katolik 

Kilisesi 1988’den itibaren yeniden gündeme gelmiştir. Sürgünde veya gizli faaliyet 

gösteren Grek Katolik Kilisesi rahipleri, yeniden Grek Katolik Kilisesi’nin 

yapılandırılması talebinde bulunmuştur. Bu aynı zamanda Ukrayna milliyetçiliğinin 

de canlanması anlamına gelmekteydi. 1989’dan itibaren durum daha da kritik bir hal 

almış, Grek Katolik Kilisesi üyeleri bölgede bulunan birçok Ortodoks Kiliseye el 

koymuştur. 1 Aralık 1989 yılında Gorbaçov’un Papa’yı ziyaret etmesiyle birlikte 

Grek Katolik Kilisesi’nin meşrulaşması sorununa son nokta koyulmuştur. 

Görüşmenin ardından Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti Din İşleri Konseyi, Grek Katolik 

                                                      
704 Bkz. Ogonyok Dergisi, 1989\28, s s. 17-19.  
705 Rüdiger, Pravoslavya, s. 84. 
706 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 471. 
707 Maslova, “Sovet po Delam Religiy,” s. 63. 
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Kilisesi’nin yasal olduğunu ve diğer dinlerle eşit statüye kavuştuğunu ilan etmiştir708. 

Ancak bölgedeki kiliselerin hangi gruba devredileceği konusu çözümsüz kalmıştır. 

Bu sorunu çözüme kavuşturmak maksadıyla dörtlü bir komisyon oluşturulmasına 

karar verilmiştir. Moskova Patrikliği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi ve 

Grek Katolik Kilisesi temsilcilerinden oluşan komisyonun çalışmaları sonucu 

bölgede gizli oylama yoluyla kiliselerin statüsünün belirlenmesi kararlaştırılmıştır709. 

Bunun neticesinde şehir ve kasabalarda yapılan oylama sonucu çıkan oy oranları 

nispetinde taraflar kiliselere sahip olmuşlardır. Gorbaçov’un iktidara gelmesiyle 

başlayan yeni dönem, ülkenin birçok alanında olduğu gibi dini alanda da önemli 

değişikliklere zemin oluşturmuştur. Bu fırsatı iyi değerlendiren dini gruplar kendi 

konumlarını yeniden belirleme yoluna girmiştir. Halkın da desteğini alan bu yükseliş, 

aslında 70 yıldan beri süre gelen toplum mühendisliğinin çöküşünün başlangıcı 

olmuştur.  

Söz konusu tarihlerde birçok yayın organı Sovyetlerin geçmişini sert bir dille 

eleştiriye tabi tutarak on binlerce ruhbanı katletmekle suçlarken, kilise basını eski 

temkinli yaklaşımını korumaya devam etmiştir710. Ancak kilise sessiz bir biçimde 

birtakım kararlar almaya devam etmiştir. 1989 yılında Rus Ortodoks Kilisesi’nin 

patrikliğe geçmesinin 400’üncü yılı kutlamaları düzenlenmiştir. Aynı yılın son 

aylarına doğru toplanan piskoposlar konseyi, Patrik Tikhon’u azizlik makamına 

yükseltme kararı almıştır. Dolayısıyla Tikhon’un, Donskoy manastırında bulunan 

naaşının aziz statüsüne alınarak gereken kilise ayinlerinin yapılması 

kararlaştırılmıştır711. Piskoposlar konseyi bir dizi yeni talebi de gündeme getirmiştir. 

Konsey, hükümetin üzerinde çalıştığı vicdan hürriyeti kanununa da değinerek Rus 

Ortodoks Kilisesi’ne hukuki statüsünün verilmesi ve diğer resmi organlarla eşit 

hakların tanınmasını istemiştir. Ayrıca ateist ve dini propagandaya eşit hakların 

verilmesi, dini yayınlar için basın-yayın özgürlüğünün getirilmesi ve benzer 

taleplerde bulunulmuştur712. 

                                                      
708 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 368. 
709 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 476. 
710 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s. 244.  
711 Pimen Moskova Patriği. “Osvyaşennogo Arhiereyskogo Sobora Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi o 

Kononizatsii Svyatetelya İova i Tikhona Patriarhkov Moskovskiy i Vsya Rusi,” J.M.P, Moskova, 
1990\1, s. 6. 

712 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 473. 
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4. Patrik II. Aleksi Dönemi 

3 Mayıs 1990’da Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Pimin, 80 yaşında vefat 

etmiştir. Dört gün sonra Kutsal Sinod, yeni patriğin seçilmesi için 6-10 Haziran 

1990’da Rus Ortodoks Kilisesi Yerel Konseyi’nin toplanmasına karar vermiştir. 

Nihayetinde 6 Haziran 1990’da toplanan Konsey Patrik Adaylığı için 40 yaş üstü ve 

SSCB vatandaşı olma şartı getirmek suretiyle 3 aday belirlenmesine karar 

vermiştir713. Piskoposlar Konseyi, patriklik makamı için ön seçim düzenleyerek en 

fazla oy alan üç adayı belirlemiştir. Oylama sonuçlarına göre Leningrad Metropoliti 

Aleksi, Rostov Metropoliti Vladimir Sabodana ve Kiev Metropoliti Filaret 

Denisenko patriklik makamı için aday olma hakkı kazanmıştır. Belirlenen kurala 

binaen konsey mevcudu olan 316 oyun yarısından fazlasını alan aday patrik 

seçilecekti. Gizli oylama sonucu seçimlerin ilk turundan 139 oy alarak birinci çıkan 

kişi Leningrad Metropoliti Aleksi olmuştur. Adaylardan hiçbirisi belirlenen oy 

oranına ulaşamadığından ikinci tura oylaması sonucu 166 oy alan Metropolit Aleksi 

Rus Ortodoks Kilisesi’nin yeni patriği seçilmiştir714. Hatırlanacağı üzere SSCB’de 

düzenlenen patriklik seçimleri genelde devletin tek aday göstermesi sonucu 

seçilmişlerdi. Ancak 1990’da Rus Ortodoks Kilisesi’nin Yerel Konseyi, Din İşleri 

Konseyinin müdahalesi olmaksızın düzenlenen ilk konsey olma özelliği taşımaktadır. 

Daha sonraki tarihlerde o dönemleri hatırlayan Patrik II. Aleksi, 7 Haziran günü 

konsey katılımcılarının Patrik seçimlerinde devlet parmağının olup olmadığı 

konusunda endişeye kapıldıklarını, ancak böyle bir müdahalenin gerçekleşmediğini 

yazmaktadır.715 Bu da devletin ideolojik yapısında meydana gelen değişikli ğin 

boyutlarını ortaya koymakta ve artık din üzerinden her hangi bir politika üretmekten 

vazgeçtiğini göstermektedir.  

Mevcut ortamı iyi değerlendiren yeni Patrik II. Aleksi, ilk iş olarak din 

eğitiminin kiliseler yoluyla yaygınlaştırılmasına çalışmıştır. Nitekim hızla artmakta 

olan kiliselerde görev yapacak ruhban kadroların yetiştirilmesi kaçınılmaz hal 

almıştır. 27 Haziranda Moskova ruhbanlarıyla bir araya gelen patrik, artık şartların 

eskisine oranla büyük ölçüde değiştiğinin altını çizerek bu konuyu gündeme 

                                                      
713 Pospelovcky, Russkaya Tserkov v XX v, s. 426. 
714 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 482. 
715 Rüdiger, Pravoslayva, s. 89. 



193 
 

getirmiştir. Patrik, hükümetin üzerinde çalıştığı “vicdan ve dini organizasyonların 

özgürlüğü” kanununun içeriği hakkında endişeli olduğunu Gorbaçov’a ileterek, 

çalışmalara Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer dini cemaat temsilcilerinin de katkı 

sunmasını sağlamıştır. Bu gelişme 1 Ekim 1990’da kabul edilen ilgili kanunun 

içeriğinde ciddi değişiklerin yapılmasına fırsat vermiştir. Yeni düzenleme, kiliseye 

ve de dolayısıyla patriklik kurumuna hukuki statü tanımıştır. Bu yasayla birlikte artık 

kilise, özel mülk edinme ve kendi haklarını yasal yollarla mahkemelerde arama 

hakkına kavuşmuştur. Ayrıca kilisenin sosyal hayatta aktif rol almasının ve kitle 

iletişim araçlarından yararlanmasının önü açılmıştır716. Bunlardan en önemlisiyse 

kilisenin çocuklara din eğitim vermesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.  

Patrik seçilen II. Aleksi 1927 yılında metropolit Sergiy’in yayınladığı ve kilise 

çevresinden ağır eleştirilere maruz kalan ‘Devlete Sadakat Bildirgesi’nin kilise 

ilkelerine ne denli uygun olduğu konusunda ortaya atılan söylentilere de açıklık 

getirmiştir. Patrik, dönemin şartları altında böyle bir davranışın kaçınılmaz olduğunu 

belirterek, o dönem yapılanların sorumluluğunu tümüyle üstlendiğini söylemiştir. 

Dönemin ağır şartlarını hatırlatan patrik bildirgeye yapılan eleştirilerin “Bizler 

Sovyet birliğini vatanımız olarak kabul ediyoruz ve aynı zamanda tüm başarı ve 

sevincin bizlerin başarısı ve sevinci, başarısızlığı da bizlerin başarısızlığı olarak 

görüyoruz” cümlesi üzerinde yoğunlaştığını, ancak burada vurgulanmak istenenin 

Sovyet hükümeti değil ortak vatan olduğunu belirtmiştir717. Patrik bu tutumuyla 

selefinin dönemin yönetimi karşısında, kilisenin çıkarları doğrultusunda aldığı 

kararın doğruluğunu bir kez daha teyit etmiştir. Zira Patrik II. Aleksi de aynı 

çizgiden gelmekte ve rejimin çıkarları doğrultusunda hareket etmekteydi. Bunun 

aksini savunmaksa bir anlamda kendi meşruiyetini sorgulama anlamına gelecektir.  

5. 1991 Darbe Girişimi ve Kilise 

SSCB’nin dağılmasını hızlandıran süreç aslında Gorbaçov’un ‘Yeniden 

Yapılandırma’ politikalarıyla birlikte başlamaktadır. Bu sürecin hızlanmasıysa 

1988’den itibaren Birliğin çeşitli bölgelerinde çatışma ve gerginliklerin 

tırmanmasıyla gün yüzüne çıkmıştır. 1988’de birliğin iki üyesi olan Azerbaycan 

                                                      
716 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 494. 
717 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s. 320.  
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Sovyet Cumhuriyetiyle, Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti arasında geçmişte var olan 

ancak geçici olarak dondurulmuş Dağlık Karabağ sorunu yeniden patlak vermişti. 

Yine aynı yılın sonlarında Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti içerisinde yaşayan 

Ahıskalı Türklerle Özbekler arasında silahlı çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca 

birliğin çeşitli bölgelerinde 1989’un Nisan ayı itibarıyla birkaç gün devam eden ve 

kanlı bir biçimde bastırılan ayaklanmalar yaşanmıştır. Bu tarihlerde SSCB’nin çeşitli 

cumhuriyetlerinde yerel yönetimler için düzenlenen seçimlerde halk cepheleri 

üstünlük kazanarak bağımsızlık taleplerinde bulunmuşlardır718. Ayrıca ABD’nin 

dünya petrol fiyatlarını aşağıya çekmesi sendelemekte olan SSCB ekonomisine ciddi 

darbe vurmuştu719. Bu ve buna benzer birçok olay sistemin çökmesini 

hızlandırmıştır.  

Gorbaçov’un başlattığı değişim dalgası mevcut yönetim biçiminin de zamanla 

değişime uğramasına yol açmıştır. Nitekim 14 Mart 1990 tarihinde SSCB bünyesinde 

Başkanlık Sistemi oluşturulmuş ve gündem dışı toplanan III. Milletvekilleri 

kongresinde M. S. Gorbaçov ilk SSCB Devlet Başkanı seçilmiştir. Bunu mukabil 

diğer özerk cumhuriyetlerde de başkanlar yerel meclisler tarafından belirlenme 

sürecine girmişlerdir720. İzlenen yeni yol partinin devlet kademelerindeki mevcut 

gücünün zayıflamasına neden olurken, diğer taraftan ticari ve politik yapı güç 

kazanmaya yüz tutmuştur. Tüm bu gelişmeler hakim sınıf nezdinde açıktan ve 

gizliden protesto ile karşılanmıştır. 12 Haziran 1990 tarihinde Rusya Sovyet Federe 

Sosyalist Cumhuriyeti’nin egemenliği ilan edilmiştir. Tam bir sene sonra yani 12 

Haziran 1991 yılında Rusya Federasyonunun Devlet Başkanı koltuğuna B.N. Yeltsin 

seçilmiştir721. 

Özellikle ordu ve KGB içerisinde mevcut rejim yanlısı generaller gidişattan 

endişe duymuşlardır. Bu endişelerin doruk noktaya ulaşması ise 23 Nisan 1991’de 

Gorbaçov’un Moskova’da 9 müttefik cumhuriyet yöneticisiyle bir araya gelerek, 

yeni ittifak anlaşmasının belirlenmesi konusunda mutabakat sağlaması olmuştur. 

Nitekim yeni anlaşmaya binaen söz konusu cumhuriyetler SSCB sınırları içerisinde 

                                                      
718 Orlov, İstoriya Rossii, s. 462. 
719 E. Gaydar, “Poçemu Ruhnula Sovetskaya İmperiya,” (Çevrimiçi) 

http://www.echo.msk.ru/programs/albac/44499/ 5 Mayıs 2011. 
720 Jukov, Noveyşaya İstoriya Rossii, s. 25.   
721 Orlov, İstoriya Rossii, s. 462. 
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kalmak şartıyla kayda değer özgürlükler elde edeceklerdir. Bu çerçevede Gorbaçov 

ve 9 müttefik Cumhuriyet yöneticisi, oluşturulan yeni ittifak anlaşmasını imzalamak 

için 20 Ağustos 1991 tarihinde karar kılmıştır722. Tüm bu gelişmeler parti içinde 

fırsat kollayan ve rejimin tehlikede olduğuna inanan odakları harekete geçirmiştir. 

Buna SSCB Acil Durum Komitesi başkanı İ. Yanayev’in de destek vermesi sonucu 

ordu harekete geçmiştir. Gorbaçov’un Moskova dışında olmasını fırsat bilene 

Yanayev, 19 Ağustos sabahı bir beyanat yayınlayarak Gorbaçov’un başkanlıktan 

azledildiğini, başkanlık görevinin geçici olarak kendisinin devraldığını ve yönetimin 

Olağanüstü Hal Devlet Komitesinin yönetimine geçtiğini ve ülke genelinde 

sıkıyönetimin ilan edildiğini açıklamıştır723. Aynı gün içerisinde Moskova’da 

hükümet binası tank ve zırhlı araçlarla şehre giren askerlerce kuşatılmıştır. Olaylar 

duyulmasından sonra sokağa dökülen halk, hükümet binası etrafında toplanarak 

darbe karşıtı gösteriler düzenlemiştir. Buna benzer mitingler ülkenin birçok büyük 

kentlerinde de meydana gelmiştir. Bu süreçte Hükümet Binasının kuşatılması 

süresince bina içerisinde bulunan Yeltsin önemli rol oynamıştır. Olağanüstü Hal 

Devlet Komitesinin darbe teşebbüsünün anayasaya aykırı olduğunu belirten Yeltsin, 

bu kurumun illegal olduğunu beyan etmiştir724. Ayrıca Yeltsin, Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin başında bulunan Patrik II. Aleksi’ye bir çağrı yaparak destek talebinde 

bulunmuştur. Aslında bu, kilisenin yeniden Rusya’nın siyasi merkezine 

yerleşmesiniin ilk belirtisi olmuştur. Yeltsin’in bu çıkışı ve çağrısı on binlerce sivil 

tarafından desteklenmiştir. Halkla karşı karşıya gelmekten kaçınan askerler, ertesi 

sabah hükümetin çağrısı doğrultusunda Moskova sokaklarından çekilmeye 

başlamıştır. Nihayetinde darbe girişimi büyük ölçüde halk direnişi sonucu 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Darbe girişiminin başarısızlığa uğraması Olağanüstü 

Hal Devlet Komitesi yöneticilerinin de tutuklanmasına neden olmuştur.  

6. Kilisenin İzlediği Politika ve SSCB’nin Dağılması 

19 Ağustos günü başlatılan darbe girişimi ülke genelinde geniş halk kitlelerince 

protesto edilirken, Rus Ortodoks Kilisesi herhangi bir tarafın yanında yer almamaya 

özen göstermiştir. Yeltsin’in çağrısına yanıt olarak 20 Ağustos günü yayınlanan 
                                                      
722 Jukov, Noveyşaya İstoriya Rossii, s. 54. 
723 Orlov, İstoriya Rossii, s. 463.   
724 Jukov, Noveyşaya İstoriya Rossii, s. 56. 
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Patrik imzalı bildiri, bir tarafı desteklemeksizin iki cepheyi de sükûnete davet 

etmekle yetinmiştir725. Patrik II. Aleksi 21 Ağustos günü yeni bir beyanatla halka ve 

askerlere çağrıda bulunmuştur. Patrik sivillere karşı silah kullanmanın büyük günah 

olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin tanrının kilisesinden uzak kalacağını 

hatırlatmıştır. Patrik ayrıca askerleri ve zabitleri kardeş kanı dökülmemesi konusunda 

uyarmıştır. Patrik bu açıklamasında da hangi tarafta olduğunu açıkça beyan etmekten 

ustalıkla kaçınmayı başarmıştır726. Ayrıca Rus Ortodoks Kilisesi adına yapılan 

açıklama veya beyanatların altında kilise konseyinin imzasının bulunması 

gerekirken, yapılan her iki açıklamada da sadece patriğin imzası yer almıştır. Söz 

konusu süreç içerisinde patriğin tarafsız kalması ve yayınlanan açıklamaların sadece 

patrik imzasını taşıyor olması, kilisenin maharetle iki taraflı oynadığını gözler önüne 

sermektedir. Ayrıca tarihi süreç içerisinde taraf tutmanın kilise açısından nedenli 

kötü sonuçlar doğurabileceği çok iyi bilinen bir husus olduğundan, Rus Ortodoks 

Kilisesi yaşanacak her hangi bir olumsuz gelişme karşısında yeni bir darbe almaktan 

titizlikle kaçınmıştır. Darbe girişiminin önlenmesinden hemen sonra, yani 22 

Ağustos günü, RSFSC başkanı Yeltsin’e bir telgraf yollayan Patrik, kilise adına ve 

şahsen darbecilerin karşısında cesaretle durduğundan dolayı Yeltsin’i kutlayarak 

geçde olsa pozisyonunu belirlemiştir727. 

1991 yılında yapılan başarısız darbe girişimi SSCB’nin dağılması sürecini daha 

da hızlandırmıştır. Nitekim 21 Ağustos ve 1 Eylül 1991 tarihleri arasında Estonya, 

Letonya, Beyaz Rusya, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ekim ayında Ukrayna düzenlediği referandum 

sonucu tüm dünyaya bağımsızlığını duyurmuştur. Bu arada SSCB’nin başında 

bulunan Gorbaçov Baltık Devletleri’nin bağımsızlığını resmen tanımıştır. Daha 

sonraki günlerde bu bağımsızlık zincirine diğer SSCB cumhuriyetleri de 

katılmışlardır728. 

1991 yılının Aralık ayında bir araya gelen Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya 

bağımsız cumhuriyetlerinin yöneticileri, 1922’de kabul edilen birlik anlaşmasının 

feshini tüm dünyaya duyurmuştur. Ardından bu üç ülke arasında bağımsız devletler 

                                                      
725 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s s. 339-340.  
726 Patrik II. Aleksi, J.M.P, Moskova, 1991\11, s. 6.  
727 Stricker, Russkaya Tserkov, c. II, s. 343  
728 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 503. 
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topluluğu (BDT) oluşturulması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Artık bu tarihten 

itibaren SSCB fiilen feshedilmiş, yerine, ondan fazla bağımsız cumhuriyet 

kurulmuştur729. Onlardan birisi de Rusya Federasyonu (RF) olmuştur. Yeni Rus 

devleti daha önce sürdürdüğü resmi ateizm ve komünizm ideolojisinden feragat 

ettiğinden artık kiliseye karşı her hangi bir baskı söz konusu olmayacaktır. Yeni 

dönemde Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı geçmişte kiliseye karşı yapılan 

haksızlığın giderilmesi konusunda her fırsatta hükümetin üzerine düşeni yerine 

getireceğini beyan etmiştir730. Sonuçta 1917 yılında devrimle ortaya konan, 

materyalizmi ön plana çıkartan, dinin sosyal hayattan silinmesini amaçlayan ve bu 

uğurda on binlerce inançlı insanın yok edilmesine yol açan bu sistem, tüm çabalara 

rağmen inanç karşısında yenilgiye uğramıştır. 1991 yılında SSCB feshedilirken 

geride milyonlarca inançlı insan ve binlerce mabet bırakarak tarih sahnesinden silinip 

gitmiştir. Artık Rus Kilisesi açısında yeni bir dönem, açık ifadeyle ‘şahlanma’ 

dönemi başlamıştır. Kilise bu dönemde yıllardan beri kaybettiği itibarını ve mal 

varlığını elde ederek yeniden Rus halkının manevi ve ulusal kimliğinin simgesi 

haline gelmiştir.  

II.  SSCB Sonrası Rus Ortodoks Kilisesi’nin Yeniden Güç Kazanması 

A. Yeni Dönem ve Rus Ortodoks Kilisesi 

SSCB’nin feshedilmesi sonucu RSFSC başkanlığını yürüten B. Yeltsin ortaya 

çıkan Rusya Federasyonunun (Bundan sonra RF) ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. RF 

cumhurbaşkanlığına seçilen Yeltsin’in yemin töreninde konuşan Patrik II. Aleksi, 

ülkede yetmiş seneden beri süre gelen din karşıtı politikalara değinerek Rusya’nın ilk 

cumhurbaşkanından beklentilerini dile getirmiştir. Patrik, mabetlerin Rus Ortodoks 

Kilisesi’ne iadesi ve tahrip olunmuş kiliselerin yenilenmesi konusunda ülke 

başkanından destek ricasında bulunmuştur731. Patriğin isteği üzerine 1991 yılı 

içerisinde Rus Ortodoks Kilisesi’ne ait mabet ve müzelerde sergilenen kilise 

azizlerinin kalıntılarının geri iadesine başlanmıştır. Bu tarihlerde Rus Ortodoks 

Kilisesi devletin iade ettiği mabetlerin yenilenmesi ve kullanıma uygun hâle 

                                                      
729 Orlov, İstoriya Rossii, s. 464.   
730 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 504. 
731 Patrik II: Aleksi, J.M.P, Moskova, 1991\10, s. 9.  
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getirilmesi konusunda finansal açıdan ciddi sıkıntılar çekmiştir. Ayrıca yine bu 

süreçte Rus Ortodoks Kilisesi’ni sıkıntıya sokan bir diğer gelişme ise Ukrayna 

Kilisesi bünyesinde yaşanan bölünme olaylarıdır. Nitekim Grek Katolik Kilisesi’nin 

faaliyetleri sonucu 1991 yılının sonlarına doğru 597 civarında Ukrayna Katolik 

Kilisesi faaliyete başlamıştır732. Kilise bu yeni döneme hazırlıksız yakalanmanın 

getirdiği sorunların çözümüyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Patrik kilisenin 

konumunu güçlendirmek ve itibarını artırmak amacıyla Karabağ ve Yugoslavya 

krizleri gibi uluslararası sorunlarda insiyatif kullanmak istemişse de başarısız 

olmuştur733. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen kilise her geçen gün kendi 

konumunu güçlendirmeyi başarmıştır.  

SSCB’nin feshinden sonra ilk kez paskalya festivali, ülkenin her köşesinde 

coşkuyla kutlanmıştır. Patrik kutlamalarla ilgili konuşmasında bu bayramın totaliter 

rejimin baskısından bağımsız olarak kutlanan ilk bayram olduğunun altını çizmiştir. 

Yine 75 sene sonra ilk kez Kremlin içerisinde bulunan kilise çanları çalmaya 

başlamıştır. Bir sene sonra 26 Mayıs 1993’de Rus Ortodoks Kilisesi’nin inisiyatifiyle 

Rusya’da ve yurt dışında bulunan kanaat önderlerini bir araya getiren ve Rus ulusal 

bilincini canlandırmak maksadı güden I. Dünya Rusları toplantısı düzenlenmiştir. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Patrik II. Aleksi Rus kimliği ve ulusal birliğe 

vurgu yapmış ve birlik çağrısında bulunmuştur734. Tüm bu gelişmeler Rus 

Kilisesi’nin yeniden güçlenmesine zemin oluşturmuştur. Kısmi birtakım sınırlamalar 

olmakla birlikte (yeni kilisenin açılması için hükümet onayı gerekmekteydi) kilise 

artık sosyal aktivitelerini rahatlıkla sürdürebilmekteydi735. Kısacası kilise, ilk kez 

Petro reformlarından 300 sene sonra devletin kontrol ve denetiminden kurtularak tam 

bağımsızlığını elde etmiştir736. Bu, kilisenin 1917 yılında elde etmeye çalıştığı ancak 

Bolşevik devrimiyle birlikte sekteye uğratılan nihai hedefiydi. 1991 yılı ise kilisenin 

bu hedefine ulaşmasına olanak sağlamıştır. 

                                                      
732 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 507. 
733 Pospelovcky, Pravoslavnaya Tserkov SSSR, s. 379. 
734 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 523. 
735 Episkop Diokliysky, Pravoslavnaya Tserkov, Bibleysko-Bogoslovsky İnistitut , Moskva, 2001, 

s. 168.  
736 M. E Dobruskin, “O Sotsialnıkh Fynktsiyakh Tserkvi (Na Materialakh Russkoy Pravoslavnoy 

Tserkvi),” 2002, s. 78. (Çevrimiçi) http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-04/Dobruskin.pdf 30 
Mayıs 2011. 
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1993 Rusya devlet sisteminde bir dizi değişikli ğin gerçekleştirildi ği yıl 

olmuştur. İş başında olan Yeltsin’in cumhurbaşkanlığı yetki alanını genişletmek 

gayesiyle devlet yönetim kademesinde bir takım değişiklikler yapma girişimi, 

yürütmeyle yasama arasında ciddi krizin patlak vermesine neden olmuştur. Bu arada 

Yeltsin’in isteği üzerine hazırlanan ve başkanıın yetkisini genişleten yeni anayasa 

taslağı parlamenterlerce tepkiyle karşılanmıştır. Bunun üzerine Yeltsin, hükümeti ve 

milletvekilleri kongresini feshettiğini açıklamış ve 12 Aralıkta milletvekilliği için 

yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştur. Yeltsin’in bu kararı vekillerin yarısı 

tarafından reddedilerek cumhurbaşkanının görevden alınması girişiminde 

bulunulmuştur. Bunun üzerine Moskova’da bir takım karışıklıklar yaşanmış ve kente 

askeri birlikler sevk edilmiştir. Hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce kişi ölmüş ve 

bir o kadarı da yaralanmıştır737. Moskova’da yaşanan olayları Amerika’da 

Ortodoksluğun 200. yılı kutlamaları sırasında duyan Patrik II. Aleksi, gezisini yarıda 

keserek ülkesine geri dönmüştür. Patrik ortamı durultmak adına iki tarafla da 

görüşmeler yapmışsa da bir sonuca ulaşamamıştır. Bu sırada bazı ruhbanlar 

yaptıkları açıklamalarla tarafları desteklediklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine 

toplanan Kutsal Sinod ruhbanların politikaya karışmalarını yasaklayan yeni bir 

düzenlemeye imza atmıştır738. Nihayetinde Yeltsin bu mücadeleden de galip çıkan 

taraf olmuştur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin güç kazanmasıyla birlikte o döneme 

kadar devam edegelen konsey sistemi ortadan kaldırılmıştır.  

1. Kilise ve Manastırların Durumu  

Daha önce detaylı bir biçimde değindiğimiz kilise ve devlet ilişkisinin tüm 

safhasında, devletin kilise üzerinde ciddi denetim mekanizması oluşturduğu 

görülmüştür. Çar Petro’yla başlatılan (1700) kilisenin devlet denetimi altında tutulma 

süreci, 1917 Bolşevik devrimi sonrası Stalin’in oluşturduğu Rus Ortodoks Kilisesi 

Konseyi’nin denetimi altında 1991 yılına kadar devam edegelmiştir (1965’den 

itibaren Din İşleri Konseyi). Ancak SSCB’nin tarih sahnesinden silinmesi sonucu 

büyük oranda özgürlüğüne kavuşan Rus Kilisesi, devletin denetim mekanizmasından 

da kendisini kurtarmıştır. Daha önceleri kiliseyi ilgilendiren her konuda devlet 

                                                      
737 Orlov, İstoriya Rossii, s. 468. 
738 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 524. 
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yetkilileri karşısında sorumluluk taşıyan patriklik, yeni dönemle birlikte yetkililer 

basın ve kamuoyu önünde faaliyetleri hakkında rapor vermek zorunluluğu 

taşımamaktadır739. Yıl içerisinde yapılan tüm faaliyetler, yılda bir kere düzenlenen 

piskoposlar toplantısında değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlar kilisenin kendi yayını 

olan ‘Moskova Patrikliği Dergisi’nde yayınlanmaktadır.  

1988 yılında kilise bünyesinde mevcut mabetlerin sayısı 7 bin civarında iken 

bu sayı her sene katlanarak artış göstermiştir. Aynı zamanda ruhban sayısında da 

önemli ölçüde artışın yaşandığını görülmektedir740. 1991 yılına gelindiğinde Rus 

Ortodoks Kilisesi 92 Piskoposa, 117 manastıra, 12000 kiliseye ve bu kiliselerde 

görev yapan 10 000 rahibe ve diyakoza sahiptir. 1994’te ise piskopos sayısı 136’ya 

manastır sayısı 281’e kilise sayısı ise 15985’e (Tüm Rus Ortodoks Kiliseleri) 

yükselmiş ve bu kiliselerde 14243 civarında rahip ve diyakoza görev yapar hâle 

gelmiştir741. 1998 verilerine göre ise artık Rus Ortodoks Kilisesi 151 piskoposa, 

231’i erkek, 247’si kadın olmak üzere toplam 478 manastıra, 19000 civarında 

kiliseye ve yine bu kiliselerde görev yapan 15837 rahip ve diyakoza sahiptir742. 

1990’lı yılların ortalarından itibaren mabetlerin neredeyse tamamı Rus 

Ortodoks Kilisesi’ne geri iade edilmiş, ayrıca birçok bölgede yeni kiliselerin inşasına 

başlanmıştır. Sadece Moskova’da 1996 yılında 389 kilise patriklik yetkisine iade 

edilmiştir. Bu kiliselerden yalnız 298’inde ayinler düzenlenirken, geri kalan 91 kilise 

henüz yenilenemediğinden ibadete açılmamıştır. Moskova’da faaliyet gösteren kilise 

sayısı devrim öncesi orada bulunan kilise sayısıyla neredeyse aynı orana gelmiştir. 

Gerçi devrim öncesi Moskova sınırları içerisinde 400 civarında kilise faaliyet 

göstermiş ve Moskova’nın o dönemki nüfuzu 1996’ya oranla 5 kat daha az olmuştur. 

1996 yılı itibarıyla Moskova kiliselerinde 480 rahip ve 165 civarında kilise gönüllüsü 

görev yapmaktaydı743.  

Moskova patriği II. Aleksi’nin 2002 yılında açıkladığı rapora göre Rus 

Ortodoks Kilisesi sadece Rusya sınırları içerisinde 130 Piskoposluk bölgesine ve bu 

bölgelerde görev yapan 153 piskoposa sahipti. Yine aynı rapora göre kilise 569 

                                                      
739 N. Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, Moskova, 2004, s. 67. 
740 Diokliysky, Pravoslavnaya Tserkov, s. 169. 
741 Soldatov, Religiovedenye, s. 489.  
742 Mitrokhin, Russkaya Tserkov, s. 70. 
743 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s s. 534-35. 
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manastıra sahipti. Bu manastırlardan 272’si erkek, 297’si ise kadınlara aitti. 

Patrikliğe bağlı kiliselerin sayısı ise (Ukrayna dışında) 13 907’ye yükselmişti. Ayrıca 

bu kiliselerde görev yapan rahip ve diyakoz sayısı ise 14957 kişiye ulaşmıştı. 2002 

Patriklik raporunda ruhban okullarının istatistikleri de açıklanmıştır. Rapora göre 

Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı 5 akademi, 30 seminer, 45 teoloji okulu, 1 teoloji 

enstitüsü, 2 Ortodoks Üniversitesi, 9 pastoral hazırlık kursu, 3 kadınlara özel teoloji 

okulu, 7 kilise eğitimi veren okul ve sadece Moskova’da 123 civarında Pazar okulları 

faaliyet göstermekteydi744. 2003 yılı patriklik raporlarına göz attığımızda bu 

rakamlarda önemli değişikliklerin kaydedildiğini görmek mümkündür. Nitekim 2002 

yılında 569 olan manastır sayısı bir sene sonra 635’e yükselmiştir. Aynı şekilde 13 

907 civarında olan kilise sayısı 2003’te 16350’ye745 çıkmıştır. Yine bu kiliselerde 

görev yapan ruhban sayısı 14957 iken bir sene sonraki veriler bu sayının 19000’e 

yükseldiğini göstermektedir746. Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda Rus 

Ortodoks Kilisesi’nin çok kısa zaman zarfında kayda değer başarı elde ettiği 

görülmektedir. Bunun başlıca nedenlerinden birisi devletin özellikle 2000’li yıllardan 

itibaren kiliseye yüklü miktarda maddi destek sağlamasıdır. Ayrıca kilisenin Çarlık 

dönemlerine ait taşınmazlarının tedricen geri iade edilmesi de kilisenin konumunu 

güçlendirmesini kolaylaştırmaktadır.  

2. SSCB Sonrası Kilisenin Dış İlişkileri 

Rus Ortodoks Kilisesi eskiden Çarın güçlü desteğini arkasına alarak kendi dış 

politikasını belirlemiştir. Sovyet yönetimi ilk başlarda kiliseye her hangi bir ihtiyaç 

duymazken, özellikle İkinci Dünya Savaşıyla birlikte kilisenin dış politikasını 

desteklemeye, daha doğrusu kendi dış politikasında kiliseyi kullanmaya başlamıştır. 

                                                      
744 Aleksi II, Patriarkh Moskovsky i Vsya Rusi, “Doklad, Svyateyşego Patriarkha Moskovskogo i 

Vsya Rusi Aleksiya II na Yejegodnom Zasedanii Yeparkhialnogo Sobraniya Moskvı, (Çevrimiçi) 
http://pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=article&action=fullinfo&id=4878, 17 Ekim 2011.  

745 Kilise Dış İşleri Departmanı basın bülteninde bu rakamın sadece Rusya ile sınırlı olduğu 
bildirilmi ştir. Ancak bu açık bir yanılgıdır. Bkz. Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, 
Moskova, 2004, s. 70. Ayrıca bir sene sonra yapılan açıklama hatayı teyit eder mahiyettedir. 2004 
yılı Patriklik açıklamasına göre Rus Ortodoks Kilisesi Rusya Federasyonu sınırları içerisinde 
12638 kiliseye sahipti. Rapora göre Ukrayna’da 10377,  Beyaz Rusya’da 1319 ve Moldova’da 
1520 Rus kilisesi faaliyet gösterirken diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinde 461 ve bazı dünya 
ülkelerinde 275 olmak üzere toplamda 26590 Rus Ortodoks Kilisesinin mevcut olduğu 
belirtilmiştir. Bkz. Arhiereyskiy Sobor, Pravoslavnaya Gazeta, 38\311, 2004, Yekaterenburg, s. 
2. 

746 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 68. 
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Her iki dönemde de kilise arkasında devasa bir gücün var olduğu bilinciyle hareket 

etmiştir. Ancak 1992’den sonra Sovyetlerin dağılması ve yeni devletin vücut bulması 

sürecinde Rus Ortodoks Kilisesi özgürlüğüne kavuşsa da ciddi anlamda devlet 

desteğinden mahrum olmanın sıkıntısını yaşamıştır747. 1990 itibarıyla vuku bulan 

değişiklikler ülke genelinde yaşanan kargaşa ve ayaklanmalar devletin kiliseye 

gerekli desteği sağlamasını zorlaştırmıştır. Bu süreç 2000’de gerçekleşen iktidar 

değişikli ğine kadar devam etmiştir. Bu tarihten itibaren iktidara gelen Vladimir 

Putin, Rusya’yı yeniden eski gücüne kavuşturma yolunda ciddi adımlar atmış ve bu 

çerçevede kilisenin dış ili şkilerinin yeniden tesisi doğrultusunda önemli ölçüde 

destek sağlanmıştır.  

1960’lı yıllarda normalleşme sürecine giren Roma Kilisesi ile Rus Ortodoks 

Kilisesi arasındaki ikili ilişkiler, 1990’larda yeniden gerilmeye başlamıştır. Bunun en 

önemli nedenlerinden biri Roma’nın aktif bir biçimde Ukrayna’da yeniden filizlenen 

Grek Katolik kilisesini destekliyor olmasıydı. Nitekim Katolik Kilisesi yaşanan krizi 

iyi değerlendirerek bölgede kendi etki alanını genişletme gayreti içerisine girmişti748. 

Vatikan’ın da desteğiyle henüz 1990’ın sonlarına doğru Grek Katolik Kilisesi 

Ukrayna sınırları içerisinde 2700 kiliseyi yeniden aktif hale getirmeyi başarmıştı. 

Ukrayna Özerk Ortodoks Kilisesi’neyse sadece 1500 civarında mabet kalmıştı.749 

Vatikan’ın eski Sovyet ülkelerine yönelik misyonunu yoğunlaştırması 1996’da Rus 

Ortodoks Kilisesinin dış ili şkiler bölümünü harekete geçirmiştir. Bu tarihten itibaren 

Kilise dış işleri bölümü Rus Ortodoks Kilisesi’nin hukuki sınırlarını belirleyecek bir 

kavram oluşturulmuş ve diğer kiliselerin eski SSCB sınırları içerisinde varlığından 

duyulan rahatsızlık açık bir tarzda beyan edilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren 

başlayan Katoliklik karşıtı kampanya zamanla kilise içerisinde muhafızakar kesimin 

ağırlık kazanmasıyla etkisini artırmaya devam etmiştir. Ancak Vatikan’la Moskova 

Patrikliği arasındaki açık savaş 2001 yılının yazında Papa’nın Ukrayna’yı ziyaret 

etme girişimiyle başlamıştır. Moskova Patrikliği Ukrayna’yı kendi hukuki sınırları 

içerisinde gördüğünden, Papa’nın ziyaretine karşı çıkmıştır. Ancak Papa II. John 

                                                      
747 Diokliysky, Pravoslavnaya Tserkov, s. 170. 
748 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 537 
749 Diokliysky, Pravoslavnaya Tserkov, s. 174. 
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Paul Moskova Patrikliğinin tüm itirazlarına rağmen Ukrayna’yı ziyaret etmiştir750. 

2002 yılındaysa Papa’nın, Roma Katolik Kilisesi’nin Rusya’da bulunan idari 

birimlerini güçlendirme kararı, Moskova Patrikliğinin tepkisine neden olmuştur. 

Papanın bu girişimini Rus Katolik Kilisesi’nin kuruluşu olarak algılayan patriklik, 

Papanın Rus halkını kendisine yeni bir cemaat olarak seçtiğini ve bunun açıkça bir 

meydan okuma olduğunun altını çizmiştir751. Papa bir sene sonra Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin hukuki sınırlarını ihlal ederek Kazakistan’ı ziyaret etmiştir. Vatikan’ın 

bu tutumu da doğal olarak Moskova Patrikliğince hoş karşılanmamıştır752. Moskova 

Patrikliği ise buna mukabil olarak 2000 yılından itibaren eski Sovyet Cumhuriyetleri 

nezdinde girişimlerde bulunmuş, bu bölgelerde mevcut Rus Ortodoks Kiliselerini 

yeniden canlandırma yoluna gitmiştir.  

3. Toplum ve Din 

SSCB’nin son dönemleri ve sonrasında yapılan araştırmalar, Rusya’da 

özellikle 1988’den itibaren dinin yeniden toplum içerisinde ivme kazandığını din 

karşıtlığınınsa yine aynı oranda etkisini kaybettiğini göstermektedir. 1988’den 

başlayarak 2002 yılına karar mütemadiyen yapılan araştırmaların sonuçları 

birbirinden belirli oranda farklılık arz etmesine rağmen varılan sonuç, ülke genelinde 

inanç oranının yükselişe geçmiş olmasıdır. 1988 yılında Amerikalı ve Sovyet 

sosyologlarının ortaklaşa yaptıkları bir anket, Moskova nüfusunun % 10’nun tanrıya 

inandığını ortaya koymuştur. Ancak bu oran iki sene sonra yani 1990’da yapılan bir 

diğer araştırmada % 27’ye yükselmiştir. Aynı araştırma sonuçlarına göre 1990 

yılında Moskova’da kendini ateist addeden kişilerin oranı % 20 iken bir sene sonra 

bu oran % 14’e gerilemiştir753. Toplum içerisinde yaşanan bu değişikli ği 

Ortodoksluğun Rusya’ya ikinci kez gelmesi olarak da algılamak mümkündür. 1991 

yılında toplumun dinle olan ilişkisini tespit amacıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde 1855 

denekle yüz yüze gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması sonuçları aşağıdaki tabloya 

yansıtılmıştır.  

                                                      
750 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 434. 
751 N. Macit, “Soğuk Savaş Sonrası Rusya’da Ulusal İdeolojinin Oluşumu, Din ve Diplomasi”, Türk 

Dünyası Dergisi X/2 (Kış 2010), s. 118. 
752 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 435.  
753 S. B. Filatov, D. Furman, “Religiya i Politika v Mossovom Soznanii”, Sotsialogiçeskie 
İssledovaniya, 1992\7, s. 3.   
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1991 itibarıyla şehirlerde yaşayan farklı yaş gruplarının dine bakış açıları 

yüzdesi754: 

VI.  Tablo 

Pozisyon 

 

16 Y
aş 

 18-20 Y
aş 

 21-25 Y
aş 

 26-30 Y
aş 

 31-40 Y
aş 

 41-50 Y
aş 

51-60 Y
aş 

60 Ü
zeri 

Tanrıya İnananlar 33 36 26 29 28 24 27 39 

Tereddüt Edenler 18 28 34 25 28 29 36 23 

Ateistler 9 10 5 6 12 11 17 19 

Yukarıda verilen tablodan da anlaşılacağı üzere tanrıya inanan kitleler 

içerisinde gençler ve özellikle de altmış yaş üzeri insanlar ağırlık teşkil etmektedir. 

Orta nesil içerisinde ise tanrıya inanan insanların oranı en fazla % 29 civarındadır. 

Bu kitlenin geriye kalan % 69’luk oranıysa ya tereddüt içerisinde kalmakta ya da 

inançsız olduklarını beyan etmektedir.  

1991 ve 1993’de düzenlenen iki ayrı anket araştırmasında “tanrıya inanıyor 

musunuz?” sorusuna 1991’da % 29 evet derken bu oran 1993 yılında % 40’lara 

yükselmiştir755. Ancak halkın bilinçli bir şekilde dine meylettiğini söylememiz doğru 

olmayacaktır. Zira deneklere sorulan “anlayışınıza göre din nedir?” sorusuna 

deneklerin onda dokuzu milli değerlere sahip çıkmak, kültür ve ahlak şeklinde yanıt 

vermiştir.756 Yine tanrıya inandıklarını söyleyen denklerden % 38’i Tanrı’yı bir 

kişilik olarak tanımlarken, % 40’lık bir oran Tanrı’nın yaşam gücü olduğuna 

inandıklarını belirtmiştir. İnançlı olduklarını söyleyen deneklerden sadece % 52’lik 

bir oranı cennet ve cehennemin varlığına inandıklarını beyan etmişlerdir. Yapılan 

anketlerde deneklere kiliseye gitme sıklığı da sorulmuştur. Nitekim 1991’deki 

araştırma inançlı insanların sadece % 6’sının mütemadiyen kiliseye gittiğini ortaya 

koyarken, bu oran 1996 yılında % 1 artarak % 7’yükselmiştir. 1997 anket verileri yıl 

                                                      
754 Filatov, “Religiya i Politika,” s. 4. 
755 D. Furman, “Veruyuşiye Ateistı i Proçiye, Novoye İssledovaniye Rossiyskoy Religioznosti”, 

Svobodnaya Mısl, 1997\1, s. 79. 
756 S. B. Filatov, “Novoye Rojdeniye Staroy İdeyi: Pravoslaviye Kak Natsionalnıy Simvol”, Polis, , 

1999\3, s. 141.    
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içinde birkaç kez kiliseyi ziyaret edenlerin oranının % 27 olduğunu ortaya 

koymuştur. Yine aynı anket verilerine göre kiliseye ayda bir kez gidenlerin oranı % 8 

civarındadır757. Yapılan anketlerin neredeyse tümü 2000’li yıllarda Rusya’da 

Ortodoksluğun % 50 civarlarında olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak 1998 yılında 

yapılan araştırmaya göre Ortodoks inancına sahip olan deneklerin sadece % 6’sı 

kendilerini dindar % 42’si az dindar ve % 46’sı ise sıradan vatandaş olarak 

tanımlamıştır. 2000 yılında yapılan araştırma sonuçları da yukarıda verilen 

oranlardan pekte farklılık arz etmemektedir. Sadece kendisini az dindar olarak 

tanımlayanlar % 45’e yükselirken, buna karşın inançlı ancak dindar olmayanların 

oranı % 46’dan % 48’e yükselmiştir758.  

Yapılan araştırmaların hemen hemen bütününde ilginç bir biçimde ateistlerin 

yüzdesinde gerilemenin kaydedildiği gözlemlenmektedir. Bu durumun önemli 

gerekçelerinden biri şüphesiz ateizm baskısı gereği halkın önemli kesiminin kendi 

dini inançlarını açıktan beyan edemez durumda olmasıdır. Ancak 1990’dan sonra 

rejimin sekteye uğraması dinin yeniden ivme kazanması bu defa ateistleri savunma 

pozisyonuna itmiştir759. Bu nedenle olsa gerek ki 1991 yılında % 35 civarında olan 

ateist kitle 1993 yılında aniden % 5’e gerilemiştir. Toplum bilimcilere göre ateistler, 

yapılan birçok araştırmada genellikle kendilerini ateist olarak nitelendirmektense 

“inanmayanlar” kategorisinde göstermeyi tercih etmiştir760. Aşağıdaki tabloda bu 

durumu net bir biçimde görmek mümkündür.  

VII.  Tablo 

Gruplar 1991 1993 1996 1999 2002 
İnananlar % 23 % 32 % 34 % 40 %44 

Tereddüt Edenler % 28 % 28 % 30 % 30 % 29 
İnanmayanlar % 7 % 30 % 24 % 22 % 20 

Ateistler % 35 % 5 % 6 % 5 % 5 

                                                      
757 Yakov Krotov, Linzi Şeron, “Religioznost Kak Faktor Rossiyskoy Jizni v 1990-e Godı”, 

Kontinent , , 1999\4, s. 330.  
758 N. Zorkaya, “Pravoslavya v Bezreligioznom Obşestve”, Vestnik Obşestvennogo Mneniya, 

Nisan-Hazıran, 2\100, 2009, s. 82.  
759 A. Kublitskaya, “Osobennost Religioznost v Sovremennoy Rossii”, Sotsiologiçeskiye 
İssledovanya, , 2009\4, s. 97. 

760 K. Kaariaynen, D. Furman, “Religioznost v Rossii na Rubeje XX-XXI Stoletiy”, Obşestvennıye 
Nauki i Sovremennost, , 2007\2, s. 81.  
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Halkın kiliseye karşı hoşgörülü olmasına ve önemli bir kesimin kendisini 

Ortodoks olarak tanımlamasına rağmen, yapılan araştırmalarda ilginç bir detay göze 

çarpmaktadır. Örneğin kendisini Ortodoks olarak tanımlayan deneklerin bir kısmı 

aynı zamanda inançlı olmadıklarını belirtmiştir. Bu da deneklerden birçoğunun Rus 

olmakla Ortodoksluğu eşanlamlı gördüğünü ortaya koymaktadır761. Örneğin kendini 

ateist olarak tanımlayan kişilerin % 70’i Ortodoksluğa karşı olumlu baktıklarını 

belirtmiştir. Ayrıca % 21 oranında ateist Rus Ortodoks Kilisesi’ne güvendiğinin 

altını çizmiştir762. Bu da Ortodoksluğun ulusal bir kimliğin çıkış noktası olarak 

algılandığını ortaya koyan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmaların ortaya koyduğu önemli sayılabilecek verilerinden bir diğeri ise inançlı 

insanların diğer din mensuplarına karşı ateistlere nispetle daha tahammülsüz 

oluşudur. Örneğin Müslüman biriyle komşu olmayı kabullenmeyen ateistlerin oranı 

% 10 iken, bu oran inançlı insanlarda % 16’ya çıkmaktadır. Yine diğer etnik 

guruplarla komşu olmaya olumsuz bakan ateistler % 8 iken bu oran Ortodokslar 

arasında % 11 civarındadır763. İşin ilginç yanı, devletin kiliselerin onarımı ve yapımı 

konusunda olumlu görüş bildiren inananlar, kilisenin toplumsal ve devlet işlerinde 

yer almasına ve Rus Ortodoks Kilisesi’nin devlet kurumu haline getirilmesine karşı 

çıkmaktadır. Ancak şu da bir gerçektir ki halkın kiliseye karşı olumlu yaklaşımı 

zamanla devletin de din politikasında değişikli ğe neden olmuştur. Nitekim 1992’den 

itibaren devlet kendi koyduğu kanunların dışına çıkmaya ve kiliseyle işbirliği 

yapmaya başlamıştır. Özellikle 1997 yılına gelindiğinde mevcut kanunların 

neredeyse hiçbirisi dikkate alınmadan kilise, devletin çeşitli kurumlarıyla ikili 

ili şkilerini geliştirme yoluna gitmiştir. Örneğin kanunen yasak olmasına rağmen 

devletin özel organları, bölgelerde dini faaliyetlerde bulunmuş kilisenin, ortaokullara 

ve yükseköğretim kurumlarına Ortodoks fakülteleri adı altında girmesine izin 

verilmiştir. Ayrıca Moskova Patrikliği savunma ve diğer bazı bakanlıklarla yaptığı 

anlaşma gereği asker ve polisler arasında geniş faaliyet alanı edinmiştir764. Otoriter 

                                                      
761 M. P. Mçedlov, G. Filimonov, “Sotsialno-Politiçeskiye Pozitsii Veruyuşikh v Rossii”, 

Sotsiologgiçeskiye İssledovaniya, , 1999\3, s. 103. 
762 Kaariaynen, “Religioznost v Rossii,” s. 81. 
763 Furman, “Veruyuşiye Ateistı i Proçiye,” s. 84. 
764 Filatov, “Novoye Rojdeniye Staroy İdeyi,” s s. 142-43. 
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boşluktan da iyi yararlanan kilise neredeyse devletin tüm kurumları ile ikili 

ili şkilerini geliştirmeyi başarmıştır. 

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bir diğer hususise ister ateist ister inançlı 

olsun, memleket meseleleri konusunda her iki grubun da hemen hemen aynı bakış 

açısını yansıtmış olmalarıdır. Örneğin ateistlerin % 57’si “SSCB’nin düşmesinin 

önlenmesi gerekirdi” derken, bu görüşü destekleyen inançlı insanların oranı da % 68 

civarındadır. “Sovyetlerin yıkılması kaçınılmazdı” diyenlerin oranı ateistler arasında 

% 30 iken bu oran inançlı kişilerde % 16’da kalmaktadır. Yine “Rusya’nın eski etki 

alanı olan müttefik ülkelere desteğini sürdürmesi gerekir” diyen ateistlerin oranı % 

29 iken bu oran inançlı kitlede % 17 civarında seyretmektedir765. 1998 yılında 1600 

denekle yüz yüze gerçekleştirilen bir diğer araştırmada, deneklere “komünist 

partisinin yeniden etkin politik güç konumuna gelmesini ister misiniz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Bu soruya kendini inançlı kişiler kategorisine koyan deneklerin % 

26’sı “evet” yanıtı vermiştir. Aynı soruya “evet” diyen inançsız kişilerin oranı ise % 

20 civarındadır766. Burada ortaya çıkan çelişki aslında halkın konuya inanç açısından 

değil de ekonomik açıdan baktığıyla açıklanabilir. “SSCB’nin yıkılmasının önüne 

geçilmeliydi” görüşünü destekleyen ya da komünistlerin yeniden siyasal güç 

kazanmalarına olumlu bakan inançlı kitle, olaya sadece ekonomik açıdan bakmıştır. 

Zira daha önce de belirtildiği üzere kendilerini inançlı addedenlerin sadece % 6-7’si 

hayatlarını inançlarına göre tanzim etmeye çalışan kişilerden müteşekkildir. Geri 

kalan çoğunluktaki kitle sadece inançlı olduklarını söylemekle yetinen insanlardan 

oluşmaktadır. Dolayısıyla Sovyet rejiminin uyguladığı din karşıtı politikaların bu 

kitle açısından pek de öneminin olmadığı gözükmektedir. Nitekim 1991 yılında 

yapılan araştırma sonuçlarına göre yaşamlarından memnun olmayan inançlı kitlenin 

oranı % 4 iken bu oran 1996 yılında yapılan bir diğer araştırmada ciddi artış 

yaşanarak % 22’ye yükselmiştir767. Bu durum kendilerini inançlı addeden deneklerin 

neden Sovyet sistemine sempatiyle baktığını ortaya koymaktadır. Sovyetlerin 

dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz ve işsizliğin artması, daha önce 

                                                      
765 Furman, “Veruyuşiye Ateistı i Proçiye,” s. 89. 
766 Boris Dubin, “Massovaya Religioznaya Kultura v Rossii” (Tendensii i İtogi 1990- x Godov), 

Vestnik Obşestvennogo Mneniya, Analiz Diskussii, 3\71, 2004, s s. 35-44  
767 Furman, “Veruyuşiye Ateistı i Proçiye,” s. 83. 
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refah içerisinde yaşamış insanlarda eskiye duyulan özlem hissinin ağırlık 

kazanmasını tetiklemiştir. Bu da doğal olarak yapılan araştırmalara yansımıştır. 

Sonuç olarak 1991 ve 2002 yılında yapılan kapsamlı araştırma çalışmalarında 

dikkate değer birtakım sonuçların çıktığını görmekteyiz. Bunun dışında önemli olan 

bir diğer husus dinin her çeşidinin yasaklanmış ve de bilimsel ateizm eğitiminin 

aralıksız yürütülmüş olmasına rağmen, araştırmalara katılan çeşitli meslek 

guruplarına mensup eğitimli ki şilerin dindarlık oranlarının ortalama % 30 civarında 

olmasıdır. Özellikle kültürel alanda çalışan insanlardan inançlı olduklarını 

belirtenlerin oranı % 44’iken, bu oran doktorlar arasında % 35 ve öğretmenler 

arasında ise % 23 civarında görülmektedir768. Bu bir anlamda ateizmin onca 

baskısına rağmen aydın kesim içerisinde kendine özgün dini alt kültürün oluştuğunun 

göstergesidir. Nihayetinde araştırmalardan alınan tüm sonuçlar, inancın toplumlar 

içerisinde her zaman var olduğunu ve hiçbir dayatma ve baskının bu duyguyu yok 

edemeyeceğini ortaya koymaktadır.  

B. Rus Kilisesi ve Devlet İlişkilerinde Güncel Durum  

1. Bağımsız Rus Ortodoks Kilisesi 

Günümüz Rusya’sında devlet ve din ilişkileri 1993 yılında kabul edilen Rusya 

Federasyonu anayasasına göre tanzim edilmektedir. Rusya Federasyonu anayasasının 

14. Maddesi din ve devlet ilişkisini şu şekilde tanzim etmiştir: 

“Rusya Federasyonu Laik devlettir. Hiçbir din resmi ve zorunlu değildir. 
Tüm dinler devletten ayrıdır ve kanun karşısında eşittir 769”  

Bu anlamda Rusya Federasyonu anayasası birçok batılı ülkenin (Norveç, 

İrlanda, Bulgaristan, Yunanistan) anayasasına göre daha seküler bir görünüm arz 

etmektedir. Bu nedenle Rusya Federasyonu laiklik konusunda Fransa gibi kısmen 

katı olan Batılı ülkeler gurubuna dâhil edilmektedir770. Ancak 1990’dan itibaren 

ülkede yaşanan gelişmeler anayasanın ilgili maddesinin pek de dikkate alınmadığını 

ortaya koymaktadır. SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya’da din, siyasi 

mücadelenin bir aracı haline gelmiştir. Dini motif ve değerler, inançlı insanların 

                                                      
768 Filatov, “Religiya i Politika,” s. 4. 
769 Konstitutsiya Rossiiskoy Federatsii, Ofitsialnoye İzdanie, İzdatelstvo, Yuridiçeskaya Literatura , 

Moskova, 2009, s. 8.  
770 A. Sanglibayev, “Nekotorıye Problemı Gosudarstvennogo-Konfessionalnıkh Otnaşeny v 

Sovremennom Mire”, Vlast, , 2008\8, s. 62. 
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ekonomik, ulusal çıkar ve gereksinimleri politikacılarca göz ardı edilememiştir771. 

Dolayısıyla anayasanın ilgili maddesinin tümüyle uygulandığını söylememiz 

mümkün değildir. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından Ortodoks rahipler eğitim 

kurumlarıyla anlaşarak okullarda din eğitimi vermeye başlamıştır. Ancak 1994 

yılında Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı okullarda din eğitiminin her çeşidinin 

yasak olduğunu anayasaya dayanarak yasaklamıştır. 1997’de kabul edilen “vicdan 

hürriyeti ve dini dernekler hakkında” başlıklı kararnameyle birlikte mevcut durumda 

değişiklik yapılmıştır772. Yeni kararnameye göre görünürde Rus Ortodoks Kilisesi 

yasal açıdan İslam, Yahudilik ve Budizm’le aynı haklara sahipti. Yasal düzenleme 

Rus Ortodoks Kilisesi’ne ek her hangi bir hak vermiyorsa da alınan yeni 

kararnamede “geleneksel” dinin, yani Ortodoksluğun, Rusya tarihinde oynadığı özel 

role, dini ve kültürel açıdan yaptığı katkının önemine gönderme yapılmak suretiyle 

Ortodoksluk ön plana çıkartılmıştır. Kararnameye sıkıştırılan bu ayrıntı, kiliseye 

pratikte bir dizine ayrıcalıklar sunmaktadır773. Nitekim Rus Ortodoks Kilisesi 

kendisini ne devletten tamamen bağımsız olarak ve ne de devlete karşı pozisyonda 

görmektedir. Yukarda bahsi geçen düzenleme, Rus Kilisesi’nin tüm organlarına 

devlet kurumlarıyla işbirliği yapma potansiyeli sunmaktadır774. Bu durumsa kilisenin 

her zaman savuna geldiği uyum düzeni anlamına gelmektedir. Bu bilincin kökeni 

ortodoksluğun teorik temelinde mevcuttur. Sezaro-Papizm anlayışı olarak bilinen ve 

din-devlet bütünleşmesini bir inanç haline getiren bu teori, daha önce de bahsedildiği 

üzere ilk defa Bizans imparatorluğunda uygulanmıştır775. Bu düzene göre devletin 

özü dini özellik taşımalı ve ülkeyi yöneten kişi aynı zamanda kilisenin de başı 

olmalıdır. Dolayısıyla resmiyette “kilise devletten ayrıdır” ilkesi benimsenmiş 

göründe de kendi çıkarları açısından Rus Ortodoks Kilisesi’nin bu ilkeyi 

kabullenmesi imkân dâhilinde değildir 776.  

                                                      
771 Mçedlov, “Sotsialno-Politiçeskiye,” s. 103. 
772 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 359. 
773 B. Yeltsin, Prizident Rossiyskoy Federatsii,  “Federalnıy Zakon ot 26 Sentyabrya 1997 g, “N 125-

FZ” O Svobode Sovesti i o Religioznıh Obyedineniyah” объединениях” (Çevrimiçi) 
http://www.zonazakona.ru/zakon/index.php?zakon=fz_rely&go=index, 23 Ocak 2010.  

774 A. B. Agapov, “Tserkov i İspolnitelnaya Vlast”, Gosudarstvo i Pravo, , 1998\4, s. 23. 
775 N. Macit, “Soğuk Savaş Sonrası Rusya’da Ulusal İdeolojinin Oluşumu, Din ve Diplomasi”, Türk 

Dünyası Dergisi, X/2, (Kış 2010), s. 101.  
776 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 236. 
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Görünürde Kilise, Ortodoksluğun devletin resmi dini ideolojisine 

dönüştürülmesine karşı çıkmaktadır. Ancak tüm ruhban sınıfının bu görüşü 

desteklediğini söylemek mümkün değildir. Nitekim Petersburg metropoliti Vladimir 

ortodoksluğun devletin resmi dini konumuna getirilmesinin devlet ve kilise açısından 

yararlı olacağına inandığını beyan etmiştir777. Ancak kilisenin geçirdiği tarihi sürece 

bakılırsa Ortodoksluğun resmîleştirilmesinin pek de yararlı olmadığı görülmektedir. 

Nitekim Sinodal dönemde (1720-1917) Ortodoksluğun devletleştirilmi ş olması, 

zamanla kilise yönetiminin bürokratikleşmesine yol açmış ve devletin hataları bir 

anlamda kiliseye mal edilmiştir778. Bu bağlamda SSCB’nin, Rus Ortodoks Kilisesi’ni 

kullanarak Ukrayna’da buluna Grek Katolik Kiliselerine karşı yürüttüğü yok etme 

politikası ve binlerce kilisenin zorla Moskova Patrikli ğine ilhak ettirilmesi, zamanla 

Rusya karşıtlığının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu da günümüzde Kiev 

yönetiminin Rusya politikasını olumsuz yönden etkilemektedir. Yine Stalin 

yönetiminin Moskova’yı “Ortodoksluğun Vatikan’ına” çevirme girişimleri, Rus 

Ortodoks Kilisesiyle diğer Ortodoks Kiliselerin arasının açılmasına neden 

olmuştur779. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Rus Kilise hiyerarşisi 

açısından en uygun olan konum, devletin destek ve himayesini almak kaydıyla 

bağımsızlığını korumaktır.  

a. Yeltsin Dönemi Rus Ortodoks Kilisesi 

Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sovyetler sonrası geçirdiği süreci iki evreye ayırmak 

isabetli olacaktır. Bu evrelerden ilki 1988’den itibaren başlar ve 1999 yılına kadar 

devam eder. Bu dönem zarfında kilise Sovyet rejimi sırasında kaybettiği güç ve 

itibarı yeniden kazanma ve devlete kendisinin vazgeçilmez olduğunu kanıtlama 

çabasındadır. 1990’lı yıllardan itibaren Rus dış politikasının belirlenmesinde çeşitli 

kamu kuruluşları aktif biçimde katkı sunmuştur. Bu yeni aktörlerden birisi de 

şüphesiz Rus Ortodoks Kilisesi’dir. Kilisenin üst hiyerarşi sınıfı birçok diplomatik 

meselede ön ayak olmuş, kendi inisiyatifiyle BM, AB, AGİT ve diğer uluslararası 

                                                      
777 G. Koçetkov Svyaşennik, Kontinent , Moskova, , 1996\89, s. 226. 
778 A. Glagolev, “K “Simfonii” Gosudarstva i Tserkov”, Pravoslavnaya Beseda, , 1995\5-6, s. 41. 
779 O. Davıdenko, “Svetskaya i Tserkovnaya Politika: Vozmojnıye Toçki Pereseçeniya”, Vlast, , 

2008\7, s. 64.  
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organizasyonlarla ikili ilişkiler tesis etmiştir780. Bu da beraberinde kilisenin dış 

politikanın yönünün belirlenmesinde etkin konuma gelmesini sağlamıştır.  

Patriklik makamında 17 sene görev yapan II. Aleksi bu zaman zarfında ülkeyi 

yönetmekte olan Başkanlar Yeltsin’e, Putin’e ve Medvedev’e 250 civarında mektup 

yazmış, ülke liderlerinden çeşitli konularda yardım talebinde bulunmuştur. Bu 

aşamada yazılan mektupların içeriği, esas itibarıyla kilise ve manastırların iade ve 

onarımıyla alakalı olmuştur781. Patriklik bu süreçte politik konulara daha mesafeli 

dururken, politikanın ve toplumun demokratikleşmesini savunmuş ve kilise içi 

demokrasiden yana tavır takınmıştır. Bu dönem içerisinde Patrik yaptığı 

konuşmalarda sıklıkla birey haklarının önceliğini, kilisenin diğer dinlerle diyalog 

içerisinde olma isteğini, toplum içerisinde merhamet, affedebilmek, sevgi ve hoşgörü 

duygularının hâkim kılınması hususlarını hatırlatmıştır. Patriğin ekümeniklik 

konusunda da düşünceleri son derece kapsayıcı olmuştur. Nitekim bir konuşmasında 

patrik, seküler dünyada tüm Hristiyanların birbirlerini kardeş olarak görmeleri 

gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer konuşmasında ise farklılıkların Hıristiyanları 

bölmemesi gerektiğini, nitekim farklılıkların Hıristiyanlık ailesini bir arada tutan 

zenginlikler olduğunu belirtmiştir782. Kısacası Patrik bu evrede dışlayıcı değil, 

kapsayıcı politikadan yana tavır takınmış, kilisenin itibar kazanması ve güçlenmesi 

için çalışmıştır. 

Yeltsin dönemine has özelliklerden bir diğeri de devletin her hangi bir desteği 

olmaksızın kilisenin çeşitli okul yöneticileriyle anlaşarak din eğitimini 

yaygınlaştırma çabasıdır. Ancak devletin desteği olmadan din eğitiminin yaygın hâle 

getirilmesinin pek de mümkün olmayacağı 2000’li yıllara gelindiğinde açığa 

çıkmıştır. Dolayısıyla 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Moskova Patrikliğiyle bu 

konuda benzer anlaşmaya varmıştır. Bu noktada ruhban ve metodiklerin destek ve 

işbirliğiyle pedagoglar, eğitim dersliklerini hazırlamıştır783. Bu, kilise eğitiminin 

devlet okullarında okutulması için atılan ilk kapsamlı adım olmuştur. Bu tarihten 
                                                      
780 Yuriy Ryabıh, “Vneşnepolitiçesliye Oriyentirı Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi (1991-2000)”, Pro 

et Contra, Tom 6, 2001\4, s. 118. 
781 B. M. Lukiçev, “K İstorii Gosudarstvenno-Tserkovnıh Otnaşeniye v Kontse XX- Naçale XXI 

veka, İli o Çem Pisal Patriarkh Aleksiy II Prezidentam Rossii”, Vestnik Çelyabinskogo 
Gosudarstvennogo Universiteta, 38\176, 2009, İstariya, vıp, 37, s s. 119-120.  

782 Koval, “Pravoslaviye v Sovremennoy Rossii,” s. 125. 
783 V. V. Lukhovitskiy, “Svoboda Ubejdeniy v Gosudarstvennoy i Munitsipalnoy Şkole”, Svoboda 

Ubejdeniye, Sovesti, Religii, Moskva, 2007, s. 79. 
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itibaren hem devlet yönetiminde meydana gelen değişiklik hem de kilisenin ciddi 

anlamda kamuoyuna sahip olmasının verdiği rahatlıkla kilise kendisine yeni bir 

politika belirlemiştir. 

b. Putin Dönemi Rus Kilisesi 

2000 yılında Vladimir Putin’in Rusya Federasyonu Başkanlığı makamına 

seçilmesi, kilise tarihi açısından yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyordu. 1999 

yılına kadar kilise büyük oranda eski saygınlığına kavuşmayı başarmışsa da henüz 

devletin resmi kurumlarınca benimsenmemiş, dahası devlet kendi varlığının bekası 

için kilisenin vazgeçilmez olduğu tezini devlet politikası haline dönüştürmemiştir. 

Ancak 2000 yılında iktidara gelen Putin, kiliseyle sıcak bir ilişki içerisine girerek onu 

tüm platformlarda desteklemeyi devlet politikası haline getirmiştir. Putin, Rusya’nın 

büyük ölçüde Ortodoks Hıristiyanlardan oluşan bir ülke olduğunu beyan etmek 

suretiyle Kiliseye verdiği desteği haklı çıkarma gayreti içerisine girmiştir784. Putin’in 

kiliseye karşı bu olumlu tutumunda Patrik II. Aleksi ile ikili ilişkilerinin oldukça iyi 

olmasının kuşkusuz etkisi çoktur. Sadece 2000 yılı içerisinde Putin Patrikten 12 

mektup almıştır. Bu mektupların sayısı her geçen sene daha da artmıştır. Nitekim 

Patrik 2008 yılına kadar ülke liderine 169 mektup göndermiştir. Mektupların bir 

kısmı içerik itibarıyla Rus Ortodoks Kilisesi’nin yurtdışındaki çıkarlarını 

desteklenmesi üzerine kaleme alınmıştır785. Ayrıca bayram ve dini kutlama içerikli 

mektuplar da mevcuttur. Önemli olan bir diğer husus da Rusya Federasyonunda 

devlet başkanına doğrudan erişimi olan yegâne dini liderin, Rus Ortodoks Kilisesi 

Patriği olmasıdır786.  

Putin Rusya’sının yeniden güç kazanma eğilimine girmesi, zamanla kilise 

çevresinde radikal yaklaşımın ivme kazanmasına neden olmuştur. Devletin gücünü 

yanında gören kilise hiyerarşisi, Çarlık döneminin kilise-devlet anlayışını yeniden 

canlandırmaya yoluna gitmiştir. Buysa zamanla kilisenin demokrasi karşıtı bir 

çizgiye girmesine neden olmuştur. Bu da kilisenin aynı oranda kapsayıcılıktan 

dışlayıcılığa doğru evirilmesini hızlandırmıştır. Bu dönemde kilise içerisinde üç esas 

                                                      
784 S. A. Buryanov, “Pozitsiya po Voprosam Svobodı Ubejdeniy, Sovesti i Religii”, Svoboda 

Ubejdeniye, Sovesti, Religii, Moskva, 2007, s. 164. 
785 Lukiçev, “K İstorii Gosudarstvenno,” s. 122. 
786 A. Makarkin, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov: Konkurentnıye Vıborı”, Pro et Contra, , Ocak-

Şubat, 2009\1, s. 49.  
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grubun teşekkül ettiğini söylemek mümkündür. Bunlardan ilki kilise içerisinde 

mevcut liberal kesimden oluşmaktadır. İkincisiyse muhafazakârlardan müteşekkil 

gruptur. Bunların ortasında kabul edebileceğimiz üçüncü grupsa ulusalcılardan 

oluşmaktadır. Bu grubun ideoloğu 2009 yılında Moskova Patriği olan Metropolit 

Kiril’dir 787. Kiril aynı zamanda Rus Ortodoks Kilisesinin hukuki sınırlarını 

belirleyen ideolojinin de mimarı sayılmaktadır. 

2000’li yıllardan itibaren devletin kiliseye sıcak bakması doğal olarak ruhban 

sınıfını harekete geçirmiştir. Devletin tüm kurumlarına sirayet etmeyi başaran kilise 

ilk hedef olarak milli eğitimin Ortodokslaştırılmasına çalışmıştır788. Bu bağlamda 

1999 yılından itibaren Rusya Federasyonu eğitim bakanlığıyla Kutsal Sinod arasında 

çeşitli temaslar sağlanmıştır. Patrik II. Aleksi Aralık 1999’da ruhban sınıfına yönelik 

yaptığı bir konuşmasında “Eğer bizler milli eğitim sistemini dikkate almaz isek, 

gelecek Rus nesillerinin manevi ve ahlakı açıdan eğitilmesi görevini yerine 

getiremeyiz” demiştir789. Bir diğer demecindeyse Patrik, “eğer genç nesli gözden 

çıkartırsak bildiğimiz ve sevdiğimiz Rusya bir daha olmayacaktır ”demiştir790. Patrik 

muhtemel tepkilerin de önüne geçilebilmek için okullarda verilmesi planlanan 

“Ortodoks inanç esasları dersinin Ortodoks kültürünün esasları” şeklinde 

değiştirilmesinde yarar olacağının da altını çizmiştir. Nitekim 2001 yılından itibaren 

ülkenin birçok bölgesinde, özellikle belediyeler eliyle ‘Ortodoks Gelenek’, 

‘Ortodoksluğun Esasları’, ‘Geleneksel Rus Kültürü’, ‘Ortodoks Etiği ve Ortodoks 

Sanatı’ adı altında çeşitli kurslar düzenlenmeye başlanmıştır.791. Buna ilaveten devlet 

okullarında seçmeli din derslerinin okutulması kararlaştırılmıştır.  

Aslında kilisenin amacı okullarda sadece Ortodoksluğun öğretilmesini 

sağlamaktır. Bu çerçevede Patriğin 2000 yılında yayınladığı bir bildiride, okullarda 

uygulamaya konan seçmeli din derslerin eski bilimsel ateizm eğitimi almış 

öğretmenlerin girmesi kınanmış, ayrıca bu derslerde tüm dinlere kısmi temas 

edildiğinden, öğrencilere Ortodoksluk kültürü ve inancı hakkında geniş bilginin 

                                                      
787 Koval, “Pravoslaviye v Sovremennoy Rossii,” s. 130. 
788 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 244. 
789 “Otkrıtoye Pismo Prizidentu Rossiyskoy Federatsii V. V. Putinu”, Alma Mater, , 2007\6, s. 33.  
790 Dobruskin, (Çevrimiçi) http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-04/Dobruskin.pdf,  24 Eylül 

2011. 
791 Lukhovitskiy, “Svoboda Ubejdeniy,” s. 77. 
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aktarılamayışından yakınılmıştır792. Moskova Patrikliğinin üzerinde yoğunlaştığı bir 

diğer faaliyet alanı da misyonerliktir. Eğer 1917 devrimine kadar ki dönemde 

kilisenin misyon alanına Rus imparatorluğunun içindeki ve dışındaki gayri Ortodoks 

unsurlar dahil edilmişse, şimdi bu misyon Sovyet ideolojisiyle yetişmiş ve Hıristiyan 

bilincinden uzak Rus toplumunu kapsar hale gelmiştir793. 

Devletin önemli kurumları kilisenin toplum nezdinde var olan itibarını iyi 

değerlendirerek kiliseyle işbirliğine gitmiştir. Bu bağlamda Moskova Patrikliğinin en 

aktif taraftarları olan ve her alanda kiliseyi destekleyen devlet kurumlarından en 

önemlisi Rusya Federal Güvenlik Servisidir (FSB). Sovyet rejimi döneminde inanca 

karşı en acımasız mücadeleyi yürüten servis, artık Ortodoksluğun koruyucusu 

konumuna gelmiştir. Ortodoksluğun devlet nezdinde itibar kazanmasına özellikle 

1994-1995 yıllarında gerçekleşen Çeçen-Rus savaşının önemli katkısı olmuştur. 

Savaş sırasında Rus ulusalcılığının yeniden canlanmasında önemli rol üstlenen kilise, 

bu özelliğiyle de devletin önem atfettiği kurumlardan biri haline gelmiştir. Özellikle 

2000’li yıllardan sonra Ortodoksluğu yeni ideoloji olarak kabullenen bakanlıkların 

bünyesinde ibadethanelerin açılması olağan bir hal almıştır. Bu çerçevede 2002 yılı 

itibarıyla Federal Güvenlik Servisi’nin Moskova ofislerine bağlı kiliseler faaliyet 

göstermektedir. Rus Ortodoks Kilisesi’yle ilişkilerini geliştiren bir başka bakanlık da 

Rusya Federasyonu Dış İşleri Bakanlığı’dır. 2000 yılı itibarıyla bakanlık Rusya’nın 

diplomatik misyonu olan tüm bölgelerde Rus Kilisesi’nin yapımını desteklemekte ve 

devrim öncesi kiliseye ait taşınmazların iadesi için ciddi mücadele sürdürmektedir794. 

Kilisenin önem verdiği ve 1991’den itibaren üzerinde yoğunlaştığı bir diğer kurum 

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleridir. 1992 yılında yapılan bir araştırma askeri 

personelin % 25’lik bir bölümünün inançlı kişilerden oluştuğunu ortaya koymuştur. 

% 35’lik bir oran ise inançla inançsızlık arasında olduğunu ve geride kalan % 40 

oranındadır795. Ateist bir sistemden henüz yeni kurtulmuş ve büyük oranda din ve 

vicdan özgürlüğüne kavuşmuş olmanın da sunduğu olanaklarla ülke genelinde dine 
                                                      
792 A Verkhovsky, Politiçeskoye Pravoslaviye Russkiye Pravoslavnıye Natsionalistı i 

Fundamentalistı 1995-2001 g, Moskova, 2003, s. 100.  
793 T. B. Kaçala, “Prihotskaya Sotsialno-Pedagogiçeskaya Deyatelhost Pravoslavnıkh Hramov 

Moskvi v Period Patriarşestva Aleksiya II,” Vestnik PSTGU, IV: Pedagogika, Psikhalogiya, 
3\14, 2009, s. 30. 

794 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 245. 
795 S. Mozgovoy, “Svoboda Sovesti v Voorujennıh Silakh, Drugikh Voinskih Oformirovaniyakh”, 

Svoboda Ubejdeniye, Sovesti, Religii, Moskova, 2007, s. 84.  
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karşı rağbetin artış gösterdiği daha önce de vurgulanmıştı. Dolayısıyla bu sürecin 

ordu mensupları arasında da yaşanması doğaldır. Bu çerçevede askerlerin manevi 

gücünü artırmak ve dini açıdan taleplerini karşılamak maksadıyla Silahlı Kuvvetler 

kiliseyle iş birliğine girmiştir. Kilise ve devlet kurumlarının iş birliği içerisinde 

olması, Rusya Federasyonu anayasasının ilgili maddesine aykırılık arz ettiğinden, 

Ordu ‘Vatanseverliğin Aşılanması’ adı altında bu işbirliğini yürütmüştür. Bu 

bağlamda Rus Kilisesi ile Savunma Bakanlığı arasında ilk anlaşma 1994 yılında 

yapılmıştır. Bu anlaşma 1997 yılında sınırları genişletilerek yenilenmiştir796. Ancak 

yeni dönemde devletin geleneksel din adı altında sadece Rus Ortodoks Kilisesiyle 

sıkı ilişki içerisine girmesi ve her platformda kilise politikalarına destek sağlamayı 

sürdürmesi, ülke aydınları tarafından endişeyle karşılanmıştır. Bu konuda 

araştırıcılar, Rus devletinin, iki kurumun birbirine yakınlaşması nedeniyle tarihte 

meydana gelen trajik olaylardan gereken ders almadığını yazmaktadır797. Nitekim 

daha önce de bahsedildiği üzere Rusya tarihinde vuku bulan devrimlerin tümünde 

kilise karşıtlığı ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla dinlerin devlet nezdinde eşit 

statüye sahip olduğunu güvenceye alan anayasal laiklik prensibine rağmen, devletin 

Rus Ortodoks Kilisesiyle iş birliği yapması doğal olarak laik aydınları endişeye sevk 

etmektedir.  

2. Rus Devlet Politikası ve Kilise 

Daha öncede belirtildiği üzere Rus Ortodoks Kilisesi ülkede kargaşanın 

yaşandığı 1993 yılında bir beyanat yayınlayarak ruhban sınıfının politika yapmasını 

yasaklamıştı798. Kutsal Sinod’un bu kararı siyasi bir karardı ve her hangi bir hukuki 

özellik taşımamaktaydı. Nitekim devrim öncesi oluşturulan Devlet Duma’sı 

bünyesinde onlarca ruhbanın vekillik yaptığı bilinen bir husustur. Kilisenin yeni 

dönemde belirlediği politikaya göre ne kilise, devlet işlerine ne de devlet, kilise 

işlerine müdahil olacaktı799. Bu çerçevede Rus Kilisesi politikaya bilfiil müdahil 

olmamaya gayret göstermektedir. Ancak Sosyolog N. Mitrokhin’e göre hiç kuşkusuz 

Rus Ortodoks Kilisesi’nin genel ideolojik platformu mevcuttur. O, kilise ideolojisini 

                                                      
796 Mozgovoy, “Svoboda Sovesti,” s. 86. 
797 Buryanov, “Pozitsya po Voprosam Svobodı,” s. 187. 
798 Tsipin, İstoriya Russkoy Tserkvi, s. 524. 
799 Soldatov, Religiovedenye, s. 762. 
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anti liberal, Batı karşıtı ve etnik azınlıklara karşı yabancı düşmanlığı şeklinde 

karakterize etmektedir. Mitrokhin kilisenin her zaman güçlü ve merkeziyetçi bir 

devlet yapısından yana olduğunu, toplum ve devlet politikasında yaşanacak her türlü 

liberalleşmenin kendi geleceği açısından tehdit olarak algıladığını vurgular800. Rus 

Ortodoks Kilisesi resmi bir biçimde her hangi bir politik tutum içerisine girmemeye 

özen göstermekle birlikte, dolaylı yollardan politikaya müdahil olmaktan da 

kaçınmamaktadır. Kilisenin kullandığı etkin yöntemlerden biri, kiliseye olumlu 

yaklaşım içerisinde olan devlet memurlarıyla işbirliği içerisinde olmak suretiyle 

birtakım stratejik meselelerde lehte sonuçların alınmasını sağlamaktır. Ayrıca Kilise 

‘Ortodoks Vatandaşlar Birliği’, ‘Politik Ortodoksluk Birliği’ gibi Ortodoks 

cemaatlerden oluşan politik organizasyonları desteklemektedir801. Bu da kilisenin 

politikadan uzak duracağı ilkesinin gerçekleri yansıtmadığını göstermektedir. 

Dolayısıyla kilisenin sahip olduğu toplumu yönlendirme gücü, kuşkusuz 

politikacıların dikkatinden kaçmamaktadır. O nedenle Rusya Federasyonunu 

yönetmekte istekli olan politikacıların Rus Kilisesiyle iyi geçinmesi kaçınılmaz bir 

durum haline gelmiştir. 

Bugün itibarıyla Rus Kilisesi yürüttüğü sosyal faaliyetlerle yoksullara gıda, 

hastanelerde hasta bakıcılığı, yetimhanelerin bakımı ve hapishanelerde mahkûmların 

islahı gibi birçok alanda varlık göstermektedir. Tüm bu göstergeler göz önünde 

bulundurulduğunda, Rus Ortodoks Kilisesi’nin gayri resmi de olsa devletin dini 

konumuna getirildiğini söylemek mümkündür. Nitekim böylesi bir ortamda Kilisenin 

hükümetin ilgisi dışında ve politikadan bağımsız olması düşünülemez802. Durumun 

farkında olan Patrik II. Aleksi 2004 yılında yaptığı bir açıklamada, kilisenin devlet 

dini olma gibi bir gayesinin olmadığını, kilisenin amacının devlete değil, halka 

hizmet olduğunu beyan etmiştir. Patrik açıklamasında devletle kilisenin amaç ve 

görevlerinin örtüşebileceğine, ancak kilisenin doğası gereği devletle özdeşleşemez 

olduğuna vurgu yapmıştır803. Dolayısıyla kilise devletin kontrolünden kaçınmakla 

birlikte onun tüm imkânlarından yararlanmayı ve ülkenin geleceğinin inşasında söz 

                                                      
800 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 265.  
801 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 266. 
802 A. Sebentsov, “Razvitiye Religioznoy Situatsii v Sovremennoy Rossii”, Vlast, 2009\7, s. 80. 
803 Patriarkh Aleksey II, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Novom Tısyaçeletii” Nauka i Religiya, 

2004\11, s. 3.  
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sahibi olmayı kendisine ilke edinmiş durumdadır. Diğer taraftan ülkenin kendi 

köklerine dönmesi için kilisenin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan Rus 

yönetimi, bu konuda kiliseyle işbirliğine olumlu bakmaktadır.  

3. Kilise ve Ulusal Bilinç 

Rus Ortodoks Kilisesi’nin ruhban sınıfı Ortodoks olmayı (Pravoslav) Rus 

olmakla eşdeğer görmektedir. Petersburg Piskoposu İoanna (Snıçyev ö. 1995) 1994 

yılında yaptığı bir konuşmada Ortodoksluğun Rus etnik kimliğiyle bütünleştiğini 

belirtmiştir804. Bu bakış açısı çerçevesinde tasarlanan “Ortodoks Kültürünün 

Temelleri” dersliğinde Rus kimliği üzerine önemle vurgu yapılmaktadır. Bu eğitim 

metinlerinin konusu en az Ortodoksluk kadar Rusluk üzerine bina edilmiştir805. 

Ortodoksluğu Rus kimliği üzerine inşa etme çabası, doğal olarak Ortodoksluğu bir 

milli kimlik kisvesine sokmuştur. Dolayısıyla bu algı yapılan anket araştırmalarına 

da yansımaktadır. Örneğin 1997 yılında yapılan araştırmaların birinde kendisini 

Ortodoks olarak tanımlayanlar % 55 civarında gözükmektedir. Ancak bu guruba 

yöneltilen “Tanrı’ya inanıyor musunuz?” sorusuna, kendisini Ortodoks olarak 

tanımlayan deneklerin % 56’sı tereddütlü olduklarını, % 24’ü ise inandıklarını beyan 

ederek cevap vermiştir806. 2000’li yıllardan sonra yapılan araştırmalarda deneklerin 

% 65’i kendisini Ortodoks olarak tanımladığını ortaya koymaktadır. Yine aynı 

deneklerin kiliseye gitme oranı % 7’e düşmekte, Tanrı’ya inanç konusundaysa 

kendisini Ortodoks olarak addedenlerin oranı % 58’e gerilemektedir807. Aslında 

Ortodoksluğun milli din statüsüne kavuşturulması, deneklerin konuyu sadece dini 

açıdan değil aynı zamanda milli, kültürel ve bireylerin kolektif hafızası bağlamında 

değerlendirmesine neden olmaktadır808. Dolayısıyla hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 

toplumsal kurum olarak kilise toplum içerisinde öznel statüsünü yeniden kazanmayı 

başarmış gözükmektedir. Bu bağlamda Rus Ortodoks Kilisesi, Rus toplumunun 

sosyo-kültürel ve sosyo-politik oluşumuna önemli katkı sağlamaktadır. Dinin sosyal 
                                                      
804 A. Zubov, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Posttotalitarnom Prostranstve”, Kontinent , 

1995\3, s. 253. 
805 R. A. Lunkin, “Pravoslaviye v Şkolakh: Russkaya Vera Kak İdeologiya”, Voprosı Obrazovaniya, 

2006\4, s. 302.  
806 Mçedlov, “Sotsialno-Politiçeskiye Pozitsii,” s. 103.  
807 V. V. Lokosov, “Vliyayet li Religioznost na Politiçiskuyu Konsoldatsiyu Obşestva?”, 

Sotsialogiçesky İssledovaniya, 2006\11, s. 83. 
808 İ. V. Naletova, “Novıye Pravoslavnıye v Rossii: Tip ili Sterootip Religioznosti”, Sotsiologiçeskiy 
İssledovaniya, 2004\5, s. 133.   
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ve siyasal hayatta yeniden yapılanmasını değerlendiren Mçedlov, tüm bu 

gelişmelerin ülkede yapılan yasal değişikliklerle, ekonominin ve çevre dengesinin 

bozulmuş olmasıyla, ulusal bilincin yükselişi ve etnik çatışmaların yaşanmasıyla 

ilintili olduğunu kaydetmektedir.809. Rus Ortodoks Kilisesi’nin bu ulusalcı 

tutumunun bir yansımasını da kilise içerisinde ivme kazanan Batı karşıtlığında 

görmek mümkündür. Bunun temel iki sebebinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan 

ilki Batının tarihi süreç içerisinde eline geçirdiği her fırsatta Rus topraklarına 

saldırması ve bir diğeri de kilisenin Batı ülkelerine doğru inançtan sapmış gözüyle 

bakmasıdır. Ayrıca kilise küreselleşme olgusuna da şiddetle karşı çıkmaktadır810. 

Kilise bütünsel bir dünya içerisinde ulusal ve kültürel çeşitlili ğin korunmasından 

yana tavır sergilemektedir. 

Rus Kilise yetkilileri her fırsatta devletin, ülkedeki dinlerle olan ilişkisini 

gözden geçirirken Ortodoksluğun, Rus halkının tarihi ve kültürel gelişimine sunduğu 

katkıyı dikkate almasını dile getirmektedir. Ayrıca Rus Kilisesi tarihi nedenlerden 

dolayı kendisini modern Rus devleti temelinin vazgeçilmez bir parçası olarak 

tanımlamaktadır. Kiliseye göre bu bütünün her hangi bir parçasının zarar görmesi, 

bütünün zarar görmesi anlamına gelecektir. Bunun önüne geçmenin yolu ise devletle 

işbirliği içerisinde olmakla mümkündür811. Kilise bu anlamda kendisini devletin 

kurucu unsurlarından biri olarak görür ve tanımlar. Dolayısıyla devletin bekasını, 

kendi bekası olarak algılar ve ona göre politika üretir. Kilisenin bu devletçi çizgisini 

Patriğin verdiği demeçlerin içeriğinde de açıkça görmek mümkündür. Patrik hiçbir 

açıklamasında ne devletten ne de parlamentoda çalışanlardan, emekçilerin 

durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili bir talepte bulunmaktadır. Aksine Patriklik 

yetkilileri çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikaların her hangi bir protesto 

eylemine olanak sağlamamaları konusunda uyarılmaktadırlar812. Kilise tüm 

yaşananlara rağmen hâlen eski alışkanlığından vazgeçmemekte ve Çarlık döneminde 

olduğu gibi günümüzde de devletin çıkarları doğrultusunda politika üretmeyi 

sürdürmektedir. Bu çerçevede kilisenin yürütmekte olduğu siyasi faaliyetler bazı 

çevrelerce eleştirilmektedir.  

                                                      
809 Lokosov, “Vliyayet li Religioznost,” s. 82.  
810 Ryabıh, “Vneşnepolitiçesliye Oriyentirı,” s s. 129-30.  
811 Mitrokhin, Russkaya Pravoslavnaya Tserkov, s. 238. 
812 Dobruskin, s. 80.  
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4. “Rus Ortodoks Kilisesinin Sosyal Anlayışının Temelleri” Belgesi  

Rus Ortodoks Kilisesi açısından son derece önemli bir diğer gelişme 2000 yılı 

piskoposlar toplantısında Patrik II. Aleksi önderliğinde kabul edilen “Rus Ortodoks 

Kilisesi Sosyal Anlayışının Temelleri” adını taşıyan belgedir. Bu belge, kilise-devlet 

ili şkilerini ve modern toplumsal problemlerin temel hükümlerini açıklamaktadır. 

Belge ayrıca Moskova Patrikliğinin devlet ve laik toplumla ilişkileri konusunda 

kilisenin resmi konumunu yansıtır813. Bu belgeyle kilise toplumla kilise arasındaki 

ili şki prensibini deklare etmekle yetinmemekte, aynı zamanda Rus Ortodoks 

Kilisesi’nin modern Rusya’daki statüsünü belirleyerek tanımlamaktadır. Kilise devlet 

ili şkisinde öne sürülen bu model hakkında görüş belirten kilise basın sözcüsü A. 

Kurayev, bu belgenin ikili ilişkiler açısından kalıcı olma özelliği taşıdığını öne 

sürmektedir. Ona göre sadece bu şartlar altında devlet-kilise diyaloğunun tesisi 

mümkün olacaktır814. Bu bağlamda gündeme getirilen sosyal anlayışın temel amacı 

kilisenin ikili ili şkileri nasıl görmek istediğini laik topluma duyurmaktan ibarettir. 

“Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sosyal Anlayışının Temelleri” adı altında 

düzenlenen belge on beş tematik bölümden oluşmaktadır. Bu belge kilisenin devlet 

ve toplumun tüm katmanlarıyla hangi türden ilişki içerisinde olacağını belirtme 

özelliği taşımaktadır. Belge başlıklarından bazıları şöyledir; ‘Kilise ve Ulus’, ‘Kilise 

ve Devlet’, ‘Kilise ve Politika’, ‘Savaş ve Barış’, ‘Kilise ve Uluslararası İlişkiler’, 

‘Kilise ve Ekoloji Sorunu.’ Kilise ve Devlet başlığını taşıyan bölümde devletin kilise 

hayatına onun yönetimine, eğitimine ve dini yaşantısına müdahil olmaması 

gerektiğinin altı çizilmektedir815. Siyasi konuların ağırlıklı analiz edildiği bu 

doktrinde önemli bir diğer unsur devlet-kilise uyumu öğretisinin modern şartlar 

altında uygulanabilirliği üzerinedir. Sosyal anlayışın içerisinde kilise devlet ayrılığını 

ön gören her hangi bir cümle bulunmazken, devlet statüsünde kilise tanımlaması da 

yapılmamaktadır. Metinde devlet ve Rus Ortodoks Kilisesi ilişkisinin tarihi 

özetlenirken antik dönem kilise-devlet ilişkilerinden olumlu bahsedilmektedir. Diğer 

                                                      
813 Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sosyal Anlayışının Temelleri, (Основы социальной концепции 

Русской Православной Церкви), (Çevrimiçi) http://www.mospat.ru/ru/documents/social-
concepts/about/, 27 Haziran 2011. 

814 V. Ananeyev, “Sotsialnaya Kontseptsiya Russkoy Pravosalvnoy Tserkovi, Otvet Tserkvi na 
Vızovı Vremeni”, Gosudarstvo, Religiya, Tserkov v Rossii i zaRybejom, Moskva, İzdatelstvo 
RAGS, 2010\4, s. 53. 

815 Rus Ortodoks Kilisesi’nin Temel Sosyal Konsepti, Moskova, 2008, s. 7.  
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taraftan I. Petro ile başlatılan Sinodal sistemin kilise-devlet uyum doktrinini sekteye 

uğrattığının altı çizilmektedir. Kilisenin sosyal anlayışının temellerini hazırlayan 

kilise yetkilileri, uyum doktrininin modern örneğini formüle ederken, kilisenin 

bağımsızlığını öngören ve aynı zamanda devletten ayrı olmasını zorunlu kılmayan 

Birinci Yerel Konsey’in (1917-1918) aldığı karara dayandırmaktadır816.  

Belge müellifleri Ortodoksluğun ulus kavramını Rus filozoflarının (N. 

Berdiyayev, V. Zenkovskiy) ulus görüşü üzerine bina etmektedir. Belgede kiliseyle 

ulus arasında ilişki kurulmak suretiyle Hıristiyan vatanseverlik anlayışı 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu düşünce altında Ortodoks Rusların 

vatanlarını ve dünyada yaşamakta olan kan kardeşlerini sevmelerinin önemine vurgu 

yapılmaktadır. Ayrıca asıl vatanın yer üzerindeki vatan değil göksel vatan olduğunun 

altı çizilmektedir. Devlet-kilise ilişkisi konusuna da yer veren belge kilisenin devlete 

bağlı olduğunu belirtmektedir. Ancak dinsel kurtuluş görevini yerine getirme 

konusunda Tanrı’nın emirleri devlete bağlılıktan önce gelmektedir. Nitekim eğer 

devlet Ortodoks mensuplarını kiliseden yüz çevirmeye zorlarsa, kilise bu devlete 

itaati kabul etmemektedir817. Ulusal kimlik konusunda tek yetki sahibinin Rus 

Ortodoks Kilisesi olduğu, yine bu metinde ortaya konmaktadır. Özellikle gençlerin 

ve ordunun eğitimine katkı sağlanması, kültür, sanat ve medya alanına dâhil olması, 

Rusya’da sadece Rus Kilisesi’nin ayrıcalıklı bir inanç kurumu olarak öne çıktığının 

göstergesidir818. 

Söz konusu belge Rus Ortodoks Kilisesi’nin hukuki sınırlarını da belirlemiş 

bulunmaktadır. Metropolit Agafangel Savvin, bir açıklamasında kilisenin hukuki 

sınırlarını Rusların vaftiz olmasından itibaren Rus Ortodoks Kilisesi’nin hukuki 

sınırlarını kutsal Rus dünyasının sınırları olduğunu söylemiştir. O kutsal Rus 

dünyasının çekirdeğinin ise Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Moldova’dan 

oluştuğunu sözlerine eklemiştir. Metropolit, kilise olarak bu ülkelerin 

bağımsızlıklarını ve devlet sınırlarını tanımakla birlikte, bazı yanlış politikalar 

nedeniyle Rus dünyasının tarihi, manevi, kültürel ve halk birliğinin göz ardı edilmiş 

                                                      
816 K. N. Kostyuk, “Vozniknoveniye Sotsialnoy Doktrinı Russkoy Pravoslavnoy Tserkovi”, 

Obşestvennıye Nauki i Sovremennost, , 2001\6, s. 120. 
817 Rus Ortodoks Kilisesi’nin Temel Sosyal Konsepti, s. 8. 
818 Hakan Olgun, “Sovyet Sonrası Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sosyal Anlayışı,” EKEV Akademik 

Dergisi, Yıl: 13\40, 2009, s. 167. 
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olmasına da dikkat çekmektedir819. Bu çerçevede belgede halkların ve milletlerin 

kendilerini yönetme yetkilerine saygı duyulması gerektiği belirtmektedir. Ayrıca 

belgede SSCB’nin dağılması peşinen kınamaktadır820. Bu da kilisenin devletin resmi 

ideolojisine bakmaksızın her zaman yanında yer aldığını, Rus egemenliğinin 

sınırlarının genişletilmesinin kendi çıkarı açısından olumlu gördüğünü ortaya 

koymaktadır.  

Söz konusu bu belgeyle Rus Kilisesi, Rus devlet yapılanmasında ve Rusya’nın 

süper güç olma yolunda ilerlemesinde söz sahibi olduğunu göstermek istemektedir. 

İkili ili şkilerin tesisinde tam bağımsızlığı savunan ve bununla birlikte devletin 

gücünü ve desteğini arkasına almayı hedefleyen bu temel argümanlar, Moskova 

Patrikliğinin uzun yıllar sonunda yeniden siyaset meydanına dönüş yaptığının bir 

göstergesidir. Sosyal anlayışın ilan edilmesi dışında Patrik II. Aleksi, görevde 

bulunduğu süre zarfında Rus Kilisesi için önemli işler başarmıştır. Örneğin Patriğin 

yoğun çabası sonucu, yurtdışında bulunan Rus Ortodoks Kiliselerini Moskova 

Patrikliği etrafında birleştirmeyi gerçekleştirmek suretiyle uzun seneden beri devam 

edegelen sorunun çözüme kavuşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda görevde 

bulunduğu süre zarfında her hangi bir bölünmenin meydana gelmesine de fırsat 

vermemiştir821. Yine bu dönemde Kilise-devlet ilişkileri yeni bir boyuta taşınmış ve 

kilise tarihinde hiç olmadığı kadar devlet karşısında bağımsız ve etkin hale gelmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
819 Ananeyev, “Sotsialnaya Kontseptsiya,” s s. 56-54. 
820 Kostyuk, “Vozniknoveniye Sotsialnoy Doktrinı,” s. 121. 
821 Makarkin, “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov,” s. 49. 
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Sonuç 

Yüzyıllardır devam edegelen kilise-devlet ilişkileri Rus siyasi tarihinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. X. yüzyıldan itibaren Bizans’ın yoğun çabaları sonucu 

Hıristiyanlığı kabul eden Ruslar, daha sonraki tarihlerde kendine özgü bir vizyon 

geliştirmiştir. Özellikle Bizans’ın düşmesi sonucu Ortodoks dünyasında meydana 

gelen otorite boşluğunu doldurmak amacıyla geliştirilen ‘Üçüncü Roma’ iddiası, 

Rusya’nın imparatorluğa dönüştürülmesinde önemli rol oynamıştır. Çarlık Rusya’sı 

döneminde birçok evreden geçen kilise ve devlet ilişkileri özellikle 1917 Ekim 

devriminden sonra, ülke dâhilinde ve haricinde SSCB’nin uluslararası konumunu 

etkileyecek tarzda daha dramatik ve keskin bir hal almıştır.  

XX. yüzyıl içerisinde Rus İmparatorluğu Sovyetler Birliğine ve daha sonra 

Rusya Federasyonuna dönüşmek suretiyle önemli evrelerden geçmiştir. Bu süreçte 

Rus Ortodoks Kilisesi resmi ideolojisini Ortodoks devlet temeline oturtmuşken, 

devrimle birlikte bu algı değişmiş ve yerine Sosyalizm Birliği tesisi edilmiştir. Daha 

sonraki dönemlerde demokratik sosyalizm ve nihai olarak ulusal devlet anlayışının 

ortaya çıkması kilise açısından son derece zorlu bir dönemi de beraberinde 

getirmiştir. Yönetim şeklinin radikal biçimde değişikli ğe uğraması kilise ve devlet 

ili şkisini de derinden etkilemiştir.  

Çarlık Rusya’sında imparatorluğun resmi dini konumunda olan Rus Ortodoks 

Kilisesi, elinde bulundurduğu otorite ve siyasi güçten dolayı ülke içerisinde önemli 

konuma sahipti. Bu durum, onun monarşiyle işbirliği içerisinde olmasına ve halk 

kitlelerinden gelen haklı taleplere göz yummasına yol açmıştır. Dolayısıyla kilisenin 

mazlumun yanında değil de zalimin yanında yer alması Ekim devrimini müteakiben 

Çarlıkla birlikte onun da baskılara maruz kalmasına yol açmıştır. SSCB’nin tesis 

ettiği düzense hiçbir dînî ve kültürel değerin özgürce var olmasına olanak 

tanımamıştır. Bu ise daha önce kilisenin monarşi yanında saf tutarak işçi kitlesine ve 

Ortodoks olmayan tebaaya karşı uyguladığı baskının farklı tezahürü olacaktır. 

Sovyetlerin bu yönetim şekli kültürel ve dînî alanın hayatiyet bulmasını önlemiş ve 

içe kapanma suretiyle yıpranmasını sağlamıştır. Ancak ülkede manevi açıdan ortaya 

çıkan boşluğun boyutları dinin yeniden gündeme gelmesine yol açmıştır. Özellikle II. 
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Dünya Savaşının başlaması ülke yöneticilerinin dine karşı tutumlarını yeniden 

gözden geçirmelerini sağlamıştır. 

SSCB yönetiminin din politikasıyla kilise ve devlet ili şkilerini dört aşamada 

değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki Birinci Dünya Savaşıyla birlikte başlamakta ve 

ikinci dünya savaşına kadar devam etmektedir. Bu evrede devletin kiliseye karşı 

uyguladığı yok etme politikasının üç önemli aşaması vardır. Bunlardan ilki 1918’den 

itibaren başlayan ve 1921’in ilk aylarına kadar devam eden din karşıtı politikalardır. 

İkinci aşama ise 1929 ve 1931 yılları içerisinde gerçekleştirilmi ştir. Üçüncüsü ise 

1937 ile 1938 yılları arasında vuku bulmuştur. Bu süreçlerde kilise tüm kurumlarıyla 

yeni rejime karşı direnme yolunu gitmişse de, devletin yıkıcı gücü karşısında çaresiz 

kalmıştır. Nihayetinde kilise ve din, ciddi anlamda darbe almış ve neredeyse yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

İkinci Dünya Savaşının başlaması bir anlamda Rus Ortodoks Kilisesi’nin 

yeniden hayat bulmasını kolaylaştırmıştır. Bu tarihten itibaren kilise-devlet 

ili şkisinde ikinci aşama başlamaktadır. Bu dönemde din adamlarının sindirilmesi ve 

imhasından vazgeçilmiş ve zamanla ateizm propagandası zayıflama eğilimine 

girmiştir. Ayrıca bu evrede Moskova Patrikliği yeniden tesis edilmiş ve bir devlet 

organı kapsamında Batılı devletler üzerinde Sovyet etkisinin artırılması yönünde 

kullanılmıştır. Yine bu evrede kilise-devlet arasında diyalog tesis edilmiş ve kilise 

uluslararası birçok konuda devletin siyasi bir aktörü görevini üstlenmiştir. Ancak 

1948 yılından itibaren Patrikliğin uluslararası etkinliğinin azalması, kiliseyi yeniden 

ikinci plana iterek kaderiyle baş başa kalmasına neden olmuştur. 1953’te Stalin’in 

ölümü ve yerine Kruşçev’in gelmesi doğal olarak kilise-devlet ilişkisinde yeni 

sayfanın açılmasına neden olmuştur.  

1953 yılından başlayarak 1980’li yıllara kadar devam eden evreyi kilise ve 

devlet ilişkileri açısından üçüncü aşama olarak değerlendirebiliriz. İktidara gelen 

yeni yönetim 1958 yılına kadar kiliseyi siyasi açıdan kullanmaya devam etmişse de, 

bu tarihten itibaren ciddi anlamda politik değişiklik yaşanmış ve kilise yeniden baskı 

ve takibe maruz bırakılmıştır. Ateizm propagandasının yeniden canlandırılması ve 

mabetlerin sudan sebeplerle kapatılması bu döneme damga vuran önemli 

gelişmelerden biri sayılabilir. Ancak kilise ülke dâhilinde ayakta kalma mücadelesi 

verirken dışarıda kendi etki alanını zaman geçtikçe güçlendirmiştir. 1964 yılında 
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Kuruşçev’in yönetimden uzaklaştırılmasıyla birlikte kilise üzerindeki baskı dönemi 

de sekteye uğramıştır. 1964 yılından 1980’li yılların ortalarına kadar kilise-devlet 

ili şkileri durgunluk dönemini yaşamıştır. Bu dönem içerisinde kiliseye karşı ciddi bir 

baskı olmamakla birlikte Patriğin tüm çabalarına rağmen kilisenin hareket alanı 

genişletilmemiştir. 

Sovyetler Birliği açısından kilise ve devlet ilişkilerinin son evresi 1985 yılı 

itibarıyla başlamakta ve SSCB’nin dağılışına kadar devam etmektedir. 1985 yılı 

itibarıyla Gorbaçov’un “Yeniden Yapılanma” ve “Şeffaflık” politikaları kilisenin 

önemli ölçüde bağımsızlık elde etmesine yol açmıştır. Özellikle 1988 yılında 

Rusların Hıristiyanlığı kabulünün 1000. yılı kutlamaları sonrası kilise önemli haklara 

kavuşmuştur.  

SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan Rusya Federasyonu, yeniden 

kilise-devlet ilişkisini gözden geçirmiş ve kilisenin eskiden sahip olduğu hemen 

hemen tüm hakları geri iade etmiştir. Bu tarihten itibaren Rusya’nın geleneksel 

kurumlarıyla birlikte Rus Ortodoks Kilisesi de Sovyet öncesi konumunu yeniden 

kazanma çabası içerisine girmiştir. Nitekim Rus Kilisesi I. Petro’dan bu yana ilk kez 

tam anlamıyla bağımsızlık kazanmıştır.  

Sovyetler sonrası Kilise-devlet ilişkilerinde önemli sayılabilecek aşamalardan 

birisi 1993-1996 Çeçen-Rus savaşıdır. Savaş sırasında ve sonrasında kilisenin 

ulusalcı tutumu devlet tarafından dikkatle izlenmiş ve daha sonraki süreçte kilisenin 

devlet kurumlarıyla ikili ilişkileri geliştirilmi ştir. Bu savaşla birlikte Devlet, Rus 

Ortodoks Kilisesinin tarihi boyunca Rus devlet geleneğinin, kültürünün ve 

ulusalcılığının en güçlü savunucusu olduğunu bir kez daha anlamıştır. Bu nedenle 

devlet, Moskova Patrikliğini güçlü bir kurumsal müttefik olarak görmektedir. 

Bununla birlikte ülkede halkın önemli bir kısmı yeniden dine karşı olumlu tavır 

içerisine girmekte ve kilisenin toplum içerisinde etkin olmasını olumlu 

karşılamaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar Rus Ortodoks Kilisesini ülkenin en 

güvenilir kurumlarının başında geldiğini ortaya koymaktadır. Bu durumu iyi analiz 

eden Rus Kilisesi, ülkedeki sosyo-politik rolünü ve politik etkinliğini her geçen gün 

daha da belirgin hale getirmektedir.  

2000 yılı itibarıyla iktidara gelen Vladimir Putin eski Rusya özlemiyle kilise-

devlet ilişkilerini üst seviyeye çıkartmış ve onun faaliyet alanını son derece 
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genişletmiştir. Artık Rus Ortodoks Kilisesi, Rus ulusalcılığının temel öğelerinden biri 

konumuna gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca Rus siyasetine de önemli ölçüde yön verme 

iddiasında olan Moskova Patrikliği, devletin gücünü ve sahip olduğu uluslararası 

saygınlığını çok iyi kullanarak kendi etki alanını genişletmeye çalışmaktadır. 

Özellikle 2000 yılında kabul edilen Rus Ortodoks Kilisesi Sosyal Anlayışının 

Temelleri belgesiyle kilise, yeniden devletin geleceği konusunda etkin rol üstlenme 

arzusunda olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu metinle kilise kendi sosyal hedef ve 

yükümlülüklerini teolojik açıdan kavramlaştırmıştır. Kilisenin devlet ve toplumla 

ili şkilerinin sınırlarını belirleyen bu metin Rus Ortodoksluğunun teolojik olarak 

yeniden doğuşunun resmi göstergesidir. Dolayısıyla günümüz Rusya’sını ve onun 

izlemekte olduğu iç ve dış politikaları, Rus Ortodoks Kilisesi dikkate alınmadan 

doğru zeminde anlamak mümkün değildir. 
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Özgeçmiş 

Şir Muhammed Dualı, 

Aslen Ahıska Türkü olan Dualı, 1979 yılında Özbekistan’ın Semerkant 

şehrinde doğdu. İlkokula burada başladı. Ancak 1989 yılında meydana gelen 

‘Fergana’ olayları nedeniyle Azerbaycan’ın Aksu iline göç etmek zorunda kaldı. 

Ortaokul ve Liseyi burada tamamladıktan sonra Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesindeki beş senelik lisans eğitimini 2005 yılında tamamladı. 2006 yılında 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde 

Doktoraya başladı.  


