
Özet: ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Avrupa topraklar›nda en büyük soyk›r›m›n,
insanl›¤a karfl› suçlar›n ve di¤er savafl suçlar›n›n gerçekleflti¤i eski Yugoslavya
topraklar›nda kanl› savafllar›n k›flk›rt›lmas›nda, S›rbistan Yazarlar Birli¤i ve S›rp
Bilim ve Sanat Akademisi’nin d›fl›nda, S›rp Ortodoks Kilisesi de önemli ideolojik
rolü oynam›flt›r. Bölgedeki savafllar›n k›flk›rt›lmas›nda S›rp Ortodoks Kilisesi’nin
rolüne ve etkisine tan›kl›k eden birçok belge bulunmaktad›r. Ne var ki günümüzde
bile S›rbistan’daki siyasi partiler, savafllardaki rolünden dolay› S›rp Ortodoks
Kilisesi’nden özür dilemesini istemedi¤i gibi, en büyük milliyetçiler kilisenin
etraf›nda toplanmaya devam etmektedir. Bu makalenin amac›, S›rp Ortodoks
Kilisesi’nin H›rvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova’da yaflanan savafllardaki
rolünü kan›tlara dayal› bir flekilde ortaya koymakt›r.  

Anahtar kelimeler: S›rp Ortodoks Kilisesi, milliyetçilik, savafl, S›rbistan, Kosova,
Bosna-Hersek, H›rvatistan.

ROLE OF SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN WARS OVER

FORMER YUGOSLAVIAN TERRITORY

Abstract: It was not only the Association of Writers of Serbia and Serbian
Academy of Science and Arts but also the Serbian Orthodox Church that played
a significant ideological role in agitating the bloody wars on former Yugoslavian
territory, which witnessed the biggest genocides, crimes against humanity and
other war crimes in the post World War II period Europe. There exist many
documents that testify the role and influence of Serbian Orthodox Church in
provoking the wars in the region. Nonetheless, even today Serbian Orthodox
Church is not asked by political parties of Serbia to apologize due to its role in
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1 “Mozda ce Bas Amfilohije Poceti Proces Otvaranja Srpske Crkve”, Vijesti, (30 Aral›k 1997).

those wars; and the deepest nationalists continue to gather around the Church.
The purpose of this article is to present on the basis of evidence the role of
Serbian Orthodox Church in wars that took place in Croatia, Bosnia-
Herzegovina, and Kosovo.  

Keywords: Serbian Orthodox Church, nationalism, war, Serbia, Kosovo, Bosnia
and Herzegovina, Croatia. 

I. Girifl

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC) cumhurbaflkan› Yosip

Broz Tito’nun ölümünün ard›ndan, “tüm ulus ve ulusal topluluklar›n
kardefllik ve birli¤i” slogan›n›n benimsendi¤i devlette 1980’li y›llarda,

S›rbistan’›n öncülü¤ünde, daha önce bast›r›lm›fl olan milliyetçilik ak›m›
canlanmaya bafllam›flt›r. Milliyetçilik tohumlar›n›n ilk iflaretleri Kosova’da ortaya
ç›km›flt›r. Büyük S›rbistan rüyas›n› gerçeklefltirmekle görevlendirilen ve S›rp
akademik çevrelerince seçilen Slobodan Milofleviç ve di¤er S›rp devlet
yöneticileri, S›rp Ortodoks Kilisesi’nce propagandas› yap›lan “kutsal S›rp
topra¤›-Kosova” mitolojisinin bekçili¤ine soyununca, o s›ralarda tahayyül bile
edilemeyen sonuçlar›n yaflanmas›na sebebiyet vermifltir. 

Kosova 1987 y›l›nda iki çeflit milliyetçilikle karfl›laflm›flt›r. Biri Milofleviç’in
siyasi milliyetçili¤i, di¤eri de kilise milliyetçili¤idir (filetizm). Kilise
milliyetçili¤i, kilisenin birinci derecede kendi kavmini, ikinci derecede ise dini
önemsedi¤i bir durumdur. Kosova’da bir araya gelmifl olan ve yak›nl›klar›
günümüzde bile süren bu iki milliyetçilik ak›m›n›n neticesinde, S›rp Ortodoks
Kilisesi kendi do¤as›nda olmayan bir rolü siyasetçilerden devralm›flt›r. Kilise
böyle bir rolü toplumda yer edinebilme amac›yla üstlenmifl ve en sonunda bunu
baflarm›flt›r. Kimilerine göre S›rp Ortodoks Kilisesi, bir zamanlar YSFC’nin
toplumsal hayat›nda Komünist Birli¤i’nin oynad›¤› bask›n rolü tamamen
devralm›flt›r.1

II. S›rp Ortodoks Kilisesi, Kosova Mitolojisi ve Milliyetçilik

S›rp Ortodoks Kilisesi, 28 Haziran 1389 y›l›nda Osmanl›lara karfl› yürütülen
Birinci Kosova Savafl›’na iliflkin mitolojik söylemleri ve bu savaflta S›rplar›n
büyük zafer elde ettiklerine dair efsaneyi, eski Yugoslavya co¤rafyas›nda
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yaflanm›fl olan tüm savafllara halk› sürüklemede bir araç olarak kullanm›flt›r.
Hat›rlatmak gerekirse, S›rp Ortodoks Kilisesi 19. yüzy›l›n sonlar›nda 28 Haziran’›
Aziz Vitus günü (Vidovdan) ad› alt›nda dini bayram olarak belirlemifl, bu bayram
da zamanla S›rp ulusal mitolojisinin temel unsurlar›ndan biri haline gelmifltir.
Kosova mitolojisinin ard›nda Kosova için intikam al›nmas› gerekti¤i alg›s›
yatmaktad›r. Bir baflka ifadeyle, Kosova mitolojisi al›nmas› gereken kanl› ve
ac›mas›z intikam›n bir sembolü olarak alg›lanm›flt›r.2

S›rplar aras›nda yayg›n olan ancak do¤ru olmayan bir görüfle göre, Kosova, S›rp
devletinin çöktü¤ü, egemenli¤inin yok edildi¤i ve Türklere karfl› köleli¤in
bafllad›¤› bir yerdir. S›rp kilisesi, Türk hâkimiyetinin sürdü¤ü dönemde kendi
halk›n›n kimli¤ini koruma çabalar›yla, Orta Ça¤ S›rp devletini hep yüceltmeye
çal›flm›flt›r. Bu çerçevede adeta mitolojik söylevler gelifltirilmifltir. Örne¤in,
Birinci Kosova Savafl›’nda Osmanl›lar taraf›ndan öldürülen S›rp Prensi Lazar bir
aziz olarak gösterilmektedir. Sultan Birinci Murad’› öldüren Milofl Obiliç ise,
kahramanl›¤›n ve intikam›n sembolü olarak de¤erlendirilmektedir.3 Bu yüzden
Vidovdan genel olarak, Türklere ve Müslümanlara ait olan her fleye karfl› kanl› ve
ac›mas›z bir flekilde intikam alman›n sembolü olarak alg›lanmaktad›r. Orta
Ça¤’daki S›rp Nemanya hanedanl›¤›n›n görkemlefltirilmesinde S›rplar›n kültürel
alandaki seçkinleri öncüllük etmifltir. Ancak, Kosova mitolojisinin varl›¤›n›
sürdürmesinde, söz konusu mitolojik söylemlere iliflkin yorumlar ve aç›klamalar
gelifltiren S›rp Ortodoks Kilisesi’nin rolü büyük olmufltur. 1912-1913 y›llar›ndaki
Balkan Savafllar›n›n ard›ndan Kosova S›rbistan’›n s›n›rlar› içine dahil edilmifl
olmas›na ra¤men, Kosova mitolojisi bütün canl›l›¤›yla sürdürülmeye devam
etmifltir.4

1980’li y›llar›n bafllar›nda, S›rp Ortodoks Kilisesi bünyesinde, Amfilohiye
Radoviç, Atanasiye Yeftiç ve ‹riney Buloviç’in bafl›nda bulunduklar›
“Yustinovci”5 veya “Yastrebovi” isimleriyle bilinen radikal durufllu bir grup ön
plana ç›kmaya bafllam›flt›r. Kosova’daki olaylar› maniple eden, kilisenin bu grubu
olmufltur. Nisan 1982’de Kilise, söz konusu grubun liderli¤inde, S›rbistan ile
YSFC’nin en yüksek devlet organlar›na ve kutsal baflrahipler meclisine ça¤r›da
bulunarak, Kosova’daki S›rp milletinin “manevi ve biyolojik varl›¤›n›n”
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2 Zvezdan Folic, “Kosovski Mit u Projekcijama Srpske Pravoslavne Crkve”, Montenegrina, Karada¤ kültürüne
iliflkin dijital kütüphane, www.montenegrina.

3 Olga Zirojevic, “Kosovo in the Collective Memory”, The Road to War in Serbia: Trauma and Catharsis,
Nebojsa Popov içinde (Budapeflte: Central European University Press, 2000), ss. 190-191.

4 Zvezdan Folic, “Kosovski Mit u Projekcijama Srpske Pravoslavne Crkve”, Montenegrina, Karada¤ kültürüne
iliflkin dijital kütüphane, www.montenegrina.

5 Yustinoviçi ismi, 1894 ile 1979 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan peder Yustin Popoviç’in ekolünden gelenleri
vurgulamak için kullan›lmaktad›r. Yustin Popoviç Çeliye manast›r›n›n arhimandriti, din bilimi doktoru ve
Belgrad Üniversitesi’nin profesörlerinden biriydi.
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korunmas› için harekete geçilmesini talep etmifltir. 1983 y›l›n›n sonunda, S›rp
Ortodoks Kilisesi’nin bir yay›n› olan “Pravoslavle”de Atanasiye Yevtiç’in
“Kosova’dan Yadovno’ya” adl› yaz› dizisi yay›nlanmaya bafllam›flt›r. Yaz›
dizisinde Kosova’daki S›rplar›n sald›r›lara ve cinsel tecavüzlere maruz kald›klar›;
kilise mensuplar›na kötü muamelenin yap›ld›¤›ndan ayr›nt›l› bir biçimde
bahsediliyordu. Yevtiç yaz› dizisinin devam›nda, Kosova olaylar›n› bir kenara
b›rak›p, ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda S›rplar›n H›rvat Ustaflalar›nca6 katledilmifl
olmas›ndan söz etmeye bafllam›flt›r.7

S›rp Ortodoks Kilisesi içinde Amfilohiye, Atanasiye ve ‹riney’e muhalif olan
Metropolit Yovan, ad› geçen üçlünün S›rbistan Yazarlar Birli¤i bünyesinde de
etkili oldu¤undan bahsediyordu. Oysa S›rbistan Yazarlar Birli¤i, S›rp Bilim ve
Sanat Akademisi’yle birlikte “S›rp intikam›” anlay›fl›n›n temellerini atm›flt›r.
Metropolit Yovan’a göre, S›rp Ortodoks Kilisesi’ndeki baz› bireyler, bilerek ya
da bilmeyerek tehlikeli ve kanl› bir savafl oyununa sürüklenmiflti. Ortodoks
Teoloji Fakültesi hocas› Vladeta Yerotiç de S›rp Ortodoks Kilisesi’nin, dine
hiçbir zaman de¤er vermeyen S›rp milliyetçilerinin oyununa geldi¤i uyar›s›nda
bulunmufltur.8

II. Eski Komünistler ile Yeni Piskoposlar›n Koalisyonu

“Büyük S›rbistan” projesini gerçeklefltirmede sonradan baflrolü üstlenecek ve S›rp
milis güçlerinin iflbirlikçisi olacak olan S›rp Ortodoks Kilisesi’nden Amfilohiye,
Atanasiye ve ‹riney milli kilise üzerine görüfllerini, kendi aralar›nda en etkili
flah›slardan biri olan piskopos Nikolay Velimiroviç’in fikirlerinden esinlenerek
gelifltirmifllerdi. Piskopos Velimiroviç, hümanizm ve Avrupa medeniyetine
getirdi¤i elefltirilerle tan›nan, Nazi Almanya’s› taraf›ndan bir niflanla
ödüllendirilen, Adolf Hitler ile S›rp Aziz Sava aras›nda önemli benzerliklerin
mevcut oldu¤unu “keflfeden” bir flah›s olarak bilinmektedir.9

“Aziz Sava Milliyetçili¤i” isimli bir çal›flmas›nda piskopos Velimiroviç, bir ulusal
kilise için yürütülen mücadelenin “meflru, Evangelist ve yap›sal milliyetçilik
esas›n›” oluflturdu¤unu ve S›rp milleti için böyle bir kiliseyi Aziz Sava’n›n 700 y›l
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6 1918 y›l›nda kurulan S›rp-H›rvat-Sloven Krall›¤›’ndan memnun olmayan H›rvatlar yurt d›fl›na kaç›p, Krall›¤›n
y›k›lmas› için faaliyet gösteren “H›rvatistan Kurtulufl Örgütü”nü (Ustaflalar) oluflturmufltur. Nitekim 9 Ekim
1934’te, Fransa’n›n Marsilya kentinde S›rp as›ll› Kral Aleksandar’a düzenlenen suikast› koordine edenler
aras›nda Ustaflalar da bulunuyordu.

7 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu i Ratovi u Njoj (Belgrad: Krug Yay›nevi, 2001), s. 172.

8 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 172-175.

9 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 13-19.
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önce oluflturdu¤unu iddia etmektedir. Buradan hareketle Velimiroviç, S›rp
milliyetçili¤ini Avrupa’n›n en eski olanlar› aras›nda saymaktad›r. Orta Ça¤’da
Balkanlar’da “büyük bir S›rp devleti” kurmufl olan S›rp Nemanya
hanedanl›¤›ndan derinden etkilenmifl oldu¤u anlafl›lan piskopos Velimiroviç,
Nemanya’lara ait devlet baflar›s›n›n, bölgede “yeni gerçeklikler tasarlan›rken” bir
rehber olarak kullan›lmas› gerekti¤i görüflünü savunuyordu.10

“S›rplar›n bulundu¤u her yerde S›rp devletinin oldu¤u” teorisini savunan büyük
S›rbistan ideolojisinin izlerini, 1959-1990 y›llar› aras›nda S›rp Ortodoks Kilisesi
Patri¤i olarak hizmet etmifl olan German Çoriç’in baz› söylemlerinde de görmek
mümkündür. Çoriç, 1967 y›l›n›n Eylül ay›nda Karada¤’daki Kosiyerevo isimli
manast›r›n aç›l›fl› s›ras›nda yapt›¤› bir konuflmada flunlar› söylemiflti:11

Biz S›rplar, tabi Karada¤l›lar›n da S›rp olduklar›n› düflündü¤üm belli, ister
S›rbistan’da, Srem’de, Baçka’da, Banat’ta, Karada¤’da, Hersek’te,
Bosna’da, Avustralya’da ve her nerede olursa olsun S›rp milleti olarak …
sevgi ve sadakatimizi kutsal S›rp kilisesine borçluyuz ve kilisemizin
bizlerden istediklerini yerine getirmekle yükümlüyüz … Düflüncelerimde
hüzün dolu Kosova’n›n cesur savaflç›lar›n› tafl›yorum. Kosova bizim a¤›r
bir kederimiz olmufltur. Fakat “ilahi çarl›¤›”12 seçen fazilet sahibi Prens
Lazar ve önderli¤indeki S›rplar Kosova’da kahramanca savaflm›flt›r. 

2 Aral›k 1990’da S›rp Ortodoks Kilisesi’nin yönetiminde de¤ifliklikler
gerçekleflmifltir. Gerçekleflen bir dini törenle Piskopos Pavle resmi olarak S›rp
Ortodoks Kilisesi’nin yeni patri¤i olmufltur. Patrik Pavle d›fl›nda, ayn› ola¤anüstü
Katedral oturumunda, Morava piskopos vekili ‹riney Buloviç, Baçka piskoposu
olarak seçilmifltir. O s›ralarda Banat piskoposu olan Amfilohiye Radoviç’i ise
Kilise Meclisi, kilise hiyerarflisinde üst basama¤a tafl›yarak, Karada¤-Primorye
metropoliti olarak seçmifltir. May›s 1991’de gerçekleflen ola¤an Meclis
oturumunda S›rp Ortodoks Kilisesi’nin piskoposluklar›na, peder Yustin
Popoviç’in kalan di¤er iki ö¤rencisi atanm›flt›r. Bunlardan Crna Reka manast›r›
baflrahibi Arhimandrit Artemiye Radosavleviç Patrik Pavle’nin eski yerine
geçerek Raflka-Prizren Piskoposu olmufl, Belgrad Ortodoks Teoloji Fakültesi
dekan› Arhimandrit Atanasiye Yevtiç ise, Banat piskoposu olarak seçilmifltir.
Buloviç, Radoviç, Radosavleviç ve Yevtiç, Patrik Pavle ile birlikte S›rp Ortodoks
Kilisesi’ni temsil etmifl ve Balkanlar’da “Karlovça-Ogulin-Virovitiça-
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10 Zvezdan Folic, “Kosovski Mit u Projekcijama…, www.montenegrina.

11 Zvezdan Folic, “Kosovski Mit u Projekcijama..., www.montenegrina

12 Kosova’ya iliflkin S›rp mitolojisine göre, 1389’daki Birinci Kosova Savafl›’n›n arifesinde bir melek S›rp Prensi
Lazar’a seslenerek, “fani çarl›k” ile “ilahi çarl›k” aras›nda bir seçim yapmas›n› istemifltir. S›rplara göre Lazar
zafer u¤runa, ilahi çarl›¤› yani ölümü seçmifltir.
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Karlobag”13 hatt›n›n do¤usunda yer alan ve S›rplara ait oldu¤u iddia edilen
topraklardan “tüm S›rp olmayanlar›n etnik olarak temizlenmesi” politikalar›n›
desteklemifltir.14

S›rp Bilim ve Sanat Akademisi’nin “babas›” olan akademisyen Dobrica Çosiç söz
konusu etnik temizlik politikalar›n› “halklar›n insani göçü” olarak nitelendirerek
adeta meflrulaflt›r›yordu. Di¤er taraftan, 1990’l› y›llarda düzenlenen ilk çokpartili
seçimlerde, eski komünist partisinin bir uzant›s› olan S›rbistan Sosyalist Partisi
(SPS) mutlak zafer elde etti. SPS’in lideri Slobodan Milofleviç ise oylar›n yüzde
65,34’ünü kazanarak, tekrar S›rbistan Cumhurbaflkan› olarak seçilmiflti.
S›rbistan’›n federal orta¤› Karada¤’da da eski komünist partinin uzant›lar› iktidar›
ele geçirmiflti. Böylece savafl kuramc›lar›, Pavle ve Milofleviç’in seçimleriyle
birlikte, kendi kanl› eylemlerini bafllatabilmek için uygun bir zemin yakalam›flt›.
Önceden tasarlanm›fl projeye uygun olarak S›rplar›n ilk hedefi, nüfusunun önemli
bir k›sm› S›rplardan oluflan H›rvatistan olmufltur.

III. S›rbistan Ortodoks Kilisesi’nin H›rvatistan Savafl›ndaki Rolü

1980’li y›llar›n sonu ve 1990 y›ll›nda Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti’nde (YSFC) de¤iflik hadiseler yaflanm›fl ise de, YSFC
topraklar›ndaki savafl›n resmi bafllang›c› olarak 1991 y›l› kabul edilmektedir. 1991
Mart ay›n›n ilk günlerinde H›rvatistan’›n kuzeyindeki Pakrac kentinde çat›flmalar
yafland›. Ayn› ay›n sonlar›nda, Katolik Paskalyas› esnas›nda, H›rvatistan’›n
Plitvice kentinde, insan kay›plar›n›n verilmifl oldu¤u çat›flmalar yafland›. Hem
S›rplar›n hem de H›rvatlar›n birço¤u, Plitvice’deki çat›flmalar› H›rvatistan’daki
savafl›n bafllang›c› olarak kabul eder.

S›rp Ortodoks Kilisesi’nden baz› piskoposlar, YSFC’den ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden
H›rvatlar›n yeni devletini ve yönetimini, ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda kurulan
“Ba¤›ms›z H›rvatistan Cumhuriyeti” ile k›yaslamakta gecikmedi.15 Örne¤in, 15
Mart 1991 tarihli Pravoslavle dergisinde, Slavon baflpiskoposu Lukiyan’›n
“Ustafla devletinin S›rp karfl›t› eylemleri” isimli yaz›s› yay›nlanm›flt›r.16 Kilise
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13 Karlovça-Ogulin-Virovitiça-Karlobag hatt›, S›rp milliyetçilerinin S›rbistan’›n bat› s›n›rlar›n› tarif ederken
kulland›klar› farazi bir hatt›r. Bu dört yer H›rvatistan s›n›rlar› içinde yer almaktad›r. Milliyetçilerin tahayyül
etti¤i bu s›n›rla, da¤›lan Yugoslavya’n›n topraklar›n›n en büyük k›sm›n›n S›rbistan’a kalmas› planlan›yordu. Bu
plan hayata geçirilebilseydi, Karada¤ ve Bosna-Hersek topraklar›n›n tamam›, H›rvatistan topraklar›n›n da büyük
bir k›sm› S›rbistan s›n›rlar› dahil edilmifl olacakt›.

14 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 28-32.

15 ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda Yugoslavya’y› iflgal eden faflist güçler ile iflbirli¤inde olan H›rvat Ustaflalar,  bu
konumlar›ndan yararlanarak, 1941’de çok k›sa ömürlü olan “Ba¤›ms›z H›rvatistan Cumhuriyeti”ni ilan
etmifllerdi. 

16 Vladika Lukijan, “Antisrpsko Nastupanje Ustaske Drzave”, Pravoslavlje, (15 Mart 1991).   
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yay›nlar›n›n, yeni H›rvat yönetiminin Ustafll›k yapt›¤›na iliflkin S›rp halk› ve S›rp
kamuoyunu ikna etmek için çal›flt›¤› söylenebilir.

May›s 1990’da gerçekleflmifl olan kutsal baflrahipler oturumunda Kilise, devlet
yetkililerinden ilginç bir talepte bulunmufltur. Daha önceki savafllarda hayat›n›
kaybetmifl olanlar›n kuyulardan ç›kart›l›p, daha görkemli yerlerde ve flereflerine
uygun bir biçimde gömülmelerine imkân yarat›lmas› isteniyordu. Kutsal
baflrahipler meclisinin yaz›l› talebinde, “‹kinci Dünya Savafl› esnas›nda ve
sonras›nda masumca katledilenlere karfl› bu temel insanl›k borcunun yerine
getirilmesi için zaman art›k gelmifltir. Çünkü ölüler ve ölüler aras›nda huzur yoksa
canl›lar aras›nda da huzur ve bar›fl olamaz” deniyordu.17

S›rp Ortodoks Kilisesi’nin önerisi do¤rultusunda H›rvatistan’da kuyular›n
kaz›lmas› ve ‹kinci Dünya Savafl›’nda H›rvatlar taraf›ndan öldürülen S›rplara ait
kafa ve kemiklerin foto¤raflar›n›n S›rp medyas› arac›l›¤›yla gösterilmesi,
H›rvatistan topraklar›nda kan ak›tman›n bir bafllang›c›n› oluflturmufltur. Kilisenin
savafl k›flk›rtmac›lar›, S›rplara yönelik yeni bir H›rvat katliam›n›n haz›rland›¤›
söylentisini sürekli gündemde tutarak, H›rvatistan’daki s›radan S›rp
vatandafllar›n, kendi H›rvat komflular›n› katletmeye bafllamalar›na yönelik zemini
haz›rlam›flt›r.

Golubinka kuyusundan kemiklerin ç›kart›lmas› esnas›nda, kuyunun içine Bosnal›
S›rplara ait S›rp Demokratik Partisi’nin lideri Radovan Karaciç, Bosna-Hersek
Cumhurbaflkanl›¤› S›rp üyesi Nikola Kolyeviç ve ressam Maçval› Miliç de
inmifltir. 1 Aral›k 1990 tarihli Pravoslavle dergisinde yay›nlanan “Gün›fl›¤›ndaki
kurbanlar” bafll›kl› yaz›da, Ustaflalar taraf›ndan öldürülen ve 50 metre
derinli¤indeki Yagodnaça kuyusuna at›lan S›rplar›n ceset kal›nt›lar›n›n
ç›kart›lmas›ndan bahsediliyordu. Söz konusu metinde, kurbanlar›n öldürülme
biçimleri (so¤uk silahlarla, keskin olmayan cisimlerle, baltalarla kafaya yap›lan
darbelerle vs.) anlat›lm›fl ve kuyu içinde bulunan kiflisel eflyalar da belirtilmifltir.
Jitomislic, Prebilovac, Lubinye, Trebinye, Mayevica, Banyaluka ve di¤er baz›
yerlerdeki kuyulardan da kurbanlara ait ceset kal›nt›lar› ç›kart›lm›flt›r.18 27 Kas›m
1991 tarihli bir yaz›s›nda baflpiskopos Atanasiye Yevtiç, kuyularda cesetleri
bulunan S›rplar›n sadece öldürülmekle kalmad›klar›n›, haysiyetlerinin de yok
edildi¤ini, bu yüzden kurbanlar›n ruhlar›n› ve bedenlerini ölüm sonras› ›st›rap ve
afla¤›lanmaktan kurtarmak için mezarlardan ç›kart›lan ceset kal›nt›lar›n› uygun bir
merasimle yeniden defnettiklerini söylüyordu.
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17 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, s. 41.

18 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 61-64.
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1991 y›l›nda yap›lan ola¤an Kilise piskoposlar meclisi oturumunda, S›rp milletine
flu mesaj da iletilmifltir: “Görüyoruz ki, betonlaflm›fl vicdanlar alt›ndan,
betonlaflt›r›lm›fl kuyulardan, masumca katledilen afla¤›lanm›fl ve unutulmufl
binlerce insan ç›k›yor. Bu iyi bir iflarettir. Çünkü ölülerle bar›flmak ve ölülerin
kendi aralar›nda bar›flmas›, canl› olanlar›n kendi aralar›nda bar›flmas› için bir
flartt›r”. S›rp Ortodoks Kilisesi’nin “ölülerle bar›fl›lmas›na” iliflkin mesaj›,
H›rvatistan flehri Vukovar’›n y›k›m› sonucunu getirmifltir. Ekim 1991’de,
Vukovar, sözde Yugoslav Halk Ordusu’na ait birimlerin “kurtard›¤›” “yeni bir
Gernika” olmufltur.19

H›rvatistan’daki savafl esnas›nda, uluslararas› toplum Yugoslavya’daki krize
karfl› bir çözüm bulma aray›fl› içine girmifltir. Bu vesileyle S›rp Ortodoks
Kilisesi Patri¤i Pavle, Yugoslavya Uluslararas› Bar›fl Konferans›’n›n dönem
baflkan› Lord Karington’a gönderdi¤i mektupla konuyla ilgili fikir belirtmifltir.
Bu mektup, 1 Kas›m 1991 tarihinde Pravoslavle’nin bafl sayfas›nda
yay›nlanm›flt›r.20 S›rp Patri¤i, mektubun birinci k›sm›nda ‹kinci Dünya Savafl›
y›llar›nda Ba¤›ms›z H›rvatistan Cumhuriyeti’nde S›rp milletinin H›rvatlar
taraf›ndan katledildi¤ini söylemifl, bu yüzden H›rvatistan’da S›rp ve H›rvatlar›n
birlikte yaflamalar›n›n imkâns›z oldu¤unu belirtmifl ve S›rplar›n yo¤unlukta
yaflad›¤› H›rvatistan topraklar›n›n S›rbistan’a ba¤lanmas› gerekti¤ine dair fikir
yürütmüfltür. Bu flekilde söz konusu mektubuyla, S›rp Bilim ve Sanat Akademisi
Memorandumu’nda belirtilen “Büyük S›rbistan” kurma projesinin, S›rp
Ortodoks Kilisesi taraf›ndan da destekledi¤i aç›k bir flekilde ortaya koyulmufltur.
Patrik Pavle, böylelikle eski Yugoslavya topraklar›nda yaflanan savafllardaki
S›rp Ortodoks Kilisesi’nin rolünü de aç›kl›¤a kavuflturmufltur. Bir baflka ifadeyle
kilise, aç›k bir biçimde Yugoslavya’n›n parçalanmas›n› ve tüm S›rplar›n tek bir
devlet çat›s› alt›nda yaflayabilecekleri yeni bir devletin kurulmas› yönündeki bir
politikay›, etnik temizli¤i ve “kan ve toprak” teorisini desteklemifltir.

Eski Yugoslavya topraklar›nda yaflanan savafllarda S›rp Ortodoks Kilisesi’nin
rolünü tan›mlamak aç›s›ndan tarihi bir önem tafl›yan bu mektupta, Patrik Pavle
di¤erleri aras›nda flunlar› da yazm›flt›r:21

H›rvatistan’›n yeniden ba¤›ms›z devlet olarak ilan edilmesi ve H›rvat lider
Franyo Tucman’›n H›rvatistan’›n varl›¤›n› kesintisiz bin y›ll›k süreç içinde
görüyor, ayr›ca Ba¤›ms›z H›rvatistan Cumhuriyeti’nin de bir devam›
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19 Nisan 1937’de gerçekleflen ‹spanya iç savafl› s›ras›nda Bask flehri Gernika’ya yap›lan sald›r›, genifl çapl› y›k›ma
ve pek çok sivilin ölümüne sebep vermifltir.

20 “Pismo patrijarha SPC Pavla Upuceno Lordu Karingtonu, Pravoslavlje, (1 Kas›m 1991).

21 “Pismo patrijarha SPC Pavla...
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olarak alg›l›yor olmas› yüzünden, H›rvatistan’da yaflayan S›rplar›n
k›y›m›yla ilgi yeni ve muhtemelen ölümcül bir süreç bafllam›flt›r. Ayn› din
ve kan›m›zdan olan H›rvatistan’daki hemflerilerimiz, iki korkunç
seçenekle karfl› karfl›yad›r: Ya eline silah alarak anavatanlar› ile ayn› devlet
çat›s› içinde yaflayabilmek için savaflacaklar, ya da Ba¤›ms›z H›rvatistan
Cumhuriyeti’nin yeni sürümü olan devletten göç ettirileceklerdir. Üçüncü
bir seçenek mevcut de¤ildir. Bu sebepten dolay› S›rp devleti ve S›rp
milleti, silahl› müdafaa dâhil olmak üzere, tüm meflru araçlarla S›rp
hayatlar›n› ve S›rp topraklar›n› korumak zorundad›r. S›rplar›n üzerinde
yüzy›llarca yaflad›¤› ve H›rvat Kvisling yönetiminin soyk›r›m›na maruz
kalmadan önce Nisan 1941’de nüfusun ço¤unlunu oluflturdu¤u topraklar,
hiçbir ba¤›ms›z H›rvatistan devleti içinde kalamaz ve di¤er tüm S›rp
bölgeleriyle birlikte S›rbistan devlet çat›s› alt›nda toplanmal›d›r.

Soyk›r›m kurbanlar› ve onun eski, hatta belki de gelecekteki mimarlar›n›n
art›k bir arada yaflayamayaca¤› anlafl›lmak zorundad›r. ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda, Almanlarla ayn› devlet içinde yaflamalar› için
Yahudileri kimse zorlamam›flt›r. Ancak S›rplar, YSFC’nin federal
birimlerinden biri olan H›rvatistan’da, H›rvatlarla birlikte yaflamak
zorunda kalm›flt›r. Söz konusu H›rvatistan’›n s›n›rlar› ne tarihsel ne de
etnik esaslara dayal› belirlenmifltir. Kendisi de bir H›rvat olan, Yugoslavya
komünist devriminin öncüsü Yosip Broz Tito’nun istekleri do¤rultusunda
belirlenmifltir. H›rvatlar, s›n›rlar› bu flekilde belirlenmifl bir H›rvatistan’›n
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ettikleri anda, H›rvatistan’daki S›rplar da kendi
kaderini belirleme hakk›n› kullanarak, Yugoslavya’dan geri kalan
topraklarda, daha do¤rusu S›rp milletinin anavatan›n›n bulundu¤u devlette
yaflamay› kararlaflt›rm›flt›r. Aksi takdirde, er ya da geç kendi milli
kimliklerinin, kendi din ve isimlerinin kökü kaz›lacak, belki de sürgün
edilecekler veya fiziksel anlamda yok edileceklerdir. Yüzy›llarca bask›
uygulayanlara, zorla Katoliklefltirme giriflimlerinde bulunanlara ve ‹kinci
Dünya Savafl›’nda S›rplar› sadece S›rp ve Ortodoks olmalar› nedeniyle
fiziksel anlamda yok edenlere art›k inanç yoktur. Bu korkunç gerçe¤i,
Yugoslavya’da yaflam›fl olanlar›n hepsi ve medeni Avrupa anlamak
zorundad›r.

fiüphesiz ki, S›rp Ortodoks Kilisesi’nin “tüm S›rplar›n tehlikede oldu¤u” ve “tüm
S›rplar›n bir tek devletin çat›s› alt›nda toplanmas› gerekti¤i” yönündeki tutumu,
Bosna-Hersek’teki kanl› savafl›n da bafllang›c›n› oluflturmufltur. Asl›nda bu,
de¤iflik savafl suçlar› ve soyk›r›m gerçeklefltiren S›rp ve Karada¤l›lar›n,
“Akrepler” ile di¤er askeri ve milis gruplar›n kilise taraf›ndan kutsanmas›n›n
bafllang›c›yd›. 
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Birleflmifl Milletler 3 Ocak 1992 tarihinde, H›rvatistan ordusu ile ayaklanm›fl
S›rplar aras›ndaki çat›flmalar› durdurmufl, uzlafl›lan bar›fla yönelik garantörlü¤ü
ise 14 bin askerden oluflan bar›fl gücü UNPROFOR’un sa¤lamas› öngörülmüfltür.
18 Ocak tarihinde S›rp Ortodoks Kilisesi’nin bünyesinde Kutsal baflrahipler
meclisi toplan›p güncel siyasi geliflmeleri de¤erlendirmifltir. Ard›ndan yap›lan bir
aç›klamada, S›rbistan’daki yönetimle, Yugoslavya’n›n federal düzeydeki
kurumlar›yla ya da Yugoslavya Halk Ordusu’yla yap›lan anlaflmalar›n, bütün
S›rplar›n r›zas› ve S›rp Ortodoks Kilisesi’nin lütfü olmadan ba¤lay›c› olmayaca¤›
vurgulanmaktad›r. Böylece S›rp Ortodoks Kilisesi’nin ruhban s›n›f›, eski
Yugoslavya topraklar›nda yaflayan tüm S›rplar›n “haklar›n›n korunmas›
amac›yla”, S›rp ve Karada¤l›lar›n kanl› sald›r›lar›n›n devam etmesini talep
etmekteydi. Nitekim k›sa bir süre sonra, 29 Ocak 1992’de Ratko Mladiç,
Yugoslavya Halk Ordusu’nun dokuzuncu kolordusunun “S›rp kuvvetlerinin
düzenli ordusuna” dönüfltürüldü¤ünü beyan etmifltir. Onun ard›ndan, S›rp milis
yap›lanmalar› içinde önde gelenlerden biri olan Jelko Rajnatoviç Arkan,
“H›rvatistan’daki S›rplar, H›rvat ustafla ve faflistlerinin esiri oldu¤u sürece bar›fl
olmayacakt›r” yönünde tehditlerde bulunmufltur.22

Uluslararas› anlamda ba¤›ms›zl›klar› tan›nm›fl H›rvatistan ve Bosna-Hersek’e
S›rp ile Karada¤l›lar›n sald›r›lar›n›n devam etti¤i savafl y›llar› boyunca, S›rp
Ortodoks Kilisesi’nin dini liderleri s›k s›k çat›flma bölgelerini ziyaret etmifltir.
Örne¤in piskopos Filaret (Yelenko Miçoviç) Eylül 1991’de H›rvatistan’daki
Komogovina manast›r›nda, kameralar karfl›s›nda M-53 makineli tüfe¤i omzuna
alarak poz vermifltir. Silahl› bir rahibin ortaya ç›kmas› dünya taraf›ndan
yad›rgand›¤› gibi, özellikle H›rvatistan ve Bosna’da flok yaratm›flt›r. Bu
geliflmenin karfl›s›nda Baçka piskoposu ‹riney de piskopos Filaret’in eline silah
almas›n›n yanl›fl oldu¤unu aç›klad›. Buna ra¤men, silahl› poz vermekten tatmin
olmayan Filaret, S›rplara yönelik gerçeklefltirilmekte olan soyk›r›ma iliflkin
delillere sahip oldu¤unu iddia ederek, bir akflamüzeri S›rbistan Radyo ve
Televizyon Kurumu’na ait bir stüdyoyu basm›flt›r. Bunun neticesinde akflam
haberlerinin izleyicileri, afl›r› öfkeli vaziyetteki rahibi, Müslümanlar taraf›ndan
öldürdü¤ünü iddia etti¤i küçük bir k›za ait kafatay› elinde tutarak görmüfllerdir.
Filaret canl› yay›nda bir baltay› da ç›kartm›fl ve o baltayla suçun gerçekleflti¤ini
iddia etmifltir. Bu olay üzerine baz› gazeteciler bu korkunç olay hakk›nda
araflt›rma yapmaya kalk›flm›fl, ancak piskopos Filaret’i evinde ziyaret ettiklerinde,
kendisi canl› yay›nda dehfletler içinde elinde tuttu¤u kafatay› “nerede b›rakt›¤›n›
bulamad›¤›n›” söylemifltir.23
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22 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 186 -191.

23 Slobodan Kostic, “Rampa za Druga Popa”, Vreme, (23 A¤ustos 2007).
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IV. S›rp Ortodoks Kilisesi’nin Bosna-Hersek Savafl›ndaki Rolü

Bosna-Hersek topraklar›nda savafl esnas›nda yaflanm›fl olan cehennemde, S›rp
Ortodoks Kilisesi önemli rol oynam›flt›r. Kilisenin baflroldeki üçlüsü -Amfilohiye,
Artemiye ve Atanasiye- o dönemin Bosnal› S›rp yöneticilerinden Radovan
Karaciç, Momçilo Krayiflnik ve Nikola Kolyeviç’e büyük destek vermifltir. Bu
ülkede Boflnaklara karfl› ifllenen soyk›r›m ve di¤er a¤›r suçlara, S›rp Ortodoks
Kilisesi’nin Boflnaklara yönelik yaym›fl oldu¤u söylemin büyük katk›s› olmufltur.

Boflnaklar›n Yosip Broz Tito’nun suni eseri olduklar›n› iddia eden S›rp Ortodoks
Kilisesi rahipleri, Petar II. Petroviç Nyegofl’un dizelerini kullanarak, Boflnaklar›
“Türklefltirilmifl olanlar” ya da “Türkler” olarak adland›r›yor ve onlar›n özde S›rp
olduklar›n› savunuyordu. Boflnaklar sözde as›l dinlerinden ayr›lm›fl olman›n
bedelini ise “ödemek zorundayd›”. Bosna-Hersek savafl›nda, S›rp Ortodoks
Kilisesi rahiplerinin hapsedilen Müslümanlar› zorla vaftiz etmeleri vakalar› az
görülmüfl de¤ildir. 

Dalmaçya baflpiskoposu Nikolay Mrda, May›s 1992 y›l›nda yap›lan ola¤an kutsal
baflrahipler meclisinde Dabar-Bosna metropoliti olarak seçilmifl ve böylece S›rp
Ortodoks Kilisesi’nin Bosna-Hersek’teki en yüksek rütbeli baflrahibi olmufltur. O
zamandan sonra, Metropolit Nikolay birçok sefer savafl suçlular› Radovan
Karaciç ve Ratko Mladiç ile birlikte iken görüntülenmifl, ayr›ca S›rplar›n Bosna
topraklar› içinde ilan etti¤i S›rp Cumhuriyeti Meclisi’nin oturumlar›nda birinci
s›ralarda yer alm›flt›r.

Saraybosna rahibi Dragomir Ubiparoviç, “Hri‰çanska Misao” isimli derginin
say›lar›n›n birinde, savafl y›llar›nda Kilisenin Bosna’daki S›rp liderleriyle olan
iliflkisini flöyle izah etmifltir:24

Kiliseye ait binalar ve törenler, S›rp Demokratik Partisi’nin (SDS)25

yönetimindeki kiflilerin tan›t›m› ve halka hitaplar› için hizmet etmifltir. Bu
tür ölçüsüz desteklerde, bizim afl›r›ya kaçan yatk›nl›¤›m›z en fazla ortaya
ç›km›flt›r. O kadar ileriye gidilmifltir ki, SDS’nin önde gelen kiflileri bile,
kendilerine verilen önem karfl›s›nda flafl›rm›fl bulunmaktayd›. Din
adamlar›n›n, S›rp milletini kurtarmalar› için SDS’lileri Tanr›’n›n
kendisinin gönderdi¤ini ima eden sözlerine ve SDS’lilere dini flark›larla
hitap ediliyor olmas›na flafl›rmamak mümkün de¤ildi. Siyasete verdi¤i bu
denli ölçüsüz hizmet ve yard›mdan sonra, Kilise de SDS’lilerin baflar›lar›
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24 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 116-119.

25 S›rp Demokratik Partisi, savafl y›llar›nda Bosnal› S›rplar›n önderli¤ini yapan, Bosna’da ifllenen savafl suçlar›nda
sorumluluk pay› yüksek olan bir siyasi partidir. 
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ve baflar›s›zl›klar›yla birlikte an›lmas› gerekiyor … Benzer flekilde, savafl›n
beraberinde getirdi¤i sonuçlar›n (y›k›mlar ve kurbanlar›n) sorumlular›ndan
bahsedilirken, siyasi ve askeri oluflumlar d›fl›nda, Kilisenin kendisi de
an›lmal›d›r.

S›rp Ortodoks Kilisesi’nin Bosna-Hersek’teki savafl süresince halka nas›l “hizmet
etti¤ini”, afla¤›daki al›nt› gözler önüne sermektedir:26

Saraybosnal›lar, Bosnal› S›rplara ait televizyonun görüntülerinde
gösterilen, omuzlar›nda birden fazla fiflekliklerle sivilleri öldürme yoluna
ç›km›fl sakall› S›rp çetnikleri tek tek öperek u¤urlayan, o askeri üniformal›
ve tek diflli yafll› papaz› hat›rl›yor olmal›d›rlar. H›rvatistan ve Bosna-
Hersek’teki savafl bölgelerinde “kalaflnikof” ve “tomson” silahlar›yla
foto¤raf çektiren, bedenleri nefretle kuflat›lan siyah cübbeli papazlar›n
say›s›n›n ne kadar çok oldu¤undan ise hiç söz etmeye gerek yok.

Nisan 1992’da uluslararas› toplum resmen Bosna-Hersek devletini tan›m›flt›r. O
tarihte, S›rp ve Karada¤l› yöneticilerin kafalar›nda önceden tasarlanm›fl olan
korkunç savafl planlar› Bosna-Hersek’te uygulanmaya bafllam›flt›r. Böylece
de¤iflik askeri ve milis birlikler Bosna-Hersek topraklar›n›n tamam›nda, özellikle
de S›rbistan’a ba¤lanmas› planlanan bölgelerde, S›rp olmayan nüfusu insafs›zca
öldürmeye bafllam›flt›r.

Radovan Karaciç’in önderli¤indeki S›rp çetnik birlikleri ve S›rbistan ile Karada¤
kökenli askeri ve milis birlikleri taraf›ndan baflkent Saraybosna’n›n kuflat›lmas›na
May›s 1992’de bafllanm›flt›r. Avrupa’n›n kalbinde olan, elektriksiz ve susuz
b›rak›lan bu flehir, 24 saat aral›ks›z bombard›manlara maruz kalm›flt›r. Saraybosna
kuflatmas› boyunca, aralar›nda 1.600’ü çocuk olmak üzere, yaklafl›k 10 bin sivil
öldürülmüfltür. 

10 Aral›k 1992 tarihinde S›rp Ortodoks Kilisesi’nin kutsal baflrahipler meclisi,
S›rplar›n Boflnak kad›nlar›n ›rz›na geçtiklerini inkar eden ve genel olarak S›rp
askerlerinin savafl suçlar› ifllediklerini reddeden bir beyanatla kamuoyuna
seslenmifltir. Kilise S›rplara karfl› yap›lan suçlamalar›n as›ls›z oldu¤unu ve
Bosna’da yaflananlar›n normal bir savafl›n beraberinde getirdiklerinin ötesine
geçmedi¤ini beyan etmifltir. S›rp Ortodoks Kilisesi Bosna-Hersek’te S›rplar›n
toplu suçlar iflledi¤i yönündeki suçlamalar› uydurulmufl olarak nitelerken,
Bosna’da bulunmufl yabanc› gazetecilerin yaz›lar›ndan flu sat›rlar› okumak
mümkün olmufltur: “Dabar-Bosna Baflpiskoposu Nikolay, Saraybosna’n›n
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26 Gojko Beric, “U Ime Boga i Sina Cetnika”, Svijet, (16 Ocak 1997).
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etraf›ndaki tepelerde bulunanlar dahil olmak üzere, Bosna’y› gezip S›rp
askerlerini kutsam›flt›r. O tepelerden, Saraybosna ac›mas›zca bombalanm›flt›r.”27

S›rp Ortodoks Kilisesi’nin yönetici kademesindeki baz› ileri gelenler, S›rp
Cumhuriyeti meclis oturumlar›n›n neredeyse hepsinde bulunmufllard›r. S›rp
Ortodoks Kilisesi piskoposlar›, Bosnal› S›rplar›n yöneticileri ve generalleri ile çok
iyi bir iflbirli¤i içindeydi. Örne¤in, Dabar-Bosna Baflpiskoposu Nikolay Mrda
1993 y›l›n›n Nisan ay› sonunda verdi¤i bir demeçte, kendisinin tüm önerilerinin
general Ratko Mladiç taraf›ndan kabul edildi¤ini belirtmifltir. Bosnal› S›rplar›n
lideri Radovan Karaciç ise, 1994 y›l›n›n bafllar›nda, Kilise ile S›rp Cumhuriyeti
aras›ndaki iliflkilerin mükemmel oldu¤u de¤erlendirmesinde bulunmufltur.
Karaciç “Ruhban s›n›f›m›z›n söyledikleri bizim tüm düflünce ve kararlar›m›zda
mevcuttur. Kilise’nin sesine, en yüksek makam›n sesiymifl gibi kulak
verilmektedir” fleklinde konuflmufltur.28

Karaciç’in keskin niflanc›lar›, çocuklar dahil olmak üzere, Saraybosnal› Boflnaklara
atefl ederken,  S›rp Ortodoks Kilisesi Patri¤i Pavle dünya liderlerini “Saraybosna’da
yaflayan S›rp halk›n›n s›k›nt›lar› hakk›nda” bilgilendiriyordu. Dahas› Patrik Pavle,
1992 y›l›nda BM Genel Sekreteri Butros Gali ile di¤er kifli ve uluslararas› kurumlara
göndermifl oldu¤u bir mektupta, Saraybosna’da Müslüman güçlerinin kontrol etti¤i
bölgede mahsur kalan S›rplar›n kurtar›lmas› talebinde bulunmufltur. Ayr›ca,
Karaciç’in katillerinin Saraybosna kuflatmas›n›n sona erdirilmesini talep edece¤ine,
Patrik Pavle BM’nin bir numaral› kiflisinden Saraybosna’daki S›rp halk› için insani
yard›m talebinde bulunmay› da unutmam›flt›r.29

Uluslararas› toplum Bosna-Hersek savafl›n› durdurma çabalar› do¤rultusunda
1993 y›l›nda Vance-Owen plan›n› gündeme getirmiflti. Bosnal› S›rplar,
Belgrad’daki yönetim ile birlikte söz konusu plan› reddetmekle gecikmedi. S›rp
Ortodoks Kilisesi de bu bar›fl çözümüne karfl› ç›km›fl ve savafl›n devam etmesini
desteklemifltir. Metropolit Amfilohiye, Bosnal› S›rplar›n Vance-Owen Plan›n›
reddetmifl olmas›n› flu sözlerle kutsam›flt›r:30

Vuk Karaciç S›rp dilini nas›l koruduysa, onunla ayn› soyad› tafl›yan
Radovan Karaciç, yeni Kosova k›z›31 Plavfliç ve Krayiflnik’le birlikte
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27 Andrew Higgins, Robert Block, “In War’s  Wake: Questions Arise On the Role of the Serb Church”, The Wall
street Jurnal, (24 Haziran 1999).

28 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 116-119.

29 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 116-119.

30 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 110-115.

31 Kosova K›z›, 1389 y›l›ndaki Birinci Kosova Savafl›’n›n yürütüldü¤ü meydanda yak›nlar›n› ararken, yaral› bir
S›rp savaflç›dan onlar›n öldü¤ünü ö¤renen, kad›n ilgi ve merhametinin bir sembolü olarak kabul edilen, destans›
bir S›rp fliirin karakteridir. 
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32 ‹ngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD’nin oluflturdu¤u Temas Grubu” Bosna topraklar›n›n yüzde 49’unun
Bosnal› S›rplara, yüzde 51’inin ise Boflnak ile Bosnal› H›rvatlara b›rak›lmas›n› öngörmüfltür. Boflnak ve
H›rvatlar bu plan› kabul etmifl, o s›ralarda Bosna-Hersek topraklar›n›n yüzde 70 kadar›n› kontrol eden S›rplar
ise referandum yoluyla reddetmifltir.

33 Milorad Tomanic, Srpska Crkva u Ratu…, ss. 126-128.

34 Milan Nikolic, “Staradnje Srpskih Patrijarha: Gresni Pastiri, Stada Gresnoga”, Srpsko Nasledje, Say› 3 (Mart
1998). 

bizleri ve ruhumuzu korumaktad›r. Çünkü onlar, aziz Lazar’›n yolunda
yürümekteler. Çar Lazar’›n yapt›¤› gibi, onlar da ilahi çarl›¤› seçmifltir.

1994 y›l›n›n Temmuz ay›nda, Bosna-Hersek’e dair Temas Grubu’nun32 bar›fl

plan› S›rp Cumhuriyeti meclisinde görüflülürken, piskopos Atanasiye Yevtiç,
“S›rp ulusunun büyük bir k›sm›n›n yok edilmesine” raz› olamayaca¤›n› belirterek,
sunulan plan›n kabul edilmemesi gerekti¤i yönünde S›rp Ortodoks Kilisesi’nin
mesaj›n› vekillere iletmifltir.

Uluslararas› toplumun bask›lar› alt›nda kalan Belgrad yönetimi, 4 A¤ustos 1994
tarihinde Bosnal› S›rplara abluka uygulamaya bafllam›fl ve S›rp Cumhuriyeti’yle
siyasi ve ekonomik iliflkileri ask›ya alm›flt›r. Kilise, bu sebepten ötürü Slobodan
Milofleviç’e s›rt›n› dönmüfl ve tüm yard›m ve desteklerini Radovan Karaciç ve
onun S›rp Demokratik Partisi’ne sunmufltur. 

Bosna-Hersek’e yönelik sunulan bar›fl planlar› yüzünden, 5 Temmuz 1994’te S›rp
Ortodoks Kilisesi Piskoposlar Konferans› gerçekleflmifltir. Bu konferans, S›rp
halk›na ve dünya kamuoyuna yönelik yap›lan savafl ça¤r›lar›yla ak›llarda
kalm›flt›r. Ruhban s›n›f›, bar›fl planlar›n›n kabul edilmemesi yönünde uzlaflma
sa¤lam›fl ve S›rp halk›na, tasarlanan Büyük S›rbistan s›n›rlar›n›n
gerçeklefltirilmesi do¤rultusunda çabalar›n› sürdürmesi yönünde flu sözlerle
ça¤r›da bulunmufltur:33

Tanr›n›n, milletimizin ve insanl›k tarihinin önünde tafl›d›¤›m›z bütün
sorumlulu¤umuzla, S›rplar› yüzy›ll›k haklar›n›, özgürlüklerini ve hayati
ç›karlar›n› savunmaya davet ediyoruz. Bunlar› savunmak, S›rplar›n kendi
topraklar›nda fiziken ve ruhen var olabilmeleri için flartt›r.

Bir zamanlar›n ana muhalefet partisi olan S›rp Yenilenme Hareketi’nin lideri Vuk
Draflkoviç’in efli Danica Draflkoviç S›rp Ortodoks Kilisesi hakk›nda flunlar›
söylemifltir:34

Onlar bildiriler yay›nlamakta, katedrallerde toplanmakta, savafllar ve
halk›n hoflnutsuzlu¤unu körüklemekteler. Ortodokslu¤un ö¤retti¤i gibi
sevgiyi, piflmanl›¤›, bar›fl›, ortak yaflam ve affetmeyi teflvik etmek yerine,
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onlar (savafl suçlusu) Arkan’›n dilinden konuflmaktad›r. Bu yüzden Kilise
yetkililerinin aras›nda Arkan’›n s›kça bulunuyor olmas› flafl›lacak fley
de¤ildir. Onlar, bir H›ristiyan kilisesinden daha çok fethedici ordulara ait
savafl karargahlar›na benzemektedirler. Ayr›ca aç›k bir flekilde Ortodoks
kutsal savafl›, toprak fethi, camilerin y›k›m› ve etnik temizlik teflviklerinde
bulunmaktad›rlar. Kilise, kutsanm›fl vaziyette öldürmeye, çalmaya ve suç
ifllemeye devam etmemizi istemektedir. ‹flte buna ben raz› de¤ilim.
Ortodoks ‹ran’›nda yaflamak istemiyorum.”

S›rp Ortodoks Kilisesi yetkilileri, baz› olaylar›n tesadüfi ve bireysel kazalar
olduklar›n› iddia ederek, Bosna’da Müslümanlara yönelik ya¤malama ve
soyk›r›m›n gerçeklefltirildi¤ine dair söylentileri sürekli yalanlamaktayd›. BM
korumas› alt›nda olan Gorajde kentine yap›lan sald›r› örne¤inde oldu¤u gibi, S›rp
Ortodoks Kilisesi’nin baz› rahipleri, S›rp ordusunun y›k›c› bask›nlar›n›n
baz›lar›nda flahsen yer alm›fl olmalar›na ra¤men, Bosna-Hersek’te S›rplar›n
yürütmüfl olduklar› savafl› bir kurtulufl savafl› olarak nitelendirmifllerdir.

1994 y›l› ilkbahar›nda S›rplar›n Gorajde bölgesine düzenlendikleri sald›r›ya
Zahum-Hersek Piskoposu Atanasiye de kat›lm›flt›r. Bu sald›r›da elde etti¤i “savafl
tecrübesi” hakk›nda Atanasiye 6 May›s 1994’te flu demeci vermifltir:35

Gorajde’nin ele geçirilmesi ve S›rplara ait olmas›n›n zaman› gelmiflti. Bu
yer 1924 y›l›na kadar bizim Zahum-Hersek piskoposluk bölgemize aitti. O
tarihten sonra ise piskoposluk bölgesi bölüfltürülmüfl ve oras› bugüne kadar
Dabar-Bosna’ya ait olmufltur. Fakat bu bölge bizim ahalimize aittir. Oras›
eski Hersek’tir ve Gorajde ile Viflegrad arac›l›¤›yla S›rbistan’a
ba¤lanmas›n›n zaman› gelmiflti. Ne mutlu ki Hersek’li S›rp savaflç›lar
Gorajde’yi kurtarmaya kalk›flm›fl ve bunu iyi bir biçimde baflarm›flt›r. Ne
yaz›k ki, bizim düflmanlar›m›z … o meflhur Atlantik pakt›, dünyaya
zalimce davranmaya devam etmekte, onlar›n bombalar› Hersek S›rp
savaflç›lar› üzerine ya¤maktad›r ... Bizler Gradina’n›n hemen alt›nda
birinci saflardayd›k ve orada bizim kahramanlar›m›z›n, çok kötü hava
flartlar› ve arazi koflullar›na ra¤men Gorajde, Çayniçe ve Foça aras›ndaki
sald›r›lara karfl› nas›l direndiklerine flahit olduk. Savaflç›lar›m›z Drina
nehrinin sa¤ k›y›s›n› kurtarm›flt›r. Tanr›ya, yüzy›llarca S›rplara ait olan
Drina’n›n tamamen özgürlefltirilmesi için duac›y›m. Drina da S›rplara ait
olacakt›r, çünkü S›rplar› birbirine ba¤lamaktad›r. O bir belkemi¤idir ve en
önemli S›rp topraklar› olan S›rbistan ve Bosna’y›, Eski Hersek ile Piva ve
Tara’y› birbirlerine ba¤lamaktad›r. Hersekli S›rplar muhteflem
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kahramanlar olduklar›n› göstermifllerdir… Komutan Gufliç’e
Nevesinye’lilerin “Buray› kurtard›ktan sonra, Neretva’ya gidiyoruz, oras›
bizim hedefimiz” fleklinde seslendiklerini hat›rl›yorum. Bunu ben tabi ki
desteklemekteyim, bizler bu yüzy›ll›k S›rp nehrini kurtarmak
zorunday›z…

Verdi¤i bu demeçle piskopos Atanasiye Yeftiç, eski Yugoslavya topraklar›nda
yürütülmüfl olan savafllar›n temel hedefinin Büyük S›rbistan’›n kurulmas›
oldu¤unu, Gorajde, Çayniçe ve Foça arac›l›¤›yla Bosna-Hersek’teki sözde S›rp
topraklar›n›n S›rbistan’la birleflmesi üzerine çal›fl›ld›¤›n› aç›kça ifade etmifltir.
Nitekim S›rp Ortodoks Kilisesi Büyük S›rbistan hedefini, “S›rp Ortodoks Kilisesi
Memorandumu” isimli belge kapsam›nda, 14-28 May›s 1992 tarihleri aras›nda
gerçekleflen ola¤an Kutsal piskoposlar meclisinde beyan etmifltir. Bu belgede,
Yugoslavya federal birimlerinin s›n›rlar›n›n S›rp milletinin canl› dokusunu
böldü¤ü; yüzy›ll›k yurtlar›n›, kutsal mabetlerini, mezarlar›n›, manast›rlar›n› ve
kültürel yap›tlar›n› ay›rd›¤› belirtilmektedir.36

S›rp Ortodoks Kilisesi içinde en radikal kiflilik olmasa da, Karada¤’›n en radikal
dini temsilcilerinden biri olan S›rp Ortodoks Kilisesi Metropoliti Amfilohiye
Radoviç, 1990 y›l›nda savafl suçlusu Radovan Karaciç’i aziz ‹liya’ya; Karaciç’in
annesini de “kahraman” do¤uran Yugoviç’ler anas›na benzettip, Yugoslavya
devletine iliflkin flu aç›klamalarda bulunmufltur:37

S›rp milletinin itibar›na sayg› göstermeyen, kurucusu Yosip Broz Tito’nun
oldu¤u bu ikinci Yugoslavya bizi memnun etmemektedir. Yasenovaç,
Yadovno ve Glina esir kamplar›na sebep olan ya da u¤runa kurbanlar
verdi¤imiz Kosova’m›z› kendi bencil ç›karlar› için satmaya haz›r olan bir
Yugoslavya, bizi memnun eden türden de¤ildir. Bu topraklardaki S›rp
milletinin herhangi bir Yugoslavya u¤runa savaflmas› için çok az sebebi
vard›r. Yugoslavya d›fl›nda geliflmifl olan kendi tarihi devlet deneyimiyle,
kendi bilinçli maneviyat›yla; Do¤u’yu ruh olarak ve Bat›’y› da elbisesi
olarak içeren kültürüyle, biraz yarat›c›l›¤› biraz da tarihi flans›yla, S›rp
milleti bu zorlu co¤rafyada devaml›l›¤›n› sürdürebilir… 1918 y›l›nda
millet olarak flimdiki tecrübeye sahip olsayd›k, ne kendimiz ne de baflkas›
için bu Yugoslav devletini kurmaya giriflmezdik.”

2008 y›l›nda Karada¤ Meclis Baflkan› Ranko Krivokapiç, Karada¤ Primorye
Metropoliti Amfilohiye hakk›nda konuflurken, savafl› k›flk›rtan dini temsilcilerden
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hiç kimsenin Eski Yugoslavya Uluslararas› Ceza Mahkemesinde yarg›lanm›yor
olmas›n›n haks›zl›k oldu¤unu söylemifltir. Krivokapiç, “Ne yarg›ç ne de savc›y›m,
fakat her ne görevde olursa olsun, savafl› k›flk›rtanlar›n hiçbiri istisna
say›lmamal›d›r. Tanr›n›n sözleri ve fleytan›n yapt›klar›n›n ard›na saklananlar›n
büyük bir k›sm›, yarg›lanmay› hak etmifllerdir” fleklinde konufltu. Krivokapiç
ayr›ca Amfilohiye’nin Karada¤’da yafl›yor olmas›n›n bir talihsizlik oldu¤unu da
belirtmifltir.38

V. S›rp Ortodoks Kilisesi ve Kosova

Kendilerini “ilahi millet” olarak gören S›rplar için, bütün S›rplar›n tek bir devlet
çat›s› alt›nda yaflayabilmesi u¤runa 1990’l› y›llar›n ilk yar›s›nda yürüttükleri üç
kaybedilmifl savafl, eski Yugoslavya topraklar›nda kan›n ak›t›lmas›n›n sona erdi¤i
anlam›na gelmiyordu. Savafl çemberi, sorunlar›n bafllam›fl oldu¤u yerde, yani
Kosova’da tamamlanm›flt›r. S›rp yönetimi ve S›rp Ortodoks Kilisesi, sözde
“kutsal S›rp topra¤›” olan Kosova’n›n Arnavutlardan kurtar›lmas› hedefinden
vazgeçmiyordu. Kosova’n›n “fethedilmesi” plan›, eski Yugoslavya co¤rafyas›n›n
di¤er yerlerinde uygulanan planlara benzer flekilde öldürücü olmufltur. Bu sefer
Slobodan Milofleviç, Arnavutlar›n Kosova’dan s›n›r d›fl› edilmesini ve onlar›n
yerine Bosna-Hersek ve H›rvatistan’dan gelen mültecilerin yerlefltirilmesini
planlam›flt›r.

Kosova’dan bahsederken, 27 Eylül 1997 tarihinde Chicago’nun güneyinde
bulunan Aziz Simeon Mirotoçiv kilisesinde “Sloboda” isimli dergi taraf›ndan
düzenlenen bir sempozyumda, S›rp Ortodoks Kilisesi’nin Baflpiskoposu Artemiye
flunlar› söylemifltir: 

Kosova ve Metohiya sorunu uzun zamand›r kendi çözümünü
beklemektedir ve bunu Kosova’da yaflayan S›rplar gibi Arnavutlar da
arzulamaktad›r. Kosova ve Metohiya’da yaflayan S›rp halk›, bizlerden bu
tarihi görevi milletimizin tamam›n›n iyili¤i ve memnuniyeti için baflar›yla
sona erdirmemizi beklemektedir.

Raflko-Prizren Baflpiskoposu Artemiye, Metropolit Amfilohiye ile Baflpiskopos
Atanasiye Yeftiç yard›mlar›yla ve Patrik Pavle’nin samimi deste¤iyle Kosova’n›n
her yerini gezmifl ve muhtelif yerlerde kiliselerin infla edilmesi için at›lan
temelleri kutsam›flt›r. Genel olarak yeni kiliseler, Arnavutlar›n yo¤unlukta
yaflad›¤› bölgelerde infla edilmifltir. Kiliselerin temellerinin at›lmas› s›ras›nda
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düzenlenen dini törenleri, Matiya Beçkoviç gibi S›rp akademisyen ve yazarlar da
takip etmifltir. Kosova’daki Milofleviç diktatörlü¤ü süresince, 1990-1998 y›llar›
aras›nda, o zamana kadar S›rbistan’da mevcut olan tüm ibadethanelerden daha
büyük olan bir kilise, Kosova’n›n baflkenti Prifltine’nin merkezi yerinde infla
edilmeye bafllanm›flt›r.

Mart-Haziran 1999 dönemi içinde, Kosova’dan Arnavut nüfusun sürülmesi
maksad›yla S›rbistan silahl› kuvvetleri ve milis birlikler Arnavut sivillere karfl›
a¤›r suçlar ifllemifltir. Ayn› dönemde, S›rbistan’›n iflledi¤i bu suçlara son
vermek amac›yla, Yugoslavya’ya karfl› havadan bir NATO müdahalesi
düzenlenmifltir.  

O dönemde Kosova’da yaflananlara iliflkin S›rp kamuoyuna yönelik
de¤erlendirmelerde bulunan Patrik Pavle, Kosova için yürütülen savafl›n S›rplar
aç›s›ndan bir savunma savafl› oldu¤unu, bu yüzden Tanr› taraf›ndan da
kutsand›¤›n› belirtmifltir. Pavle yay›nlanan bir mülakat›nda flunlar› ifade
etmifltir:39

Bir baflka yolun mevcut olmad›¤› apaç›k ortadad›r. Bu yüzden bize de
savafl dayat›lm›flt›r. Yaln›z bizim savafl›m›z adildir, çünkü savunmac›
özelliktedir. Kosova’daki savafl›m›z ne sald›rgan ne de fethedicidir. Hz.
‹sa flöyle buyurmufltur: “Bir kimsenin kendi hayat›n› bir yak›n› için
kurban etmesinden daha büyük bir sevgi yoktur”. Savafla savunma
amaçl› olarak kat›lanlar›n arkas›nda her zaman Tanr›n›n kutsay›fl›
mevcuttur. Kendimize ait olan› koruyan ve baflkas›na ait olanda gözümüz
olmayan bizler için bu savafl savunma amaçl›d›r, dolay›s›yla Tanr›
taraf›ndan kutsanm›flt›r.

Kosova’daki savafl S›rp silahl› kuvvetlerinin geri çekilmesiyle ve S›rbistan’›n
ma¤lubiyetiyle sona ermifltir. O zamana kadar S›rbistan yönetiminin politikalar›n›
desteklemifl olan S›rp Ortodoks Kilisesi, S›rbistan’›n kaybetmifl oldu¤u dördüncü
savafl yüzünden Milofleviç’i suçlam›flt›r. Bu çerçevede, kilise içinde, Raflko-
Prizren Baflpiskoposu Artemiye’nin yapt›¤› gibi, Milofleviç yönetiminin y›k›lmas›
için çaba sarf eden kesimler ortaya ç›km›flt›r. 

Baflpiskopos Artemiye 6 Aral›k 1999’da Patrik Pavle’ye gönderdi¤i bir
mektupta, Milofleviç’in savafl› kaybetmifl olmas› yüzünden, ruhban kesimin
S›rp milletinin karfl›s›na ç›kamaz duruma düfltü¤ünü, bu yüzden baflar›s›zl›kla
suçlad›¤› Milofleviç yönetimine son verilmesi, kilisenin ise bütün irtibatlar›n›
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kesmesi gerekti¤i yönünde tavsiyelerde bulunmufltur. Artemiye’nin
Milofleviç’e k›zg›nl›¤›, yürüttü¤ü savafllarda yüz binlerce kiflinin yaflam›n›
yitirmifl olmas› yüzünden de¤il, söz konusu savafllar› kaybetmifl olmas›ndan
kaynaklan›yordu.40

Piskopos Atanasiye Yeftiç de, “Balkanlar’da büyük S›rp krall›¤›” oluflturma
projesini gerçeklefltiremedi¤i için Slobodan Milofleviç’e flu sözlerle a¤›r
elefltirilerde bulunmufltur:41

En az›ndan S›rp Cumhuriyeti’nde, S›rp Bosna-Hersek’inde tanr› adaleti
ve insan itibar›, flerefli Haç ve de¤erli özgürlük için savaflm›fl ve
savaflmakta olan o erdemli insanlar› dikkate ald›¤›mda, bölgede
kahramanca savafl›n yürütüldü¤ünü söyleyece¤im. Bu insanlar, gururla
kendi hayatlar›n› vermifl ve kendi komflular›n›n açt›¤› yaralara ve
Avrupa-Amerikan NATO’sunun bombard›manlar›na cesurca gö¤üs
gererek savaflm›fllard›r. Fakat en sonunda S›rp milleti, tarihinde
görülmemifl bir flekilde, vatan haini S›rbistan Cumhurbaflkan› Slobodan
Milofleviç’in ihanetine u¤ram›flt›r. Milofleviç’in ihaneti halen devam
etmektedir ve muhtemelen kanl› ve bast›r›lm›fl olan Kosova’y› da
kapsayacakt›r. 

Milofleviç’e yap›lan bu yöndeki sald›r›larla S›rp Ortodoks Kilisesi’nin önde
gelenleri ayr›ca eski Yugoslavya topraklar›nda yaflanan savafllar› kilisenin nas›l
k›flk›rtt›¤›n› da örtbas etmeye çal›flm›fllard›r.  

VI. Sonuç

1990’l› y›llarda Balkanlar’da yaflanan savafllar›n esnas›nda S›rp Ortodoks
Kilisesi’nin bafl›nda bulunmufl olan Patrik Pavle adil bir savafl›n var olabilece¤ine
ve S›rplar›n bölgedeki savafllar›, kötülüklerin sald›r›lar›na karfl› kendilerini
savunmak maksad›yla yürüttüklerine inanm›flt›r. Bu yöndeki inançtan hareketle,
S›rp silahl› kuvvetlerinin H›rvatistan ve Bosna-Hersek’te yürüttükleri fetih
savafllar›n› Patrik Pavle aç›k olarak desteklemifltir. Sadece Patrik Pavle de¤il,
genel olarak S›rp Ortodoks Kilisesi S›rplar›n Balkanlar’da ahlaki ve insani bir
hedefle savaflmakta olduklar›na inanm›fl, bu yüzden S›rplar›n H›rvatistan, Bosna-
Hersek ve Kosova’da iflledikleri öldürme, tecavüz ve ya¤malama gibi suçlar›
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görmezden gelmifl, suçlular›n ise kilisenin kutsal ayinlere girmelerini
yasaklamam›flt›r. S›rp Ortodoks Kilisesi’nin yöneticileri, bölgedeki bütün
S›rplar›n ortak bir devlet çat›s› alt›nda toplanmad›¤› sürece, savafllar›n devam
etmesini istemifl ve teflvik etmifltir. 

S›rp Ortodoks Kilisesi’nin anlay›fl›ndan, S›rp kilisesinin, S›rp devletinin ve S›rp
milletinin ç›karlar› için, hesab› k›yamet gününde sorulmaks›z›n bir S›rp as›ll›n›n
“meflru” olarak öldürebildi¤i mesaj› ç›kart›labiliyordu. Hat›rlatmak gerekirse,
“Akrepler” isimli S›rp örgütün alt› Srebrenitsal› genci katletmesi ile ilgili Haziran
2005’te yay›nlanan görüntüler bütün dünyay› floke etmiflti. Srebrenitsa’da
Boflnaklar üzerinde ifllenen soyk›r›ma ifltirak eden Akrepler mensuplar›, Bosna-
Hersek yoluna koyulmadan önce, video görüntülerinde de yer ald›¤› gibi, S›rp
Ortodoks Kilisesi’nin bir rahibi taraf›ndan kutsanm›fllard›r. 

S›rp toplumunun büyük bir k›sm› oldu¤u gibi, S›rp Ortodoks Kilisesi de S›rpl›k
u¤runa geçmiflte ifllenmifl hatalarla henüz yüzleflmifl de¤ildir. Dahas›, kilisenin
yap›s› içinde halen olumsuz propaganda yapan ve savaflta do¤rudan yer alm›fl olan
kifliler bulunmaktad›r. Söz konusu kifliler aras›nda, savafl suçlusu Radovan
Karaciç’ten ald›klar› madalya ile ödüllendirilmifl olanlar da vard›r. Ne yaz›k ki
geçmiflle yüzleflmeden, eski Yugoslavya topraklar›ndaki savafllarda S›rp Ortodoks
Kilisesi’nin de rol ald›¤› aç›kça itiraf edilmeden ve kilise radikal rahiplerden
temizlenmeden, Balkanlar’daki insanlar›n bar›flmas›ndan ve bölgede kal›c› bir
bar›fl›n sa¤lanmas›ndan söz edilemez. 
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