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“Mahkeme,
Srebrenica'da
işlenen
fiillerin,
Bosna-Hersek
Müslümanları grubunu kısmen tahrip etme niyetiyle yapıldığı ve buna
bağlı olarak, bu fiillerin, soykırım eylemleri olduğu sonucuna
varmıştır.”
Uluslararası Adalet Divanı
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Bazı Boşnakça Harflerin Okunuşları
c

‘ts’ diye okunur. (Ör: Srebrenica Okunuşu: Srebrenitsa)

č

‘ç’ diye okunur, sert okunur. (Ör: čanak (çanak) Okunuşu: çanak)

ć

‘ç’ gibi, ancak biraz daha ince okunur. (Ör: ćevap (kebap) Okunuşu: çevap)

đ (dj)

'c' sesini verir. (Sert) (Ör: đubre (gübre) Okunuşu: cubre)

dž

'c' sesini verir. (Yumuşak) (Ör: džep (cep) Okunuşu: cep)

j

'y' gibi okunur. (Ör: jelek (yelek) Okunuşu: yelek)

š

'ş' sesinin aynısıdır. (Ör: šolja (fincan) Okunuşu: şolya)

ž

'J' sesinin aynısıdır. (Ör: žaba (kurbağa) Okunuşu: jaba)

Bazı Kısaltmalar
BHO

Bosna-Hersek Cumhuriyeti Ordusu (Armija Republike Bosne i HercegovineARBiH)

ICJ

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)

ICTY

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (Former Yugoslavia
International Criminal Tribunal)

SC

Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska-RS)

SCSG

Sırp Cumhuriyeti Silahlı Güçleri (Vojske Republike Srpske-VRS)

UNPROFOR Birleşmiş Milletler Koruma Gücü (United Nations Protection Force)
YSFC

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (Socialist Federal Republic of
Yugoslavia-SFRY)

YUO

Yugoslav Ulusal Ordusu (Jugoslavenska Narodna Armija-JNA)
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ÖNSÖZ

Srebrenica Anma Merkezi’ndeki ofisimin karşısında gösterişli balkonuyla dikkat çeken iki katlı
beyaz bir ev var. Temmuz 1995, bu balkonun, ailelerinden yenice koparılmış, tüm eşya ve
belgeleri alınmış ve Bosna Sırp Ordusu’nun Doğu Bosna’da inşa ettiği kitle infaz yerlerinden
birine götürülmeyi bekleyen erkeklerle dolu olduğunu hatırlıyorum. İşe giderken, arabadan sık
sık bu balkonda kuruması için asılmış çamaşırlar, hatta oyuncaklar görüyorum. Bugün, bu evde
konfor içinde yaşayan birileri var.
Boşnaklara uygulanan soykırım kadar normalleştirilen, şayet varsa, çok az soykırım vardır.
Sadece faillerinin kapsamlı örtbas etme kampanyaları nedeniyle değil, aynı zamanda uluslararası
toplumun üstlendiği küçümseyici saldırılar nedeniyle, soykırımın kendisiyle eş zamanlı olarak
başlayan bir süreç bu. Soykırım yapanların, fiillerini normalleştirmek amacıyla 1990’larda icat
ettiği ‘etnik temizlik’ terimi, daha az ahlaki ve meşru ve siyasi olarak muğlak bir terminolojiden
kurtulmanın bir aracı olarak uluslararası uzmanlarca derhal sahiplenildi. Bosna-Hersek’teki Sırp
politikaları, dünya genelinde, soykırım değil, ‘etnik temizlik’, tehcir değil, ‘nüfus transferi’,
sistematik tecavüz değil, ‘savaşın üzücü yan ürünü’ olarak kavramsallaştırıldı.
Diğer tüm tezahürlerinde olduğu gibi, burada da inkâr, soykırımın kaçınılmaz parçasıdır. Hem
faillerinin hem de seyircilerinin, içinde doğru ve yanlışın, suç ve cezanın net bir biçimde
tanımlandığı kendi ahlaki evrenlerinden kurbanları dışlayarak suçluluk duygusundan
kurtulmalarını sağlar.
Bir millet olarak Boşnakları ve bir devlet olarak Bosna-Hersek’i yok etmek için üç buçuk yıl
boyunca sürdürülen büyük ve sistematik saldırının bir parçası olarak Srebrenica ve çevresinde
gerçekleştirilen soykırım operasyonunun bu sene yirmi beşinci yılı. Aynı zamanda soykırımı
inkârın da yirmi beşinci yılı. Soykırımın inkârı zamanla silikleşeceğine, son yıllarda yerel, bölgesel
ve uluslararası çapta çok sinsi bir şekilde büyüdü.
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Soykırımın inkârı ile mücadele, şimdi her zamankinden çok daha fazla aciliyet arz etmekte.
Anma Merkezi’nin bu mücadelede öncü bir rol üstlenmesinin de zamanı geldi. Anma Merkezi,
2001 yılından beri bir enstitü olarak var olmasına rağmen, kaçınılmaz olarak Srebrenica
kurbanlarının teşhisi ve defni çalışmalarıyla meşgul oldu. Bu görevini tamamlama aşamasına
gelen Anma Merkezi, gelişiminin yeni bir merhalesine geçmiş bulunuyor. Bir enstitü olarak
büyümeye devam ederken, kapasitemizi sadece Srebrenica kurbanlarının hatırasını ayakta
tutmak için genişletmiyor, aynı zamanda kendimizi dünya çapındaki soykırım farkındalığının ve
eğitiminin ön saflarına yerleştiriyoruz. Anma Merkezi’nin bu raporla ve diğer projelerle ilgili
çalışmaları, mesajlarımızın daha geniş bir uluslararası seyirci kitlesine ulaşmasına katkı
sunmuştur.
Niyetimiz hem orijinal raporu hem de Boşnakça tercümesini Nisan başlarında yayınlamaktı.
Ancak virüs salgını buna izin vermedi.
Srebrenica soykırımının inkârı ile ilgili ilk yıllık raporumuzu bu krizin ortasında yayınlıyoruz.
Kamuoyunun karantinada vakit geçirmesine katkı sağlayacak düşündürücü okuma malzemesi
sunmak amacıyla değil (bu kesinlikle bir sonuç olsa da), okuyucularımızın son durumu
anlamalarına yardımcı olacak farklı bir içerik sunmak amacıyla bu kararı verdik. Bosna-Hersek’te
yaşayan bizlere, son otuz yıldır sürekli olarak, yaşadığımız şeyin konu ile alakalı olmadığı, en
azından olduğunu düşündüğümüz şey olmadığı söylendi.
Şimdi dünya çapında, birçok kişi hayatlarında ilk defa toplumsal hayatın kesintiye uğramasının
ayrılmaz parçaları olan yiyecek kıtlığı, tıbbi tedaviye erişememe gibi ihtimaller üzerine
düşünmek zorunda bırakıldı; sevdiklerinin geniş çaplı bir tehlike altında olması veya onları
kaybetme riskinden bahsetmiyorum bile.
Bu zorluklarla mücadele ederken, umarız ki başkalarının mukavemetlerinden güç devşirirsiniz.
Sizlerden şunu rica ediyoruz; içinde bulunduğumuz krizden doğan endişe ve belirsizlik dünyasını,
Bosna-Hersek’te meskûn olan bizlerin on yıllardır yaşadığını ve belki de pandeminin
neticelerinden bağımsız olarak daha on yıllarca yaşayacağımızı hatırınızda tutun. Soykırım inkârı,
gelecekteki şiddetin en açık belirtilerinden biridir ve elbette bu kriz de atlatılacaktır. Dünya bu
kritik kavşağı aşıp normal hayatına geri döndüğünde, biz belirsizlik içinde yaşamaya devam
edeceğiz. Biz hala temdit edilmiş siyasi şiddet riski altında olacağız. Dünya çapında birçok kişinin
bu tecrübeden edineceği yeni bir bakış açısı ışığında, umarız ki, inkârla mücadele ve soykırımı
önleme çabalarımızda bizlerle birlikte olursunuz.
Dr. Emir Suljagić
Başkan,
Srebrenica Anma Merkezi
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SREBRENICA ANITI
Bosna-Hersek Yüksek Temsilciliği kararı ile 2000 yılında kurulan Srebrenica Anıtı (Tam adı:
1995 Soykırımı Kurbanları İçin Srebrenica-Potočari Anıtı ve Mezarlığı) 1995 Srebrenica
soykırımı kurbanlarını anma mekânıdır. Anma Merkezi, tarihi korumak ve soykırımı mümkün
kılan cehalet ve nefret ile yüzleşmek için kurulmuştur.
Soykırım inkârı ve İslamofobi, Bosna-Hersek’teki barış ve uzlaşının önündeki en ciddi engeller
olmaya devam etmektedir. Srebrenica Anma Merkezi olarak, tarihi revizyonizmin barış inşa ve
geçiş dönemi adalet süreçleri için oluşturduğu tehlikeyi görmekteyiz. Hoşgörü, etnisiteler arası
diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden hakikatlere dayalı bir yaklaşımla, Boşnak halkın tarihsel
deneyimini inkâr eden şer güçlerin önünü kesmeyi taahhüt etmekteyiz.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Doksanların başlarında Yugoslavya’nın çözülüşüne müteakip, Belgrad’daki Sırp hükümetinin
desteğiyle, ‘Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti’ (SC) (daha sonra Republika Sırpska olarak bilinen)
etrafında toplanan güçler, 1995 Temmuz’unda Srebrenica soykırımı ile zirvesine ulaşan bir
saldırı başlattı. Sadece bir hafta içerisinde Sırp Cumhuriyeti Silahlı Güçleri (Bundan sonra: SCSG
(Vojske Republike Srpske-VRS)) ve onun polis güçleri 8000’in üzerinde Boşnak (Bosnalı
Müslüman) yetişkin ve çocuk yaştaki erkeği katletti ve yaklaşık 25.000 kadın, çocuk ve yaşlıyı
BM’nin sözde ‘güvenli bölgesi’ ilan edilen Srebrenica’dan sürdü. Söz konusu suçlara dair çok
güçlü adli kanıtlar ve uluslararası mahkemelerin çok sayıda ortak kararına rağmen, Srebrenica
soykırımının inkârı sadece Sırbistan’da veya Bosna-Hersek’in Sırplarca hâkim olunan
bölgelerinde değil, aynı zamanda dünya genelinde günümüze kadar devam etti.
Bu rapor, Srebrenica soykırımının inkârında yaygın olarak kullanılan iddia ve taktikleri aşağıdaki
başlıklar altında belirlemektedir:
Srebrenica Kurbanlarının Sayı ve Kimliklerini Tartışmaya Açmak:
Revizyonistler, rakamı teyit eden adli kanıtlar ve hukuki mutabakatlara rağmen,
Srebrenica soykırımının 8372 kurbanının sayısını daha az göstermeye çalışmaktadırlar.
Ayrıca, Srebrenica’da Boşnaklara karşı işlenen soykırımı inkâr etmek amacıyla kurbanların
kimliklerini ve ölüm biçimlerini reddetmektedirler.
Uluslararası Mahkemeleri İtibarsızlaştırmak için Kullanılan Uluslararası Sırp
Karşıtı Komplo Teorileri: İnkârcılar, soruşturma ve kararları ile Srebrenica
soykırımına ait gerçekleri teyit eden uluslararası mahkemelerin meşruiyetlerini
tartışmaya açmaktadırlar. En çok kullanılan iddialardan biri, bu adalet kurumlarında ve
uluslararası toplumda, Sırp karşıtı önyargılar ve yaygın bir uluslararası komplo olduğu
şeklindeki uydurma kuramlara dayanmaktadır. İnkârcılar ayrıca, BM Soykırım
Sözleşmesi’ndeki belli muğlak noktaları, Srebrenica operasyonundaki soykırım niyeti
ve merkezden yönlendirme bulgularını itibarsızlaştırmak amacıyla kullanarak
uluslararası hukuki mutabakatı inkâr etmektedir.
Savaş Suçlularını Yücelten ve Sırp Milliyetçiliğini Destekleyen Değiştirilmiş
Tarihsel Anlatılar: Kamuya ve siyasete mal olmuş kişiler, Srebrenica soykırımındaki
kurban ve suçlu rollerinin tamamıyla ters yüz edildiği tarihsel olarak karşı olgusal anlatılar
üretmekte ve paylaşmaktadır. Gerçeklikle ilgisi olmayan, Sırpların kurban, Boşnakların ise
saldırgan olduğu söylemleri, Sırp toplumunda epeydir yerini sağlamlaştırmış olan tehlikeli
milliyetçi eğilimleri kışkırtmaktadır. Bu durumun tezahürleri, Sırpların hâkim olduğu eski
Yugoslavya bölgelerinde, hüküm giymiş savaş suçlularının aziz ilan edilmesi, sert Sırp
milliyetçi sembollerin normalleştirilmesi, devlet okullarında alternatif tarih müfredatının
öğretilmesi gibi bölücü eylemlerde gözlemlenebilir. Bu zafercilik söylemi, popüler
kültürün yanısıra, kurumlar aracılığıyla da savaş sonrası kuşaklarına aktarılmaktadır.
Sadece son bir yılda yaşanan bazı endişe verici olaylar bile, Srebrenica soykırımını çevreleyen
tarihsel revizyonizmin yükselişini gözler önüne sermektedir. Bu raporda, Srebrenica

8

soykırımının yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki inkârında kullanılan kalıpları göstermek
için aşağıdaki vaka incelemeleri sunulmaktadır:




BH Sırp Cumhuriyeti’nin Srebrenica Soykırımı ile İlgili Yeni Araştırma
Komisyonları
Srebrenica Belediyesi'ndeki Gelişmeler
Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü Verilmesi

Srebrenica soykırımı inkârının yoğunluk kazanması, aşırı sağ, İslamofobi ve Holokost
revizyonizmi ile ilgili küresel eğilimlerin yaygınlaşmasıyla tamamiyle uyumludur. Bu tehlikeli
gelişmelerle mücadele etmek için Srebrenica Anma Merkezi, dünyadaki bireyleri ve kuruluşları,
Srebrenica'daki soykırımın inkâr edilmesine karşı seslerini yükseltmeye ve ellerindeki tüm
kaynakları ve platformları kullanmaya çağırmaktadır. Siyaset ve sivil toplum aktörleri için
aşağıdaki özel önerileri sunmaktayız:
Yurtdışındaki Uluslararası Aktörlere ve Politika Yapıcılara:





Halkı Bilgilendirin: Dünyayı Srebrenica soykırımı konusunda bilgilendiren kişi ve
kuruluşlarla iş birliği yapın. Her yıl 11 Temmuz’da düzenlenen Srebrenica Anma
Günü'nü takip edin ve ulusal ve yerel düzeylerde anma etkinlikleri düzenleyin.
İnkâr Karşıtı Yasalar Çıkarın: Azınlıklara karşı şiddeti kışkırtmak için tasarlanmış bir
tür nefret söylemi olan soykırımın inkârını yasaklayan yasaları destekleyin.
Dünya Sahnesinde Duruş Sergileyin: Soykırımın inkârı için çalışan yabancı
aktörlere karşı ilkeli bir tutum sergileyerek, uluslararası iş birliği konusunda soykırımın
kabulüne öncelik verin ve suç ortaklığından kaçının. Savunmasız toplulukları ve
aktivistleri yurt içinde ve yurt dışında ayrımcılık ve şiddetten koruyun.

Bosna-Hersek'teki Siyaset ve Sivil Toplum Aktörlerine:





Eğitim Reformunu Savunun: Srebrenica soykırımını tanıyan standartlaştırılmış bir
müfredat Bosna-Hersek genelinde uygulanmalıdır. İnkârla mücadele ve hoşgörüyü
yaygınlaştırmak için Bosna okullarında saha gezilerini ve anma etkinliklerini teşvik edin.
Savaş Suçlarını Yargılayın ve İnkâr Karşıtı Yasa Çıkarın: Devlet, entite ve yerel
yönetim düzeylerinde Srebrenica soykırımının inkârını yasaklayan yasaları desteklemeye
devam edin.
İnkâra Karşı Sesinizi Yükseltin ve İlgili Kurumları Destekleyin: Soykırımın
inkârına karşı durmak için siyasi nüfuzunuzu kullanın. Srebrenica Anma Merkezi gibi
kurumları ve inkâr ile mücadele eden soykırım mağdurlarının ve kurban ailelerinin
derneklerini destekleyin.
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TARİHİ ARKAPLAN
Bosna-Hersek Sosyalist Cumhuriyeti, eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni (YSFC)
oluşturan altı kurucu cumhuriyet içerisinde dini ve etnik bakımdan en fazla çeşitliliğe sahip olan
cumhuriyetti. Savaşın başlamasından önceki son nüfus sayımına (1991) göre ülke nüfusu
kabaca %43 Boşnak (Bosnalı Müslüman),1%31 Sırp, %17 Hırvat ve kendini Yugoslav veya diğer
azınlıklar olarak tanımlayan %8 diğerlerinden oluşuyordu.2
YSFC’nin 1991’deki dağılışını müteakip, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, 1 Mart 1992’de
bağımsızlığını ilan etti. Bu adım çok geçmeden uluslararası toplum tarafından tanınırken, BosnaHersek içinde daha sonra Sırp Cumhuriyeti (SC) (Republika Srpska-RS) olarak adlandırılan
özerk bir Sırp bölgesi ilan eden Bosnalı Sırp siyasetçi Radovan Karadžić ve Bosnalı Sırp etnik
topluluğun siyasi liderleri bu bağımsızlık ilanına şiddetle karşı çıktı.
Cumhurbaşkanları Radovan Karadžić’in liderliğinde, Sırbistan’daki Milošević rejimi ve Yugoslav
Ulusal Ordusu (YUO) (Jugoslavenska Narodna Armija-JNA)’nın destekleriyle kendi kendini ilan
eden Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti, Nisan 1992’den Kasım 1995’e kadar süren korkunç bir
saldırı savaşı başlattı. Bosna-Hersek'te yürütülen kampanya, 'Büyük Sırbistan’ı genişletmek
amacıyla bölgeyi Boşnak ve Hırvat nüfustan arındırmaya yönelik etnik temizlik politika ve
taktiklerine dayanıyordu.
Temmuz 1995'teki Srebrenica soykırımı, Bosna-Hersek'teki Boşnakların imhasını amaçlayan Sırp
soykırım harekatının doruk noktasıydı. Birkaç gün içinde 8.000 Boşnak yetişkin erkek ve çocuk
sistematik olarak katledildi ve 25.000'den fazla kadın, çocuk ve yaşlı zorla bölge dışına çıkarıldı.
Yirmi beş yıl sonra, çok sayıdaki adli kanıtlara ve birden fazla uluslararası ceza mahkemesinin
oybirliğiyle verilen kararlarına rağmen, Srebrenica soykırımının inkârı devam etmektedir.

1

Yazarın Notu: Boşnak terimi, Bosna-Hersek’teki Müslüman nüfusu ifade etmektedir. Bu raporda, Boşnak ve
Bosnalı Müslüman bundan böyle, yazarın üslubuna bağlı olarak birbirinin yerine kullanılacaktır.
Eski Yugoslav bölgesindeki dini, etnik ve ulusal kimliklerin girift ilişkisi konusunda daha geniş bilgi için bkz: Tony
Bringa, “İslam ve Bosna’da Milli Kimlik Arayışı” İslam ve Bosna’nın içinde: Multietnik Devletlerde Çatışma Çözümü
ve Dış Politika, ed. Maya Shatzmiller (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2002); Sabrina Ramet, Post
Sosyalist Orta ve Güneydoğu Avrupa’da Din ve Siyaset: 1989’dan Bugüne Zorluklar (London: Palgra ve Macmillan,
2014); Martina Topić ve Branislav Radeljić, Yugoslav Sonrası Bağlamda Din (London: Lexington Books, 2015);
Reinhard Henkel “Batı Balkanlarda Kimlik, Etnisite ve Din” Emerging Geographies of Belief içinde, ed. Brace vd.
(Cambridge Scholars Publishing, 2011): 91–111.
2
Bosna-Hersek İstatistik Kurumu, “Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine Bilten no 234,” (Bosna-Hersek
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti, 1991).
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Bosna Savaşı (1992-1995)

Nisan 1992’de YUO birlikleri Bosna’nın başkenti Saraybosna’yı bombalamaya başladı ve çok
geçmeden Bosnalı Sırp lider Radovan Karadžić’e bağlı paramiliter güçler de saldırılara katıldı.
Şiddet kısa sürede, Višegrad, Foča, ve Zvornik gibi küçük kasaba ve köylerde yaşayan Boşnakların
(Bosnalı Müslümanlar) ağır ateş altında evlerini terk etmeye zorlandıkları Doğu Bosna’ya uzandı.
İki aydan daha kısa bir sürede, kendi kendini ilan eden “Sırp Cumhuriyeti” (SC), General Ratko
Mladić ve YUO birliklerinin komutası altındaki Bosnalı Sırp Güçleri’nin (SCSG) koordineli
saldırılarıyla Bosna topraklarının yaklaşık üçte ikisini ele geçirdi.
SCSG, Doğu Bosna'da mahalli tahribatlar yaparak 1992 boyunca ilerlemeye devam etti. Apar
topar bir araya getirilmiş ve donanımı yetersiz Bosna-Hersek Cumhuriyeti Ordusu (BHO)
(Armija Republike Bosne i Hercegovine-ARBiH) ön cephelerde bazı pozisyonları elinde tutmayı
başardı; ancak, YOU’nun silah kaynakları üzerindeki tekelini güvence altına alarak büyük ölçüde
Sırp güçlerinin işine yarayan daha önceden alınmış uluslararası silah ambargosu kararı tarafından
direnişleri sekteye uğratıldı.
Böylece dengeyi BH Cumhuriyeti’nin meşru hükümeti aleyhine bozan uluslararası toplumun
çatışmanın başlarındaki dahli çoğunlukla insani yardım temini gibi sınırlı bir düzeyde kaldı. Askeri
müdahale ihtimalinden uzak duran BM, sonunda Bosna içindeki birkaç sözde BM ‘güvenli
bölgesi’ne uluslararası koruma gücü (UNPROFOR) yerleştirdi.
Bu güvenli bölgeler hızla SCSG'nin ana hedefleri haline geldi. Aynı anda, tüm Bosna’da, Sırp
olmayan nüfusa SCSG’nin yaptığı vahşet yoğunlaşarak arttı. Başkent Saraybosna’nın da içinde
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bulunduğu çok sayıda Bosna şehir ve kasabasını işgal altında tutan SCSG askeri ve siyasi liderleri,
bir yandan da ülke genelinde çok sayıda toplama ve tecavüz kampı oluşturdu. Tecavüz ve cinsel
işkence Sırp soykırım kampanyasının ayrılmaz bir parçası oldu.
Boşnakların büyük ölçüde ataerkil toplumsal yapısında kadınların zorla hamile bırakılması ve
hem kadınlara hem de erkeklere karşı işlenen korkunç cinsel şiddet eylemleri, yerel güç yapısını
kırmak ve toplumun sosyal dokusunu yok etmek için etkili araçlar olarak görülüyordu.
Uluslararası aracıların yürüttükleri barış müzakereleri bir dizi teklifle sonuçlanırken, Bosnalı Sırp
askeri liderlerinin ele geçirilen topraklardan herhangi birini bırakma konusundaki isteksizlikleri
bu tekliflerin başarısız olmalarına neden oldu. Uygulanan vahşetin sonunun gelmeyeceğinin
anlaşılması üzerine, NATO liderleri tedrici olarak harekete geçtiler. Tarihinde ilk defa güç
kullanan NATO kuvvetleri, Şubat 1994'te BM uçuşa yasak bölgesini ihlal eden dört SCSG uçağını
düşürdü.
BM'nin talebi üzerine aynı yıl SCSG hedeflerine karşı daha izole hava saldırıları gerçekleştirildi,
ancak bu saldırılar çatışmaya bir son vermedi.
1995 yılında, Srebrenica soykırımının hemen ardından ve Saraybosna pazarına (Markale) yönelik
bir dizi SCSG saldırısı üzerine NATO’nun yoğunlaştırdığı hava saldırıları, Bosna Ordusu’nun
yerel ve düzenli Hırvat güçleri ile birlikte başlattığı kara saldırıları ile birleşerek Bosnalı Sırpları
nihayet müzakere masasına getirmeyi başardı. ABD’nin liderliğinde Kasım 1995’te DaytonOhio’da yürütülen barış müzakerelerinde Bosnalı Sırpları, Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan
Milošević temsil etti.
Barış müzakerelerinin sonucu olan Dayton Barış Antlaşması, Aralık ayında çatışmanın her üç
tarafınca resmen imzalanarak savaşa son verdi. 100.000'den fazla ölü,3 on binlerce tecavüz ve
2.2 milyon yerinden edilmiş insanla4 sonuçlanan yaklaşık dört yıllık kanlı çatışmadan sonra
nihayet Bosna-Hersek'te barış sağlandı.

3

Bosna Savaşı’nın toplam kayıplarına dair Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve diğer kaynaklar tarafından verilen ilk
tahmini rakamlar 200,000 ila 250,000 arasındadır. ICTY en az 105,000 ölüm olduğunu ileri sürmektedir.
4
Ülkesinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi, Bosna-Hersek: Ülke İçinde Yer Değiştirme Üzerine Genel Rapor
(2018),https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2018-05/GRID%202018%20%20Figure%20Analysis%20-%20BOSNIA%20_%20HERZEGOVINA.pdf.
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Srebrenica Soykırımı

Temmuz 1995'te, Bosna'nın kuzeydoğusundaki küçük Srebrenica kasabası, İkinci Dünya
Savaşı'ndan bu yana Avrupa tarihinin en korkunç katliamının merkez üssü oldu. Sadece birkaç
gün içinde SC askeri ve polis güçleri 8.000’den fazla Boşnak erkek ve çocuğu öldürdü ve
25.000'den fazla kadın, çocuk ve yaşlıyı zorla bölgeden çıkardı. Bu menfur katliam, yıllarca süren
terör, zulüm ve yıpratmanın zirve noktasıydı ve BM'nin belirlediği “güvenli bölge”nin içinde
uluslararası toplumun kaçırılan bakışları altında gerçekleştirildi.
Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice-ICJ) ve Eski Yugoslavya Uluslararası
Ceza Mahkemesi (Former Yugoslavia International Criminal Tribunal- ICTY), Srebrenica'da
işlenen suçların soykırım fiilleri olduğuna karar verdi. Srebrenica'nın 11 Temmuz 1995'te
düşmesinden sonra başlayan ve beş gün sonra sona eren operasyon sırasında gerçekleştirilen
tüm askeri ve siyasi faaliyetlerin tek bir amacı vardı: Srebrenica anklavının Boşnak nüfusunun
tamamen yok edilmesi.
13

Srebrenica’nın Kuşatılması
Doğu Bosna'daki sivillere uygulanan vahşetin sonucu olarak, 1993 ilkbaharında Srebrenica
nüfusu önemli ölçüde arttı ve 50.000'den fazla insana ulaştı. 1992'den itibaren anklav, SCSG’nin
sürekli saldırısı altındaydı. Srebrenica'daki SCSG saldırılarında yaralananlar, kasaba hastanesinin
sadece altı doktoru olması ve en temel tıbbi malzemelere bile neredeyse hiç erişim olmaması
nedeniyle ölümden daha kötü bir akıbete maruz kaldılar. Açlık, anklavdaki yaşamın belirleyici
özelliğiydi. Savaş öncesinin yiyecek rezervleri hızla tükendi ve insanlar bulabildikleri sindirilmesi
bile mümkün olmayan her şeyi yemeye başladılar. Venezuela'nın BM Büyükelçisi Diego Arria
1993 baharında anklavı ziyaret etti ve Srebrenica'daki durumu “ağır çekim soykırım” olarak
nitelendirdi.
Srebrenica'daki artan insani krize tepki olarak BM Güvenlik Konseyi, 16 Nisan 1993'te
Srebrenica'yı resmi olarak BM koruması altında “güvenli bölge” ilan eden 819 sayılı kararı kabul
etti. İki gün sonra ilk BM koruma gücü Srebrenica'ya geldi ve neredeyse bir yıl süren ateşkes
antlaşmasına aracılık etti. 1994 baharında, SC Ordusu Genelkurmayı ateşkesi askıya aldı ve
Drina Kolordusuna, anklavı Srebrenica belediye bölgesi sınırlarına kadar küçültme emri verdi.
Bir yıl süren devamlı gerginliğin ardından SC Cumhurbaşkanı Radovan Karadžić, 1995 baharında
“Yüksek Komutanlığın 7. Emri” ni yayınladı. Bu emir, SCSG'den, "acımasız askeri saldırılarda
bulunarak ve insani yardımı engelleyerek" Srebrenica sakinleri için daha fazla hayatta kalma
umudunun olmadığı dayanılmaz bir güvensizlik durumu yaratmasını istiyordu. Aynı yılın Haziran
ayında Drina Kolordu Komutanlığı, Srebrenica'ya saldırma planı olan “Krivaja-95”’i hazırladı;
SCSG komutanları 5 Temmuz öğleden sonra planı hayata geçirme emri aldılar.

Temmuz 1995 Saldırısı
6 Temmuz 1995 sabahı saat üçte, SCSG Srebrenica'ya saldırmaya başladı. Güneyden ilerlerken,
yollarındaki Boşnak evlerini ve köylerini ateşe verdiler, binlerce sivili, birkaç yüz Hollanda
askerinin konuşlandığı Srebrenica yakınlarındaki Potočari kasabasında bulunan BM üssüne
kaçmaya zorladılar.
BH Cumhuriyeti askerleri, birer birer Sırpların eline geçen gözlem noktalarını Hollanda
birliklerinin terk etmesine engel olmayı başaramadı. 9 Temmuz’da SCSG, Srebrenica şehir
merkezinin sadece bir kilometre dışındaydı. Ertesi gün BH Cumhuriyeti Ordusu bir karşı saldırı
başlattı ve Sırpları başlangıç pozisyonlarına geri püskürtmeye çalıştı, ancak başarıları kısa süreli
oldu.11 Temmuz'da General Ratko Mladić kalabalık bir gazeteci topluluğunun önünde “Bu
kasabayı Sırp ulusuna armağan ediyoruz… bu bölgedeki Türklerden intikam alma zamanı
geldi.”5dedi.
Aynı gece, 15.000 Boşnak erkek Šušnjari ve Jaglić bölgelerinde toplandı ve serbest bölgeye
ulaşmak için ormanlara doğru yola çıktı. Ölüm Yürüyüşü olarak bilinen bu yolculuğa çıkan
erkeklerin üçte ikisinden fazlası sonunda SCSG tarafından yakalandı ve öldürüldü.
Bu sırada, Potočari'deki BM yerleşkesi tıklım tıklım dolmuştu. BM güçlerinin hiçbir direnişiyle
karşılaşmayan SCSG askerleri kampın kontrolünü ele geçirdiğinde, 20.000'den fazla kişi
5

Savcılık v. Ratko Mladić, Karar, 22 Kasım 2017, Cilt 3, sayfa 1257.
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çevredeki binalara sığınırken, 6.000 mülteci Hollanda üssünü tıkış tıkış doldurmuştu. Anklavın
içindeki koşullar korkunçtu. Potočari'deki Boşnak siviller, yiyecek ve su kıtlığına ilaveten, SCSG
askerlerinin anlatılması mümkün olmayan tacizleriyle karşı karşıya kaldılar. Hayatta kalanlar
işkence, dayak, toplu tecavüz ve cinayetleri anlatmaktadır. SCSG birlikleri çok geçmeden
Boşnak erkekleri ailelerinden ayırmaya başladı. Bir kadın kocasının götürülüşünü ve küçük
oğlunun korkunç bir şekilde katledilişini şöyle anlatıyor:
Sonra ertesi gün saat 4: 00'de kocamı alıp götürdüler. İki çocuğum kocamın yanındaydı,
kızım ve üç yaşındaki oğlum. Oğlumu kocamın kucağından aldılar ve yere fırlattılar. Ben
çığlık attım ama durmadılar. Sonra kızımı babasının yanından aldılar ve onu da yere
fırlattılar. Ve sonra oğlum Esmir...Bunu size anlatmam çok zor, bunu yapamam, kalbim buna
dayanmaz…Onu kucağımda tutuyordum. O benim ilk evliliğimden oğlumdu. Birbirimize
sarılmıştık, ama onu aldılar. Onu zorla aldılar ve boğazını kestiler. Onu öldürdüler. Bana
oğlumun kanını içirttiler. Artık daha fazla konuşamayacağım, yüreğim buna dayanamıyor,
lütfen beni anlayın.6
Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar otobüslere bindirildi ve zorla Kladanj’a gönderildi. Erkekler ve
oğlan çocukları Bratunac içindeki ve çevresindeki toplama alanlarına götürüldüler ve
birçoğundan bir daha haber alınamadı. Bir hafta kadar az bir sürede SCSG, Srebrenica ve
çevresindeki 8.000 Boşnak erkeği ve çocuğu katletti.
Çoğunun SCSG askerlerinin tecavüzüne ve cinsel istismarına maruz kaldığı rapor edilen
25.000'den fazla kadın ve çocuk aynı anda bölgeden çıkarıldı. Birçok uluslararası mahkemenin
ortak kararı ile bir soykırım olduğu resmileşen Temmuz 1995’te Srebrenica’da işlenen suçlar
insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birini oluşturmaktadır.

Toplu İnfazlar
İlk büyük ölçekli toplu infaz 13 Temmuz 1995'te Cerska Vadisi'nde gerçekleşti. Kurbanlar—
14 ila 50 yaş arasındaki erkekler—yolun bir tarafında zorla sıraya dizildiler, yolun diğer
tarafından SCSG askerleri onlara ateş açtı. 150 kurbanın üçü hariç hepsi sivil kıyafetliydi ve
birçoğu elleri arkadan bağlıyken öldü. Vücutları, düştükleri yerde toz ve toprakla kaplandı.7
Aynı gün öğleden sonra SCSG askerleri el bombaları, tüfekler ve tanksavar silahları kullanarak
Kravica'daki bir depoda 1.300'den fazla erkeği öldürdüler.8 Bu kurbanların çoğu Sandići'de
200-300 kadar erkeğin öldürülmüş olduğu bir alanda yakalanmıştı. Bu insanların çoğu makineli
tüfek ateşi nedeniyle ölürken, bazılarında bıçak yaraları tespit edildi ve bu durum
araştırmacılarda, yerel sivil nüfusun bu kurbanların ölümlerinde rolleri olabileceği şüphesi
uyandırdı.9

6

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Srebrenica’nın Düşüşü ve BM Barış Gücünün Başarısızlığı, 1 Ekim 1995, 26.
Savcılık vs. Radislav Krstić, IT-98-33-T, Judgment, 71, (2 Ağustos 2001).
8
age, 72.
9
Hollanda Savaş Dokümantasyon Enstitüsü, “Bölüm IV: ‘Srebrenica’da 1995’in sonuna kadar yansımalar ve
neticeler”: Bir ‘Güvenli Bölge,’ 2011, 69.
7
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Mültecileri bölgeden çıkarmak için kullanılan otobüsler Tišča kasabasında durdu, kadınlar ve
çocuklar Kladanj'a yürüyerek gitmeye zorlandılar. Özellikle 12 Temmuz'da Potočari'den ayrılan
ilk konvoylarda, bazı erkekler de otobüslere binmeyi başarmıştı. Ancak Tišča'ya vardıklarında,
bu erkekler otobüslerden indirildi, bilekleri telefon kablosuyla bağlandı ve katledildi.10
14 Temmuz sabahının erken saatlerinde işe koyulan SCSG askerleri yaklaşık 1000 tutukluyu
Orahovac kasabasına götürdü. Grabavci okulunun aşırı kalabalık spor salonunda tutukluları
yiyecek veya su vermeden gözaltına aldılar ve bu tutuklulara, mahkûm değişimi ile BM'ye teslim
edileceklerini söylediler. Ne var ki, gözlerini bağladıkları tutukluları okula bir kilometre
mesafedeki bir infaz alanına götüren SCSG askerleri, burada sıraya dizerek katlettiler. Katliamda
ölmeyenlere tekrar ateş ettiler. İnfaz alanı iki bitişik bölümden oluşuyordu, bölümlerden biri
cesetlerle dolunca diğer bölüme geçip işlerine devam ettiler. General Mladić'in bu infazların
birçoğunda bizzat yer aldığı rapor edildi.11
14-15 Temmuz tarihleri arasında SCSG askerleri, Petkovci'de aynı korkunç koşullardaki bir
okulda 1000'den fazla erkeği gözaltına aldı. Tutuklular, SCSG askerlerinin tarif edilemeyecek
kadar korkunç fiziksel tacizlerine maruz kaldılar. Bazı tutuklular dayanılmaz sıcaklık ve susuzluk
nedeniyle kendi idrarlarını içmek zorunda kaldı. SCSG askerleri, erkekleri küçük gruplar halinde
dışarı çıkardılar, onları belden yukarı soyunmaya ve ayakkabılarını çıkarmaya zorlayarak kollarını
arkadan bağladılar. Daha sonra yakındaki baraja götürülen bu tutuklular sıraya dizilerek
katledildiler.12
14 Temmuz'da 1.200 kadar tutuklu Pilica köyündeki aşırı kalabalık bir spor salonuna götürüldü.
Yiyecek ve su verilmeyen tutuklulardan bazılarının iki günlük tutukluluk sürecinde aşırı su
kaybından öldüğü rapor edildi. SCSG askerleri, 16 Temmuz'da bu tutukluların ellerini bağlayarak
Branjevo Askeri Çiftliğine götürdü. Makineli tüfekleri ile onları taramadan önce darp edip
hakaret ettiler. Hiçbir suçu olmayan tutukluların katledilmesi ertesi gün de devam etti. Anında
ölmeyen yaralılar uzun süre can çekiştikleri acı verici ölümlere terk edildiler. Bu infazlar
tamamlandıktan sonra, SCSG askerleri Pilica Kültür Merkezi'ne gittiler ve 500 kişiyi el
bombası ve tüfeklerle öldürdüler.13
Yaklaşık 1.000 erkeğe uygulanan son toplu katliam Kozluk köyü yakınlarında, 15-16 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleşti.14 Ancak, 19 Temmuz'da Nezuk15yakınlarında 10 Boşnak erkeğin
idam edilmesi ve 20 Temmuz'da Maćesi’de16 150 Boşnak erkeğin öldürülmesi de dahil olmak
üzere çok sayıda küçük çaplı infaz devam etti.

10

Savcılık vs. Radislav Krstić, IT-98-33’T, Judgment, 76, (2 Ağustos 2001).
age., 77-80.
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age., 81-83.
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age., 87-89.
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Savcılık vs. Momčilo Peršić, IT-04-81-T, Srebrenica, Kabul Edilen Gerçeklere İlişkin İkinci Karar, 9, (30 Eylül
2009).
15
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Savcılık vs. Radovan Karadžić ve Ratko Mladić, Arşiv 29 Ağustos 2009.
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Üstünü Örtmek
Bosna soykırımını inkâr etme faaliyetleri; katletme, sınır dışı etme ve toplama kampları ile eş
zamanlı olarak çalışmaya başladı. Srebrenica soykırımı sırasında ve hemen akabinde failler, anklav
içinde ve çevresinde meydana gelen olaylar hakkında sürekli olarak uluslararası topluma yalan
söylediler ve işlemiş oldukları suçların tüm kanıtlarının sistematik olarak gizlenmesi, imhası ve
temizlenmesi işine koyuldular. Örtbas etme eyleminin en titiz kısmı- kurbanların gömülmesi,
mezardan çıkarılması ve yeniden gömülmesi- genellikle gecenin karanlığından yararlanılarak,
asker, polis ve sivil yapılar arasındaki iş birliği ile gerçekleştirildi.

Savaş Sürecindeki Hileler
Srebrenica soykırımını çevreleyen dezenformasyon kampanyası, SCSG kuvvetleri anklava saldırı
başlattıkları an başladı. SC’nin siyasi ve askeri liderleri, yoğun saldırılarını haklı göstermek için
BH Cumhuriyeti güçleri tarafından BM “güvenli bölgesi” içinde “terörist faaliyetler” yürütüldüğü
yalanını dillendirmeye başladılar. Bosna'daki BM birliklerinin komutanına Temmuz 1995'te
gönderilen bir mektupta Ratko Mladić, Bosna Ordusu’nun, anklavdan Sırp sivilleri hedef alan
saldırılar düzenlediğini ve yüzden fazla yaralı olduğunu yazdı. Srebrenica’da yapılması planlanan
soykırım ile ilgili olarak “Bu harekât teröristleri etkisizleştirmeyi amaçlamaktadır. Faaliyetlerimiz
sivillere veya BM’ye yönelik değildir.”17diye yazdı. Sırp Cumhuriyeti'nin siyasi ve askeri yapılarının
diğer unsurları tarafından müridane bir şekilde tekrar edilen Mladić’in bu iddiaları kesinlikle
yalandı.
11 Temmuz'da habercilerin önünde 'intikam zamanı' olduğunu açıkça ilan etmiş olmasına
rağmen Mladić ve subayları, Srebrenica'daki niyetlerinin soykırım olarak görünmemesi için
olağanüstü tedbirlere başvurdular. Örneğin, bu ilanın hemen ertesi günü bir itfaiye aracı ve
birkaç su kamyonu SC'den Potočari'ye geldi. SCSG subayları, televizyon ekiplerinin önünde,
kamyonlardan Boşnak mültecilere ekmek, şeker ve su dağıttılar. Ancak kameralar kapatılır
kapatılmaz askerler yiyecek ve suyu geri aldı, toplanan kalabalık ise şaşkın ve korkmuş bir halde
kalakaldı.
SCSG askerleri, Hollandalı BM askerlerine ve Potočari'de toplanan kalabalığa, teslim olan
kişilere zarar verilmeyeceğini defalarca söyledi. İtfaiye aracı saçmalığı ile aynı gün Ratko Mladić,
Srebrenica sakinlerine “Gitmek isteyen herkes; büyük, küçük, genç ve yaşlı buradan taşınacaktır.
Korkmayın, sakin olun. Önce kadınlar ve çocuklar gitsin... Kimse size zarar vermeyecek."18dedi.
Bundan kısa bir süre sonra da SCSG askerleri, erkekleri kadınlardan ve çocuklardan ayırmaya
başladılar.
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Samantha Power, “Bosnalı Sırplar ‘Güvenli Bölgeyi’ ele geçirdi; Srebrenica Anklavının Düşüşü BM’yi Zor
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Erkek nüfusa savaş suçları ile ilgili kimlik sorgulaması yapılacağı söylendi, ancak böyle bir
sorgulama gerçekleşmedi. SCSG askerleri, neredeyse tamamı sivil olan Srebrenica’nın bütün
erkeklerini gözaltı merkezlerine ve oradan da kitlesel infaz alanlarına götürdüler. Küstahça bir
kurnazlıkla SCSG askerleri, Potočari'deki Hollanda birliklerinden BM üniformaları ve nakliye
araçları aldılar. Uluslararası barışı koruma kuvvetleri gibi davranan SCSG askerleri, büyük bir
şevk ve az bir denetim altında mezalimlerini gerçekleştirebildi.
Anklava konuşlanan BM birlikleri sadece masum görgü tanıkları değildi. Hem eylem hem de
eylemsizlikleriyle Bosnalı Sırpların yalan ve hilelerini kolaylaştırdılar. Srebrenica'ya yönelik
saldırıyı haber veren günlerde ve haftalarda, Hollandalı birlikler; Sırp birliklerinin hareketleri,
yeni takviye birlikleri, anklava getirilen büyük hacimli yakıt ve sarf malzemeleri gibi açık saldırı
belirtilerini raporlamada başarısız oldular. Srebrenica'daki soykırım ortaya çıkmaya başlayınca
da BM taburundaki bu suç ortaklığı ve görev ihlali devam etti. Hollandalı birlikler sadece
Srebrenica’nın sivil nüfusunu korumak için müdahale etmemekle kalmadı, aynı zamanda
şiddetteki ve Sırpların soykırım niyetlerindeki bariz artışları da raporlayamadı. Anklavın
düşüşünü araştıran soruşturmalarda, Srebrenica'daki soykırım sırasında Hollandalı birliklerin
hem suçluyu ortaya çıkaracak hem de potansiyel olarak hayat kurtaracak delilleri gizleme ve
imha etme gibi görev suistimallerini ortaya çıkaran çok daha şaşırtıcı iddialarla karşı karşıya
gelindi.19

“Asanacija” ve Delillerin Yok Edilmesi
1995 yılının Temmuz ayında SCSG, Srebrenica kurbanlarının cesetlerini infaz alanlarına yakın bir
dizi toplu mezara gömerek işlediği suçları gizlemeye çalıştı. Ancak, bu toplu mezarların halk
tarafından tespit edilmesi üzerine, Ağustos ve Kasım 1995 arasında daha titiz ve karmaşık bir
örtbas operasyonuna girişti. SCSG bu süre zarfında, cesetleri ilk gömüldükleri toplu
mezarlardan çıkararak son derece organize ve iyi planlanmış bir yöntemle daha küçük ikinci
mezar alanlarına taşıdı. Bazen de ikinci mezarlara gömülmüş olan cesetleri çıkararak üçüncü
mezarlara taşıdı. Yeniden gömme işlemi; temizlik veya hijyen tedbirleri anlamına gelen asanacija
olarak adlandırıldı. Toplu katliamı örtbas etme niyetiyle toplu mezarların açılması ve kalıntıların
ikinci veya üçüncü yerlere taşınması sistematik süreci, Bosna soykırımı dışında, dünyanın hiçbir
yerinde rastlanmayan bir olgudur.
Örtbas etme işlemi, ilk olarak, SCSG'nin ana kadrosu altında görev yapan Zvornik ve Bratunac
tugaylarının mühendislik birimleri tarafından gizlice gerçekleştirildi. Ancak, askeri kaynaklar bu
görevin yerine getirilmesi noktasında yetersiz kalınca, SC liderleri hem Zvornik hem de
Bratunac'tan özel temizlik şirketleri de dahil olmak üzere sivil insan gücü ve altyapısıyla suç
ortaklığı yapmak zorunda kaldılar. 20
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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Srebrenica’nın Düşüşü ve BM Barış Gücünün Başarısızlığı isimli raporuna göre,
BM birliklerinin Potočari üssünde, yerleşim alanının düşmesinden sonra güvenliklerini sağlaması gereken kayıp
erkeklerin bir listesini yok ettiği ve Hollanda üssünde SCSG askerleri tarafından yapılan insan hakları ihlallerinin
video görüntülerinin imha edildiğine dair güvenilir kanıtlar mevcuttur.
20
Emir Suljagić, Srebrenica MCMXCV (Saraybosna: Vrijeme, 2017), 30-31.
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Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından 1999 yılında Kosova'da 21 gerçekleştirilen benzer
operasyonlar göz önünde bulundurulduğunda bile, Srebrenica soykırımını izleyen örtbas etme
operasyonu sadece örgütlenme düzeyi ile değil, aynı zamanda geniş kapsamlılığı ile de dikkat
çekicidir. Binlerce cesedin mezardan çıkarılması, taşınması ve yeniden gömülmesi tek bir kişi
tarafından talimatlandırılabilir ancak, bu kadar zahmetli ve karmaşık bir girişim binlerce olmasa
bile yüzlerce kişinin emek, güç ve suç ortaklığını gerektirir.
Bu derece yaygın katılımın hukuki ve sosyal sonuçları şaşırtıcıdır. Srebrenica'da işlenen mezalim
için sadece bir avuç yüksek rütbeli ve etkili lider yargılanıp mahkûm edilirken, örtbas etme
konusundaki suç ortaklığı, sadece bu liderlerin değil, toplumun büyük bir bölümünün
Srebrenica'da meydana gelenlerin, daha da önemlisi bunların kanunsuzluğunun farkında
olduğunu göstermektedir. Savaş, az sayıdaki muktedir kişi tarafından çıkartılabilir, öldürme daha
çok sayıda fakat yine de seçilmiş bir silahlı birlik tarafından gerçekleştirilebilir ancak, bozulmuş
ceset biçimindeki binlerce delili gizlemeye yönelik örgütlü ve gizli bir plan bütün toplumu zan
altında bırakır ve Srebrenica’nın yalnızca bir parçası olduğu daha büyük bir sosyal projenin altını
çizer.
İşlenen savaş suçları sonrasında yazılı delillerin imhası, SC'nin üstünü örtme ve inkâr
kampanyasının bir başka sistematik parçasıydı. SCSG içinden birkaç tanığın ICTY’ye verdiği
ifadelerden anlaşıldığı üzere, işlenen suçlar standart prosedüre göre dikkatlice belgelendikten
sonra, suç unsuru olma potansiyeli taşıyan belgeleri imha etmek için kapsamlı bir operasyon
gerçekleştirilmiştir.
Momir Nikolić ve Dragan Obrenović ICTY önünde suçlarını kabul ederken, Drina Kolordusu
ve bağlı birliklerin Srebrenica'da işlenen soykırım ile ilgili tüm belgeleri imha etmeye yönelik
örgütlü girişimlerinden de bahsettiler. Nikolić, 1996 yılında SCSG'den ayrılırken üst düzey
yetkililerin huzurunda Srebrenica ile ilgili tüm belgeleri imha ettiğini belirtti. 22 Öte yandan
Obrenović, Kosova'daki 1999 NATO hava saldırılarının başlamasından hemen önce, BosnaHersek’teki uluslararası birlikler tarafından tespit edilebileceği korkusuyla, Srebrenica ile ilgili
bütün belgeleri YUO-Sırbistan’a taşıdıklarını itiraf etti.23

Delilleri Ortaya Çıkarmak
Ağustos 1995'te ABD Dışişleri Bakanı Madeline Albright, Srebrenica'da işlenen suçların ilk
delillerini uluslararası toplumla paylaştı. Albright, Nova Kasaba'da yakın zamanlarda kazılmış
toplu mezarları gösteren, ABD askeri casus uçakları tarafından çekilmiş hava fotoğraflarını BM
Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda sundu. Bundan kısa bir süre sonra Amerikalı gazeteci
David Rohde, fotoğraflardaki yeri ziyaret etti ve topraktan dışarı çıkan bir insan bacağı ve
kurbanlara ait bazı kişisel eşyalarla karşılaştı. Bu bulgular doğrultusunda, Temmuz 1995'te

21

age
Momir Nikolić ile Savcılık Ofisi Arasındaki Fikir Birliğinin Değerlendirilmesi için Ortak Hareket, Gerçeklerin Beyanı
ve Sorumluluk Kabulü, 6 Mayıs 2003, ICTY.
23
Dragan Obrenović, Savcılık vs. Vidoje Blagojević ve Dragan Jokić, 3 Ekim 2003, belge sayfa 2562.
22
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Srebrenica'da meydana gelen savaş suçları ile ilgili gerçeği ortaya çıkarmak ve faillerin
uluslararası hukuka hesap vermesini sağlamak amacıyla titiz bir soruşturma başlatıldı.
SCSG tarafından gerçekleştirilen kapsamlı örtbas etme operasyonu, araştırmacıların ve DNA
analistlerinin çalışmalarını kuşkusuz çok daha zor bir hale getirdi. ABD istihbarat uzmanlarının
uydu fotoğrafları, daha sonra uluslararası uzmanlarca kazılan ve analiz edilen toplu mezarların
yerlerini belirleme konusunda kritik bir rol oynadı. Srebrenica ve çevresindeki toplu
mezarlardan çıkarılan kurbanların tanımlanması zorlu bir iş oldu. Bozulma sürecindeki cesetler,
SCSG’nin örtbas etme girişimleri sırasında ağır makineler kullanılarak bazen birkaç defa toplu
mezarlardan çıkarılmış, taşınmış ve yeniden gömülmüştü. Bu işlemler, kalıntıların birbirine
karışmasının yanısıra daha fazla parçalanmasına neden olmuş ve kimlik tespiti sürecini daha da
zorlaştırmıştı. Bazı durumlarda, bir kişiye ait kalıntılar dört kadar farklı mezarda bulunmuş ve
bu nedenle tek bir kurbanı tanımlamak için on üç DNA testi yapmak gerekmiştir.
Bununla birlikte, uluslararası bilim adamlarınca yıllardır sürdürülen titiz çalışmalar,
araştırmacıların Srebrenica'da gerçekleşen vahşeti yeniden gün yüzüne çıkarmalarını sağladı.
Toprak, doku örnekleri, giysi parçaları ve bu suçların işlendiği yerlerden elde edilen diğer
delilleri karşılaştırarak, mağdurların nerede ve nasıl öldürüldüğünü ve cesetlerinin düzinelerce
toplu mezar arasında nasıl bir yolculuk yapmış olduğunu anlama fırsatı bulduk. Bugüne kadar,
Srebrenica'da 94 adet toplu mezar kazılmış ve 6.900'den fazla kurbanın kalıntıları kesin olarak
tespit edilmiştir. 24
Ancak, hala bulunamamış olan 1.700'den fazla kurban için arama faaliyetleri devam etmektedir.
Sevdiklerinin kalıntılarına ulaşma süreci, mağdurların ailelerinde duygusal travmalar
oluşturmaktadır. Çoğu durumda, bir kurbanın sadece kısmi kalıntıları bulunup, kimlik tespiti
yapılıp, Potočari'deki Srebrenica Anıt Mezarlığı'na gömülmek üzere hazırlanabilmektedir.
Sevdiklerinin küçücük bir parçasını bile toprağa verebilmeyi başaran ailelerin acıları bir parça
olsun hafiflemektedir. Bazen de defnedilen kurbanlara ait yeni kalıntılar bulunmakta ve kurbanın
ailesi her yeni kalıntı ile aynı acıyı tekrar tekrar yaşamaktadır.

24

Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu, “28 Haziran 2019’dan İtibaren Srebrenica Rakamları,”
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2017/06/srebrenica-english-2019.pdf.
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DAVALAR VE KARARLAR

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna Savaşı sırasında işlenen toplu
katliamları ve ciddi uluslararası hukuk ihlallerini yargılamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi tarafından 1993 yılında kuruldu. ICTY, Aralık 2017'de resmi olarak feshedilirken,
mahkemenin, cezaların denetlenmesi ve temyizlerin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere
kalan işlevleri, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) yetkisi altında
devam etmektedir.
Mahkeme, kuruluşundan kısa bir süre sonra, Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radovan
Karadžić’i ve SCSG Komutanı Ratko Mladić’i Srebrenica'daki soykırımdan suçlu buldu. Karadžić
on üç, Mladić ise onaltı yıl Sırbistan ve SC’de saklandıktan sonra tutuklandı. Temyiz Mahkemesi,
Karadžić’i Srebrenica soykırımından suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı (20 Mart
21

2019). Mladić de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve halihazırda temyiz kararını beklemekte
(22 Kasım 2017).
Mayıs 1996'da Dražen Erdemović, savaş hukukunu ve geleneklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl
hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, Srebrenica'da işlenen suçların failleriyle erken yüzleşilmesine
ve adaletin aranmasına hız kazandıran önemli bir kaynak teşkil etti.
ICTY, 2001 yılında General Radislav Krstić'i soykırımdan suçlu buldu ve 46 yıl hapis cezasına
çarptırdı (2005 yılında 35 yıla düşürüldü.) Lahey Mahkemesi'nin soykırım ile ilgili ilk kararı buydu.
Haziran 2010'da SC Ordusu eski subayları Teğmen Albay Vujadin Popović ve Albay Ljubiša Beara,
Srebrenica'da Boşnaklara soykırım yapma suçundan ömür boyu hapse mahkûm edilirken ortak
bir suç örgütü adına casusluk yapma suçundan da hüküm giydiler. SC ordusu ve polis teşkilatı
mensubu beş kişi daha Srebrenica soykırımına dahil olmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı:
SC ordusu ve polis teşkilatı mensubu beş kişinin yanısıra: Teğmen Drago Nikolić (35 yıl hapis
cezası); SC Özel Polis Tugayı Eski Komutan Yardımcısı Ljubomir Borovčanin (17 yıl hapis cezası);
Zvornik Tugayı Eski Komutanı Vinko Pandurević (13 yıl hapis cezası); Operasyon ve Eğitim Eski
Şefi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı, SCSG Ana Personeli Radivoje Miletić (18 yıl hapis); ve
Eski General Milan Gvero (5 yıl hapis cezası).

Ratko Mladić
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Aralık 2012'de, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ratko Mladić’in eski yardımcısı
ve SC Ordusu Yüksek Komutanlığı'nın İstihbarat Teşkilatı Savaş Şefi General Zdravko Tolimir'i
soykırımdan suçlu bularak ömür boyu hapse mahkûm etti.
Diğer SC subaylarının Srebrenica'da işlemiş oldukları suçlardan dolayı almış oldukları
mahkûmiyet cezaları şöyledir: Bratunac Tugayı Güvenlik ve İstihbarat Eski Başkan Yardımcısı
Momir Nikolić (20 yıl hapis cezası); Bratunac Tugayı Eski Komutanı Vidoje Blagojević (15 yıl
hapis cezası); SCSG ve YUO Kıdemli Eski Komutanı Dragan Obrenović (17 yıl hapis cezası); ve
Zvornik Tugayı Mühendisler Birliği Eski Başkanı Dragan Jokić (9 yıl hapis cezası). Bosna-Hersek
Mahkemesi, suçların doğrudan icracıları olan daha düşük rütbelilerin yargılanmasına devam etti.
Srebrenica'da işlenen suçlardan on iki yıl sonra, Bosna-Hersek’in o zamanki Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’ne karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açmış olduğu dava
kapsamında Mahkeme, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti desteği ile “Bosnalı Sırpların
Srebrenica'da soykırım planlayıp icra ettiği” kararına vardı.

Radovan Karadžić
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SAVAŞ SONRASI SOYKIRIM İNKÂRI

Soykırımın inkârı, bir soykırımın inkâr edilmesi veya küçümsenmesi anlamına gelir ve soykırımın
son aşaması olarak kabul edilir. Richard Hovannisian’in yazdığı gibi;
Bir halkın fiziki varlığının ve maddi kültürünün tahribinden geriye kalan ve son kurban
olarak hedefe konan tek şeydir hafıza. Bir halkın topyekûn imhası, hatırlamanın tenkilini
ve hatıranın boğulmasını gerektirir. Tahrifat, yalan ve yarım gerçekler; olmuş olanı,
olabilecek olana ya da hiç olmamış olana dönüştürür. 25
Kitlesel şiddetten kurtulabilenler ve bu şiddetin kurbanlarının aileleri için inkâr, temdit edilmiş
bir acıyı serbest bırakır. Geçmişin acılarını geçersiz kılmaya çalışmakla kalmaz, bu travmaların,
bireyin psikolojik hesaplaşma ve kimlik onarımı ortak süreçlerinin ayrılmaz parçası olan yaşayan
hatıralarını hedef alır. Kurbanlar ve aileleri için inkârcıların iddiaları, özellikle toplumun üst
tabakalarından yayıldığında veya oradan yansıdığında, bir aşağılama biçimini alır.
Bu noktada soykırım inkârı, tarihsel olarak zulme uğramış bir grup için yalnızca bir kırgınlık ve
öfke nedeni değil, fakat aynı zamanda potansiyel bir tehdittir de. Bu gruba karşı işlenen şiddet
siyasi bir çıkar elde ettiğinde, ötekileştirilmiş azınlığa yönelen yeni şiddetin belirtilerini kapı
dışarı etmek imkânsız hale gelir.
Soykırımın inkârı, failleri güçlendirir ve cesaretlendirir; geçmiş şiddetin tarihsel gerçekliği ve
ahlaki temerrüdü konusunda toplumsal bir mutabakatın olmaması durumunda, bu şiddetin
tekrarlanma ihtimali her zamankinden çok daha fazladır.

25

Richard G. Hovannisian, Hatırlama ve İnkâr (Detroit: Wayne State University Press, 1998), 202.
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İnkâr Araçları
Tartışmasız adli delillere ve dünyanın en saygın uluslararası mahkemelerinin birden fazla kesin
kararına rağmen, Srebrenica soykırımının inkârı hem Sırbistan ve SC yerelinde hem de
uluslararası toplumun çeşitli ortamlarında devam etmektedir. Srebrenica’daki soykırımı
küçümseyen revizyonist anlatıların sorumluları arasında, devlet ve kantonlar düzeyindeki siyasi
aktörlerin yanısıra akademisyenler, gazeteciler ve çeşitli kurumlar yer almaktadır.
Soykırım inkârının zihinsel kalıpları içerisinde hareket eden bireyler açısından gayrimeşru
tarihsel revizyonizmin bu biçiminin sunduğu alternatif anlatılar; kendisinin, ait olduğu milletin
veya sosyal grubun özelliklerine dair tahayyül etmeyi sevdiği şey ile onların geçmişteki suçlarına
dair hakikatlerin göstergeleri arasındaki zihinsel uyumsuzluğun hafifletilmesine yardımcı olabilir.
İnkârın siyasi ve sosyal olarak modaya uygun bir duruş haline geldiği durumlarda, bu duruşu
benimsememek kişinin maddi çıkarlarını tehdit edebilir. Sosyal ilişkilerin, sosyal statünün ve
hatta iş fırsatlarının kaybı, hâkim inkâr anlatısına karşı çıkabilenlerin karşı karşıya kalacağı
muhtemel sonuçlardır. Yerel veya bölgesel siyasetten herhangi bir menfaati olmayan, bu hâkim
zihinsel çerçevenin dışında kalarak inkâra ve küresel fikir birliğine direnen uluslararası aktörlerin
bu duruşlarının sağlayacağı fayda ise daha az nettir.

Bosna ve Sırbistan’da Soykırım İnkârcıları
Srebrenica soykırımının inkârı, Balkanlar'ın bölgesel siyasetinde, özellikle inkârın sorumluluk
kavramıyla iç içe geçtiği Sırbistan ve Bosna-Hersek'te önemli bir rol oynamaktadır. 2002 yılında,
Sırp Cumhuriyeti Savaş Suçları Araştırma Dokümantasyon Merkezi, Sırp
Cumhuriyeti ICTY ile İlişkiler Bürosu ile birlikte “Srebrenica Raporu” yayınladı.
Raporda ileri sürülen pek çok çirkin iddiadan birisi, Srebrenica’da öldürülen Bosnalı
Müslümanların sayısının 2000’den fazla olmadığı ve onların da sivil değil silahlı askerler olduğu
yönündeydi.
İşlenen soykırımı “iddia edilen soykırım” olarak niteleyen rapor, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ni
Srebrenica ile ilgili bulgular üretmekle suçlamaktadır. Hem Birleşmiş Milletler hem de
Uluslararası Kriz Grubu tarafından korkunç bir tarihsel revizyonizm vakası olarak kınanan bu
rapor, Srebrenica soykırımının inkârının birçok kapsamlı resmi örneğinin sadece ilkiydi.
2004 yılında, Srebrenica soykırımının kabulü konusunda SC Hükümeti tarafında kısa bir
süreliğine bazı ilerlemeler kaydedildi. BM Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi'nin baskılarıyla da
olsa, 2003 yılı sonunda Srebrenica ile ilgili yeni bir soruşturma yürütmek üzere bir SC
komisyonu kuruldu. Resmi adı 10-19 Temmuz 1995 Tarihleri Arasında Srebrenica ve
Çevresindeki Olayları İnceleme Komisyonu'nu olan söz konusu komisyon, Haziran 2004'te nihai
raporunu, aynı yılın Ekim ayında ise bir zeyilname sundu.
Söz konusu resmi rapor, SC Hükümeti’nin milliyetçi unsurlarının ağır eleştirilerine rağmen,
SCSG askerlerinin Srebrenica’da en az 7000 yetişkin erkeği ve çocuğu öldürdüğünü kabul etti.
25

“Kısıtlı zaman” ve “kaynakları çoğaltma” ihtiyacına atıf yapan Komisyon aynı zamanda tarihsel
arka planı ve ‘Savcılığın Radislav Krstić’ davasında vermiş olduğu ikinci inceleme kararını kabul
etti. Kararda ICTY, Srebrenica’daki soykırıma ‘yardım ve destekte bulunmaktan’ sanığı mahkûm
etmişti.26
Aynı yılın ilerleyen günlerinde SC Cumhurbaşkanı Dragan Čavić kişisel olarak SC Hükümeti
adına resmi özür beyan etti: "Rapor, Temmuz 1995'te Srebrenica bölgesinde çok büyük suçların
işlendiğini açıkça ortaya koyuyor. Bosna Sırp Hükümeti Srebrenica kurbanlarının ailelerinin
acılarını paylaşıyor, üzüntülerini ifade ederek trajediden dolayı özür diliyor.” 27
Ancak, SC yönetiminin en üst kademesinden gelen bu şaşırtıcı pişmanlığın ömrü çok uzun
olmadı. Raporun çileden çıkardığı Bosna Sırp toplumunun milliyetçi unsurları kısa süre içinde
SC Hükümeti’ne ağırlıklarını koydular. Mart 2008’de SC, Hollanda’da kayıtlı Srebrenica Tarihi
Projesi isimli bir STK’yı finanse etmeye başladı. Geçiş dönemi adaleti ve uzlaşma ile ilgili
çalışmalar yürüten Batı STK’larının terminolojisini ve faaliyetlerini sahte bir biçimde taklit eden
Srebrenica Tarihi Projesi, Srebrenica soykırımı ile ilgili hukuken kabul edilmiş gerçekleri inkâr
ederek Temmuz 1995 olaylarını, Bosna Sırplarının mağduriyeti teması etrafında tarihsel bir sahte
anlatımla yeniden biçimlendirdi. 28
Bu resmi düzenlemeyi SC'nin Srebrenica ile ilgili ilk raporunda yer alan yaklaşım ile tutarlı hale
getirmek isteyen SC Hükümeti, bahse konu raporun uluslararası baskıların ürünü olduğunu ve
Srebrenica’daki Boşnak kurbanların sayısını büyük ölçüde abarttığını iddia ederek Nisan 2010'da
2004 tarihli raporda değişiklikler yaptı.
İlerleyen yıllarda, SC Hükümeti’nin üst düzey üyeleri, Srebrenica soykırımı ile ilgili bu revizyonist
anlatımı sürekli olarak dillendirdi. BH Cumhurbaşkanlığı’nın hâlihazırdaki Sırp üyesi Milorad
Dodik, Srebrenica soykırımını “uydurulmuş bir mit” 29 ve “yirminci yüzyılın en büyük
aldatmacası”30olarak nitelendirdi. 2004 raporunu ve Srebrenica kurbanlarının ailelerinden özür
dilenmesini kabul etmeyen Dodik, Srebrenica’nın hikâyesini yeniden yazan sahte tarihi
girişimlere öncülük etti.
SC’in şu anki Cumhurbaşkanı Željka Cvijanović, Dodik’in bu girişimlerini destekleyerek
“Srebrenica, Hakikat ve Yalan” isimli son konferansta Srebrenica’nın, BH Cumhuriyeti
26

SC Hükümeti, 10 ve 19 Temmuz 1995 Tarihleri Arasında Srebrenica ve Çevresindeki Olaylar, (2002), 4,
https://web.archive.org/web/20110301032417/http://trial
ch.org/fileadmin/user_upload/documents/trialwatch/Srebrenica_Report2004.pdf.
27
Bosna Sırp Hükümeti cinayetlerden dolayı özür diliyor,” NBC News, 11 Temmuz 2004,
http://www.nbcnews.com/id/6455646/ns/world_news/t/bosnian-serb-government-apologizes
killings/#.XjwXOTJKjIU.
28
Lara J. Nettlefield ve Sarah Wagner, Soykırımın Ardından Srebrenica (Cambridge: Cambridge University Press,
2013), 280-281.
29
Zamira Rahim, Bosnalı Sırp Lider “Srebrenica Soykırımı ‘Uydurulmuş Mittir’ diyor.” Independent, 14 Nisan 2019,
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/srebrenica-massacre-genocide-milorad-dodik-bosniamyth-a8869026.html.
30
Katharina Bart ve Maja Zuvela, “Bosnalı Sırp Lider: “Yirminci Yüzyılın En Büyük Aldatmacası” Reuters, 25 Haziran
2015,https://www.reuters.com/article/us-bosnia-serbia-arrest/bosnian-serb-leader-srebrenica-was-20thcenturys-greatest-deception-idUSKBN0P51OL20150625.

26

Ordusu’nun Bosnalı Sırplara karşı işlemiş olduğu suçlar bağlamında değerlendirilmesi
gerektiğini söyledi.31
Srebrenica’nın hâlihazırdaki belediye başkanı Mladen Grujičić de 1995 soykırımını ateşli bir
biçimde inkâr ederek uluslararası mahkemelerin kararlarını tanımamakta ve Potočari’deki Anıt
Mezarlık’ta gömülü olan kurbanlarla ilgili komplo teorileri üretmektedir.32

Mladen Grujičić

Srebrenica soykırımının inkârı, Sırbistan siyasetçilerinden de aynı şekilde itibar görmektedir.
2012 yılında Karadağ Devlet Televizyonu’na konuşan dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı
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Tomislav Nikolić, “Srebrenica’da soykırım olmadığını”33ifade etti. Nikolić’in halefi olan Sırp
İlerleme Partisi lideri Alexander Vučić yönetimindeki Sırbistan Hükümeti, Temmuz 1995
olaylarını soykırım olarak tanımayı reddederek, serbest kaldıktan sonra Sırbistan’a geri dönen
savaş suçlularına kucak açtı ve ülkenin siyasi ve resmî kurumlarında önemli görevler verdi.
Geçen yıl 10 Temmuz’da, 24. Srebrenica Anma Merasimi’nden bir gün önce, iktidardaki Sırbistan
İlerleme Partili Sırp Milletvekili Vladimir Đukanović şu tviti attı: Srebrenica’nın bağımsızlık
gününde Sırp halkını kutlamak istiyorum. Başarılı askeri operasyonu için General Ratko Mladić’e
teşekkür ediyorum.”34 Bu tvitten sadece iki gün sonra Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar
Vulin, “Sırp halkı soykırımın faili değil, soykırımdan kurtulan halktır.”35
Bu siyasetçiler ve onların propagandasını yapan medya kuruluşlarına ek olarak, Srebrenica
soykırımının inkârı hem SC hem de Sırbistan’daki din, kültür ve eğitim kuruluşları tarafından da
yaygın olarak dolaşımda tutulmaktadır. Sırp Ortodoks Kilisesi hem SC hem de Sırbistan’daki
tehlikeli milliyetçi eğilimleri körüklemekte, Sırp Patrik Irinej, “Sırbistan, Sırpların yaşadığı her
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yerdir.” 36 gibi sözler sarf etmektedir. 2013 yılında, Srebrenica Anıt Mezarlığı ve Srebrenica
kurbanlarına ait toplu mezarın yakınına, uluslararası toplumun geniş bir kısmı tarafından
“anlamsız bir provokasyon” olarak kınanan 37 Budak Ortodoks Kilisesi’nin inşa edilmesi,
Sırpların soykırım sonrası Srebrenica’sı ile ilgili revizyonist anlatılarına Ortodoks Kilisesi’nin
verdiği desteğin sadece bir biçimidir. Aynı şekilde, Sırbistan ve SC’nin her yerindeki okullarda
ve kültür merkezlerinde çocuklara, Bosna-Hersek’teki savaş ile ilgili alternatif tarihi hikâyeler
anlatılmakta, Srebrenica’nın hikâyesi ya tersinden anlatılmakta veyahut tamamen yok
sayılmaktadır.

Uluslararası Toplumdaki Soykırım İnkârcıları
Balkanların bölgesel siyasi çevreleri dışında, bir grup uluslararası aktör de Srebrenica
soykırımının inkârı kervanına katıldı. 2015 yılında Rusya, Çin, Angola ve Venezuela,
Temmuz 1995’te Srebrenica’da meydana gelen olayları resmen soykırım olarak tanıyan bir teklifi
BM Güvenlik Konseyi’nde reddetti.
Bu hükümetlerin kararını, siyasi korkaklığın menfur adımı olarak anlayışla karşılayabiliriz, ancak
Rusya Federasyonu, Balkanlar'daki soykırım inkârını ve Sırp milliyetçiliğini desteklemek için
diğer tüm yabancı devletlerden daha fazlasını yaptı. Rusya, mahkemenin Sırp karşıtı bir önyargıya
sahip olduğu yönündeki Sırp suçlamalarını tekrarlayarak ICTY'nin meşruiyetini zayıflatmaya
çalıştı. Diğer eleştirilerin yanısıra Rusya, ICTY'nin, mahut Bosnalı-Sırp savaş suçluları Radovan
Karadžić ve Ratko Mladić'le ilgili mahkûmiyet kararlarını “siyasi” olarak nitelendirdi. 38
Rus devletinin aktörleri, Batılı güçlerle jeopolitik hesaplaşmalarının bir parçası olan
Balkanlar’daki etkilerini artırma amacıyla Sırp halkı ile ezeli tarihi, kültürel ve Ortodoks
akrabalık anlatısını kullanmaktadır. Bu amaçla, Rusya, yalnızca Sırp milliyetçilerinin veya siyasi
mekanizmalarının soykırımın inkârındaki tarihi revizyonist çabalarını desteklemekle kalmamakta,
aynı zamanda bir sonraki soykırımın faillerine yardım ederek Sırbistan ve SC’deki paramiliter
güçlere ve polis kuvvetlerine parasal yardım, silah ve askeri eğitim sağlamaktadır.
Sırbistan ile ne jeopolitik çıkar ne de ‘tarihi-kültürel’ akrabalığın olduğu Batı’da ise Srebrenica
soykırımının inkârı, esas olarak aşırı sol akademik çevreler ile medya kuruluşlarında devam
etmektedir. Bu Batılı revizyonistlerin belki de en tanınmışı, Bosna Savaşı’nı sona erdiren NATO
müdahalesine sert bir şekilde muhalefet eden Noam Chomsky’dir. Chomsky, Boşnak
tutukluların öldürüldüğü, işkenceye ve tecavüze maruz kaldığı Bosna Sırpları toplama
kamplarının sadece sıradan “mülteci kampları” olduğunu iddia etti. Chomsky ayrıca, revizyonist
Edward Herman ve David Peterson tarafından yazılan ve Bosnalı Sırpların sadece askerlik
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çağındaki Boşnakları öldürdükleri hadsiz iddiasıyla Srebrenica soykırımını inkâr eden Soykırım
Siyaseti isimli kitaba da önsöz yazdı.39
Herman ayrıca, “Srebrenica Politiği” ve John Robels ile ortak yazdığı “Srebrenica Katliamı
Koca Bir Siyasi Sahtekârlıktır” isimli makale gibi çok sayıda revizyonist makale kaleme aldı.
Soykırım inkârının sol kanat entelektüel kampta öne çıkan diğer revizyonistleri John Pilger,
Michael Parenti, Jared Israel,Tariq Ali, Mick Hume ve Diana Johnstone’dur.

İddialar ve Taktikler
Tarih boyunca dünya genelindeki pek çok soykırım inkârı örneğinde ortak bir takım tutarsız
stratejiler olagelmiştir. Yaygın taktiklerden biri, toplu katliam raporlarının siyasi nedenlerle sayıyı
abarttığını ve bu olaylara ait fotoğraf ve kamera görüntülerinin uydurma olduğunu ileri sürerek
bir katliamdaki toplam ölü sayısının az gösterilmeye çalışılmasıdır.
İnkârcılar, kurban grubunun ‘isyancı’, ‘terörist’ ya da en azından ‘her iki tarafın da zulme maruz
kalabileceği’ genel bir savaşta karşılıklı şiddete maruz kalmış eşit donanımlı savaşçılar olarak
gösterilmesi için her yolu deneyerek meşru müdafaa hikâyesine başvururlar. Benzer şekilde
revizyonistler, BM'nin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Konvansiyonu'ndaki
boşluklardan istifade ederek soykırım niyetini reddetmeye çalışırlar.
Faillerin kitlesel şiddetin ve komplonun gerçek kurbanları olduğu yeni bir hikâye yazılarak tüm
yaşananların tamamı tersine çevrilir ve böylece ileri sürülen argümanlar desteklenir. Tüm bu
taktikler ve çok daha fazlası Srebrenica soykırımının inkârcıları tarafından düzenli olarak
kullanılmaktadır.

Kurbanların Sayı ve Kimliklerine İtiraz
Şu anda, Srebrenica soykırımının 6.600'den fazla Boşnak kurbanı, Potočari'deki eski BM üssünün
bitişiğinde bulunan Srebrenica Anıt Mezarlığı'nda yatmaktadır. Mezarlık girişinin yanında, bu
kurbanların ve henüz kalıntıları bulunamayan veya kimlik tespiti yapılamayan 1.700'den fazla
kurbanın isimleri hilal şeklindeki Anıt Duvar'a yazılıdır. Biraz ötede, Temmuz 1995 soykırımında
ölen kurbanların sayısının yazılı olduğu bir taş bulunmaktadır: 8, 372. Bu gerçeklere, yirmi yıldan
daha uzun süredir yürütülen DNA analizlerinin desteklediği titiz bir soruşturma yoluyla
ulaşılmış olmasına rağmen, Srebrenica soykırımı inkârının tipik stratejileri, Temmuz 1995'te
öldüğü bilinen kurbanların sayılarını, ölüm biçimlerini ve kimliklerini tartışmaya açmaktadır.
Tarihsel revizyonistler, Srebrenica'da öldürülen toplam kurban sayısının, adli olarak onaylanan
8,372 sayısından daha düşük olduğunu iddia etmektedirler. Milorad Dodik gibi Bosnalı Sırp
liderler, Srebrenica’daki kurban sayısının 2.000 olduğunu söyleyerek, kendi hesaplamaları ile
39
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uluslararası olarak kabul edilen rakamlar arasındaki çelişkiyi açıklamaya girişen çeşitli komplo
teorileri üretmektedirler.
En çok kullanılan hikâyelerden biri, mezarlığın Anıt Duvarı’nda yazan isimlerin birçoğunun
aslında Bosna’dan göç eden ve Almanya’da veya başka bir ülkede yaşayan kişilere ait olduğu
iddiasıdır. Bazıları, Anıt Mezarlık’ta gömülü olan cesetlerin birçoğunun Srebrenica’da Boşnaklar
tarafından öldürülen ve büyük bir komplonun parçası olarak Müslüman isimlerle defnedilen
Sırplara ait olduğunu ileri sürmektedir. Tamamen temelsiz ve adli kanıtlarla kolayca çürütülebilen
bu hikâyeler Sırp Cumhuriyeti entitesinde dolaşıma sokulmaktadır.
Soykırım inkârcıları, Srebrenica'da öldürülen Boşnak kurbanların sayısının uluslararası olarak
mutabık olunan rakama yakın olduğunu kabul etmek zorunda kaldıklarındaysa, mağdurların
ölüm biçimlerine ve sivil kimliklerine itiraz etmektedirler.
SC’nin Srebrenica ile ilgili yayınlamış olduğu ilk rapordaki iddialardan bahsedildiği zaman, Anıt
Mezarlık’ta gömülü olan Boşnakların çoğunun bitkinlik ve yorgunluktan öldüğünü, birçoğunun
silahsız siviller değil, çatışmalarda öldürülen asker ya da teröristler olduğunu ileri
sürmektedirler.
Mağdurların kimliğinin reddi için kullanılan, Sırp milliyetçiliğinin tarihsel ideolojisinin derinlerine
yerleşmiş olan bir başka yaygın söylem, Boşnakların aslında meşru bir halk olmadığını ve
dolayısıyla tanımı gereği soykırım tarafından hedeflenemeyeceğini ileri sürmektedir.
Bu tahkir edici söylem, Osmanlı Türklerinin Balkanlara gelmesiyle Müslüman olan Bosnalıların
atalarının aslında Ortodoks Kilisesi'ne ihanet eden Sırplar olduğu yönündeki gayri meşru
iddiaları yüzyıllarca devam ettiren tarihsel revizyonizme dayanmaktadır.
Bu çok eski tarihsel anlatı, bir yandan Boşnakların untermensch olarak genetik aşağılıklarına
vurgu yaparken, diğer taraftan Boşnakların son tahlilde ihanet eden Sırpların torunları olduğunu
ileri süren Sırp etno-milliyetçi ideolojinin bağnazlığını ve kendisi ile çelişen karakterini
göstermektedir.

Uluslararası Komplo Teorileri ve Mahkemelerin Sorgulanması
Bahse konu revizyonist anlatıları desteklemek için, Srebrenica soykırımı ile ilgili ortak
uluslararası yargı kararları, Sırp halkını kötüleyen uluslararası komplonun bir parçası olarak
sunulmaktadır. Bu anlatının standart versiyonu, Srebrenica’da Temmuz 1995 ve sonrasında
meydana gelen olayların Müslüman yanlısı, Sırp karşıtı Batılı güçler tarafından sahnelendiğini ileri
sürmektedir.
Milorad Dodik’in de özetle söylediği gibi, inkârcılar, Srebrenica soykırımının “Sırpları
şeytanlaştırmak amacıyla sahnelenmiş bir trajedi”40 olduğu söyleminde ısrar etmektedirler. Bu
paradigmayla hareket eden soykırım inkârcıları ve revizyonistler, yabancı güçlerin savaştan beri
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her şeyi yönettiklerini, Potočari’de her yıl düzenlenen defin merasimine katılımı artırmak için
Batılı aktörlerin para ödediğini ileri sürmektedirler.41 Bu çerçeveden hareketle, ICTY ve ICJ’ye
sunulan delillerin Sırpları şeytanlaştırmak için uydurulduğu ileri sürülmekte, dünyanın en saygın
yargı kuruluşlarının bulguları, hayali bir Sırp karşıtlığı söylemine dayanılarak rahatlıkla
reddedilmektedir.
Srebrenica soykırımı gerçekleri ile ilgili şüpheye yer bırakmayan kesinlikteki uluslararası yargı
süreçlerini zayıflatmak için kullanılan diğer bir taktik de BM'nin Soykırımın Önlenmesi ve
Cezalandırılması Konvansiyonu'nunda tespit edilen bazı muğlak noktaları kullanma girişimidir.
Bu durumu kendilerine siper olarak kullanan sıradan akademisyenler ve yerel siyasetçiler
uluslararası hukuk uzmanı gibi davranmakta; böylece cürmümeşhut faillerin müşterek narsizmi,
dünyanın en ferasetli hukukçularının ve dünyaca saygın araştırma birimlerinin toplayıp
değerlendirdiği delillerle ilgili titiz mülahazalarıyla boy ölçüşmeye kalkışmaktadır.
Ortak uluslararası yargı kararları ile en belirgin ihtilaf noktası, ICTY ve ICJ duruşmaları sırasında
maddi deliller ve tanık ifadelerince tamamen kanıtlanmış olan soykırım niyeti— bir grubu kısmi
veya bütün olarak yok etme niyeti—konusudur.
İnkârcılar, her ikisi de mevcut delillerle tartışılmaz bir şekilde kanıtlanmış olan soykırım eyleminin
merkezden örgütlenmiş olduğu ve Sırbistan hükümetinin dahline ilişkin bulgulara itiraz etmeye
çalışmaktadır. Daha önce değinmiş olduğumuz, Bosnalı Müslümanların (Boşnakların) özgün ve
meşru grup kimliğini kabul etmeyerek, meşru bir mağdur grubuna karşı soykırım söylemini
reddeden iddialar da bu düzmece retoriksel iddialar kategorisine girmektedir.

Zafercilik ve Milliyetçi Tarihsel Revizyonizm
Srebrenica soykırımının inkârı, Büyük Sırbistan milliyetçi ideolojisine sağlam bir dayanak
sağlamak amacıyla, yirminci yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen olayları yeniden
hikâyeleştirmeye çalışan Sırbistan’daki büyük tarihsel revizyonist girişim ile iç içe geçmiştir.
Ondokuzuncu yüzyıla kadar uzanan bu büyük revizyonist proje, büyük ölçüde Sırp Çetnik
Hareketi’nin canlandırılması etrafında dönmektedir. Çetnik terimi, İkinci Dünya Savaşı sırasında
Yugoslav Partizanlarına ve müttefik kuvvetlere karşı Nazi’lerle iş birliği yapan Sırp savaşçıları
tanımlamak için kullanılmıştır. Çetnik zihniyeti, 1990’larda Yugoslavya’nın dağılışının ardından
Boşnak komşularını öldürmeye başlayan Bosnalı Sırplarca yeniden iftiharla kullanılmaya
başlanmıştır. Çetniklerin canlandırılması ve savaş suçlularının yüceltilmesi hem İkinci Dünya
Savaşı hem de en son savaştan bu yana, Srebrenica soykırımının inkârını destekleyen Sırp
revizyonist girişimin dayanak noktası olmuştur.
Rol değiştirme, bu revizyonist söylemin ana unsuru durumundadır. Tıpkı Sırp milliyetçisi
tarihçilerin, Çetnikleri, İkinci Dünya Savaşı’nın kahramanları ve Tito rejiminin zulümlerinin
kurbanları olarak yeniden tanımlamaları gibi, onlar da “bağımsızlık savaşı” olarak sundukları
Srebrenica’da Sırpların mağdur oldukları hikâyesini inşa ederek, Bosna Savaşı’nın Çetniklerini
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yüceltmektedirler. Çetnik kimliğinin ve ideolojisinin yaygın kabulü ve Srebrenica soykırımının
inkârı hem Sırbistan hem de SC’de ortak söylemlerdir. Radovan Karadžić ve Ratko Mladić gibi
Srebrenica soykırımının ana sorumlularının da dahil olduğu mahkûm olmuş savaş suçluları
yüceltilmektedir. Hala hayatta ve serbest olan ve kendisini “Çetnik Dük” olarak tanımlayan
Vojislav Šešelj42gibi adamları Sırp toplumu bağrına basmış ve onlara önemli siyasi ve sosyal
roller vermiştir. Okullarda Sırp çocuklara yirminci yüzyıl tarihi olarak Çetnikleri yücelterek
Srebrenica’daki soykırımı inkâr eden tersyüz edilmiş milliyetçi anlatılar öğretilmektedir.
Bu uygulamalar, Bosna-Hersek'te yürürlüğe konan soykırım politikalarının kültürel bileşenini
oluşturmaktadır ve doğru bir tanımlamayla zafercilik olarak nitelendirilmektedir. Zafercilik, SC
kurumlarında birçok biçimde kendini göstermektedir: Müslüman topluluğun yaşadığı yerlere
Ortodoks kilisesi inşasından, savaşta işlenen mezalimin marş ve gösterilerle kutlandığı resmî
törenlere ve Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi’nce yasaklanmış olan SC Günü Resmî Tatili’ne
kadar.
Zafercilik, Sırp popüler kültürünün her yerindedir; Sırp televizyonlarında, müziklerinde ve hatta
stadyumlarında. Sırbistan’ın popüler televizyon sunucularından Milomir Marić, Vojislav Šešelj ve
Vinko Pandurević gibi hüküm giymiş savaş suçluları, hatta savaş suçlusu olarak aranan Tomo
Kovac gibi kaçaklarla bile röportajlar yaptı. Kasım 2018’de Ratko Mladić’in Lahey’deki
hücresinden telefonla bağlandığı son derece rahatsız edici bir yayın gerçekleştirdi. Marić ve
stüdyoda bulunan Šešelj’in Mladić ile şakalaştığı canlı yayında, Mladić yayından ayrılmadan önce
kendisine el sallayan seyicilere “Büyükbaba Ratko”dan öpücükler” gönderdi. Baja Mali Knindža
gibi sanatçılara ait savaş zamanı pop müzik hitlerinin yanısıra, Bosna'daki Müslümanlara karşı
işlenen savaş suçlarını kutlayan yeni kayıtlar, Sırp müzik endüstrisinin ayrılmaz parçaları olmaya
devam etmektedir. Bu şarkıların sözleri, vahşeti kutlamalarının yanısıra, Müslüman kadınları
aşağılamaktadır; 1980’lerde başlayan bu akım, Bosna Savaşı boyunca Müslüman kadınlara ve genç
kızlara uygulanan tecavüzlerin normalleştirilmesine katkı sunmuştur. Bu temalar, "Oh Fatima,
donun nerede, Çetniklerin üzerinde, fişeğinin kayışında." gibi eski halk şarkılarına yeni sözlerin
yazılmasıyla devam ettirilmektedir. Bu tiksindirici kültürel ve geleneksel uygulamalar, zaferciliğin
savaş sonrası Sırp kuşaklarına aktarılmasına hizmet etmektedir. "Bıçak, Kablo, Srebrenica" (Nož,
žica, Srebrenica), * Sırbistan, SC ve hatta Sırp diasporasında çok tekrarlanan bir tekerleme ve
stadyumlarda pankart sloganı haline gelmiştir. Kurumlar ve pop kültür aracılığıyla savaş
suçlularının yüceltilmesi ve soykırımın kutlanması, suçlular topluluğunun kültürel mirasının içine
soykırımın meşruluğunu taşımaktadır.

42

Ivana Nikolić, “Sırbistan II. Dünya Savaşı Tarihi Hakkındaki Fikrini Nasıl Değiştirdi” BIRN, 6 Şubat 2020,
https://balkaninsight.com/2020/02/06/how-serbia-changed-its-mind-about-world-war-iihistory/?fbclid=IwAR1dfuLDy-7FwqBSAXVlyAAceO7pWfYxEjqgLL2-Yxl1Y5f0F0IybR2Y7D8.
* Bıçak, Kablo, Srebrenica (Nož, žica, Srebrenica) tekerlemesi, Srebrenica’da kablolarla elleri bağlanıp boğazları
kesilen Boşnak kurbanlara atfen bir tehdit söylemi olarak Sırp Çetniklerce yaygın şekilde kullanılmaktadır.
(Çevirmen notu)

33

İNKÂR YILI
Son yıllarda Srebrenica soykırımının inkârı ile ilgili bir takım endişe verici gelişmeler
yaşanmaktadır. Bosna-Hersek’te şiddetin yeniden ortaya çıkma ihtimalinden duyulan endişe ve
korkuların ortasında, Srebrenica soykırımının inkârı ile ilgili ısrarcı çabalar, savaş sonrası barış
inşa sürecini baltalamakta ve siyasi istikrarsızlığı alevlendirmektedir. Daha da önemlisi, (BosnaHersek Cumhuriyeti’nden) ayrılma tehditleri savuran ve silah toplayarak gücünü artıran SC’de
soykırımın inkârı, zaten mağdur durumdaki Boşnak toplumu için muhtemel bir şiddet anlamına
gelmektedir. Srebrenica soykırımı inkârı için hem yerel düzeyde hem de dünya çapında
kullanılan tehlikeli ve hâkim eğilimleri göstermek için aşağıda vaka incelemeleri ve yayınlardan
bahsedilmektedir.
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Vaka İncelemesi I: Yeni Araştırma Komisyonları
14 Ağustos 2018 tarihinde SC Milli Meclisi, ICTY'nin Radislav Krstić hakkındaki bulgularını kabul
eden Srebrenica 2004 Raporu’nu iptal etti. Ardından, Temmuz 1995 Srebrenica olaylarını
araştırmak ve gözden geçirilmiş bir rapor yayınlamak için yeni bir komisyon kurulması
çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında, Milorad Dodik ve SNSD partisinin
inisiyatifinde SC, 1992-1995 Döneminde Srebrenica Bölgesi'ndeki Tüm Halkların
Acılarının Araştırılması İçin Bağımsız Uluslararası Komisyon ve Saraybosna'daki
Sırpların Savaş Zamanındaki Acılarını Soruşturmak’la görevli başka bir komisyonun
kurulduğunu duyurdu.
Bu yeni komisyonların kurulması, Bosna-Hersek Federasyonu’nda ve uluslararası toplumda
şiddetle kınandı. Projenin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin Bosna-Hersek
Büyükelçiliği, ICJ ve ICTY'nin ulaştığı adli sonuçları reddetme girişimlerine karşı Bosnalı Sırplara
“Mahkeme kararlarına saygı göstermeleri ve ne kadar acı veriyor olursa olsun, gerçeklerle
cesaretle yüzleşip kabul etmeleri”43konusunda uyarıda bulundu. Eski Yugoslavya'daki çatışmalar
konusunda çalışmalar yapmış olan otuz bir uluslararası uzman tarafından imzalanan açık bir
mektupta, komisyonların, “SC'deki SNSD hükümeti tarafından on yıldan uzun zamandır devam
ettirilen soykırım inkârı ve tarihsel revizyonizmin doruk noktasını temsil ettiği”44ifade edildi.
SC Savaş, Savaş Suçları ve Kayıpları Araştırma Merkezi müdürü Milorad Kojić, “Sırp
Cumhuriyeti Hükümeti’nin Srebrenica'daki suçları küçük göstermek istediği yönündeki
suçlamaların anlamsız.”45olduğunu söyledi. Bu sözler, bahse konu komisyonların tek amacının
tarafsız bir biçimde gerçeği ortaya çıkarmak olduğunu ve hiçbir şekilde gayri meşru tarihsel
revizyonizm yapmayacaklarını vurgulayan SC yetkilileri tarafından SC'nin her yerinde dile
getirildi. Komisyonların faaliyetleri ve araştırma yöntemleri hala spekülasyon konusu olsa da
SC yetkilileri tarafsızlıklarının kanıtı olarak iki İsrail Holokost tarihçisi de dahil olmak üzere
komisyonları oluşturan uluslararası akademisyenlere vurgu yapmaktadır.
Ancak, projede yer alan uluslararası akademisyenlerin tarafsızlığı ve güvenilirliği konusunda
birçok kişi şüphelerini dile getirmektedir. Daha önce sözü edilen açık mektup, komisyonların
“akademi ya da yargı çevrelerinin üzerinde hemfikir olduğu görüşleri temsil etmeyen ve mevcut
SC Hükümeti’nin revizyonist siyasetini devam ettirecek anlatılar üretmek için seçilmiş gibi
görünen” kişilerden oluştuğunu ileri sürmektedir.46 Gerçekten de komisyon üyelerinin birçoğu,
Bosna soykırımı üzerine son derece sorunlu görüşler dile getirdiler. Kudüs’teki Hebrew
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Üniversitesi’nden Raphael Israeli, 2011 yılında “Tek kanıtlanmış soykırım Holokost’tur.” 47
şeklinde bir açıklama yaptı. Boko Haram terörist örgütü konusunda uzman Nijeryalı Adenrele
Shinaba ve Fransız Ordusu eski subaylarından Patrick Barriot gibi diğer üyelerin ise Sırp
yanlısı ve Müslüman karşıtı önyargı sahibi oldukları söylenmektedir. Barriot, Lahey’de Sırbistan
Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević lehine tanıklık yaparak uluslararası ceza yargılamalarını
“Sırp halkının ithamı” olarak değerlendirdi. Bosna Savaşı sırasında ise, Sırpların sadece
kendilerini radikal İslamcı teröristlere karşı koruduklarını söylemişti.48
SC’nin bu yeni komisyonlarının raporlarının bu yıl içinde yayınlanması beklenmektedir. Bu arada,
Belgrad ve Banja Luka arasında, Bosna'daki savaşı ve Srebrenica'daki olayları araştırmak için
başka bir uluslararası komisyon daha oluşturmak üzere ortak bir diplomatik girişimin olduğuna
dair söylentiler bulunmaktadır. 49 Bu komisyonun temel gerekçesi, İngiliz Savunma Bakanlığı
tarafından kısa süre önce gizliliği kaldırılmış olan ve Belgrad basınında Srebrenica soykırımından
Sırpları aklayan belge diye alkışlanan sözde “İngiliz Arşivleri” diye adlandırılan bir yığın
belgedir. 50
Ancak, durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Raporlara dayanılarak sunulan en tartışmalı argüman
olan Bosnalı Sırpların Srebrenica güvenli bölgesini ele geçirmek için kapsayıcı bir plana sahip
olmadıkları savı, uluslararası mahkemelerce çoktan itibarsız kabul edilmiştir. İngiliz belgelerinde
yer alan bilgiler yeni değildir ve ‘eğer bu bilgiler daha önce olsaydı, dava sonuçları önemli ölçüde
değişirdi’ye inanmak için hiçbir neden bulunmamaktadır. Buna rağmen, Sırbistan ve Bosna’daki
revizyonistler, yeni bilgilerin yayınlanmasını, Srebrenica soykırımı hakikatlerine yönelttikleri
saldırıları desteklemek ve en son araştırma komisyonlarını haklı çıkarmak amacıyla
kullanmaktadır.

Vaka İncelemesi 2: Srebrenica Belediyesi
Son yıllarda Srebrenica belediyesinde meydana gelen olaylar, SC genelindeki gelişmelerin birer
ispatıdır. Savaştan sonra Srebrenica’nın ilk Sırp belediye başkanı olarak 2016 yılında seçilen
Mladen Grujičić, soykırımın inkârı konusunda toplum içindeki milliyetçi Sırp unsurları
harekete geçirdi. Soykırımın inkârı ile ilgili tüm temel sözde iddiaları kullanarak Srebrenica
soykırımını her fırsatta açıkça inkâr eden Grujičić, bölücü bir unsur olduğunu kanıtlamış oldu.
Uluslararası mahkemeler tarafından teyit edilen Srebrenica soykırımı kararlarını reddetmenin
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yanısıra, Potočari Anıt Mezarlığı'ndaki mezarların çoğunun sahte olduğunu iddia ederek
Srebrenica soykırımı kurbanlarının sayısını defalarca sorguladı.51
Grujičić, hüküm giymiş savaş suçlusu Radovan Karadžić’i alenen kahraman ilan ederek52 faşist
Çetnik hareketi aklayan Sırp milliyetçi koroda yerini aldı. 53 Grujičić, geçtiğimiz Mart ayında
Srebrenica’da düzenlenen Srebrenica Savaşı: Medeniyet İçin Savaş başlıklı revizyonist bir
çalışmanın tanıtım toplantısına katılan önde gelen Sırp katılımcılardan sadece biriydi. (Yayınlar
ile ilgili bölüme bakınız.) Diğer katılımcılardan bazıları şöyleydi: Meclis Başkan Yardımcısı
Radomir Pavlović, SDS partisi başkanı Momčilo Cvjetinović, Srebrenica kilisesi papazı ve
Karno Manastırı başrahibi.
Geçtiğimiz Haziran ayında, Srebrenica soykırımının 24. Anma Yıldönümü hazırlıkları sırasında,
Doğu Alternatifi isimli aktivist bir dernek, Srebrenica’da “1992-1995 Döneminde Podrinje Ve
Birac’da Müslüman Sürüler Tarafından Öldürülen Masum Sırpların Anısına” ibaresi yer alan bir
pankart açtı. Söz konusu pankart kaldırtılmış olsa da aynı dernek, Srebrenica’nın çeşitli yerlerine,
General Ratko Mladić’in resminin altında “Soykırım olmamıştır.” ve “Yaşa ve sağlıklı ol.” ibareleri
bulunan posterler astı. Savaş suçluları Ratko Mladić ve Radovan Karadžić’in resimlerinin olduğu
bayraklara, afişlere ve kasabanın Bosnalı Sırp sakinleri tarafından gururla taşınan tişörtlere
Srebrenica ve çevresinde sık sık rastlanmaktadır.
Bu yılın Ortodoks Noeli Arifesinde yaklaşık 20 araçlık bir konvoy Srebrenica’da ve Potočari
Anma Merkezi’nin etrafında Sırbistan bayrağı sallayarak, havaya ateş açarak ve milliyetçi Çetnik
müzikleri çalarak gösteri yaptı. Açık bir tehdit girişimi olan bu olay şu anda Bosnalı yetkililer
tarafından soruşturulmaktadır.54 Benzer bir olay geçen yılın Noel Arifesinde de gerçekleşmiş,
milliyetçi konvoyun yanısıra, bazı kişiler Anıt’a domuz iç organları fırlatmıştı. Bu hareket, binlerce
Boşnak'ın ebedi istirahatgahına hakareti amaçlayan İslamofobik bir semboldü.
Srebrenica Anma Merkezi çalışanları ve Srebrenica'daki Boşnak sakinler, kendilerini bu ortamda
güvensiz hissettiklerini ve bu saldırgan milliyetçi provokasyonlarla, 1992-1995 savaşı öncesi ve
sırasında yapılanlar arasında birtakım benzerlikler kurduklarını ifade etmektedirler.
Bu yıl Srebrenica’nın Birinci İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen bir olay, bu topluluğun tüm
katmanlarında beslenen etno-milliyetçi ideolojinin bölücü eğilimlerini gözler önüne sermektedir.
Okulun din eğitimi dersinde “Çetnik Kardeşler” adı altında Sırp milliyetçiliğinin sembollerini
sergileyen dokuz öğrencinin kışkırtıcı fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Okulun ağırlıklı Sırp
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yönetimi bu rahatsız edici fotoğrafı kınamadığı gibi, öğrencilerin tehlikeli etnik-üstünlük yanlısı
ideolojiyi açıkça sergilemelerine destek verdi.
Boşnak ebeveynlerin ve öğrencilerin ulusal olarak desteklenen kınama ve protestolarının
ardından, okul yönetimi söz konusu kışkırtıcı fotoğrafta yer alan öğrencilere disiplin cezası verdi.
Ancak, SC medyasında ve sosyal ağlarda bu olay çarpıtılarak Boşnak karşıtı duyguları kışkırtmak
için kullanıldı. Söz konusu fotoğrafı ihbar eden Boşnak toplumunun üyeleri, öğrencilerin
kimliklerine dair bilgileri gizli tutmalarına rağmen Sırplar, Boşnak aileleri, Sırp öğrencileri siyasi
amaçları için kullanmakla suçladılar.

Vaka İncelemesi 3: Peter Handke ve Nobel
Ödülü

Peter Handke
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Bu sene, Srebrenica ile ilgili hakikatlere en şiddetli saldırı, Sırbistan veya SC’deki milliyetçi
yetkililerden değil, uluslararası toplumdan geldi. Ekim 2019’da İsveç Akademisi, dünyanın en
prestijli edebiyat ödülü olan Nobel Edebiyat Ödülü’nü, soykırımı alenen inkâr eden Peter
Handke’ye verme kararı aldığını duyurdu. Avusturya vatandaşı olan Handke, seksenli ve doksanlı
yılları, savaş suçlularının özellikle de Slobodan Milošević'in hoşuna gidecek şeyler yaparak geçirdi.
Handke'nin Milošević ile geliştirdiği derin dostluk, Sırp davasına yaptığı hizmetlerin karşılığı
olarak Milošević rejimi tarafından Sırp Şövalyelik Nişanı ve söz konusu dönemde sadece
Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarına tanınan bir ayrıcalık olan gizli Yugoslav pasaportu ile tasrih
edildi. 55 Milošević’in soykırıma yataklık etme ve başka birçok savaş suçundan yargılanmakta
olduğu Lahey Mahkemesi’ndeki savunmasında Handke’nin tanıklık etmesini talep etmiş olduğu
bilinmektedir. 2006 yılında Lahey'deki hapishane hücresinde kalp krizinden öldüğünde, cenaze
töreninde konuşan Handke, Milošević’e methiyeler düzdü.
Handke'nin bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü almasına neden olan çalışmaları, onun Milošević'e olan
sadakatinin ve 'Büyük Sırbistan'ın’ soykırım niyetinin gerçek delilleriydi. Handke’nin
metinlerinden bazıları, Markale Pazar yerinin Sırplarca bombalanmasının aslında Müslümanların
işi olduğunu, savaş sırasında gösterilen Müslüman kurbanlara ait fotoğrafların sahte olduğunu,
Bosnalı Müslümanların Srebrenica’da 8000 yetişkin erkeği ve çocuğu, her nasılsa, kendi
kendilerine katlettiğini, Sırpların çatışmanın “saldırganları” olduğu varsayımının haksızlık
olduğunu ve Bosnalı Müslümanların aslında gerçek bir halk olmadığını iddia etmektedir. Peter
Handke’nin bu dehşete düşüren görüşleri aslında yeni değiller. İsveç Akademisi’nin 2019 Nobel
Edebiyat Ödülü’nü Handke’ye verme kararının gerekçesinin "insanoğlunun tecrübesinin
yerelliğini ve özgünlüğünü dilbilimsel bir beceri ile keşfeden son derece etkili bir çalışma"
şeklinde sunulmuş olması, soykırım inkârının Batının entelektüel sınıfının üst katmanlarında
endişe verici yayılımını göstermektedir.
Handke’nin adaylığının açıklanmasının soykırımdan sağ kalanlar, tarihçiler, gazeteciler ve
Bosna’daki vahşete ilk elden tanıklık eden araştırmacılarda neden olduğu öfkeye İsveç
Akademisi’nin tepkisi, verdiği karara daha büyük bir inatla sarılması oldu. 15 Kasım’da Bosnalı
yayıncılara hitaben yazdığı bir mektupta, Nobel Edebiyat Komitesi Başkanı Ander Olsson
şunları yazdı: “İsveç Akademisi, açık bir toplumda yazarlar hakkında farklı görüşlere ve edebi
eserlerin (literay works) farklı yorumlarına yer olması gerektiğine inanmaktadır.” İsveç
Akademisi'nin bu ifadesi, Handke olayını lanetlemeyi birçok açıdan en çok hak eden durumdur.
Dünyanın en saygın akademik kuruluşlarından birinin temsilcisinin edebiyat (literary)
kelimesini literay olarak yanlış yazmış olmasını bir kenara bırakırsak, bu bildiri, doğal olarak,
sadece İsveç Akademisi’nin Peter Handke’nin Nobel Ödülü ile ödüllendirilmesi için uygun
bulduğu edebi esasları vurgulamakla kalmaz. Aynı zamanda, en yetkili uluslararası yargı
kuruluşlarının kabul ettiği gerçeklere ve yargı kararlarına rağmen, Handke’nin soykırımın inkârı
karşısındaki duruşunu kabul edilebilir “farklı görüşler” den biri olarak açıkça onaylar.
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Edebiyat alanında Nobel ödülünü kazanacak kişiyi seçen komite sadece onsekiz kişiden oluşsa
da Batı toplumunun çok daha geniş bir kesimi bu inkâr eyleminin suç ortağıdır. Bu suç ortaklığı,
geçen yılın 10 Aralık tarihinde Stokholm’de düzenlenen Nobel Ödül Töreni’nde İsveç Kralı
16. Carl Gustaf Nobel madalyasını Handke’ye sunarken orada bulunup ayakta alkış tutan
herkesi kapsar; İsveç monarşisinin kendisini de kapsar, çaldığı müzik aletini bırakarak protesto
edemeyen Kraliyet Stokholm Filarmoni Orkestrası’nın tüm üyelerini de kapsar. En önemlisi de
Handke’nin utanç verici adaylığına ya açıkça onay veren veyahut buna karşı sesini yükseltmeyen
Batılı entelektüel çevrelerin büyük çoğunluğunu da kapsar.

Son Yayınlar
Eski Yugoslavya'daki savaşın sona ermesinden bu yana, savaş tarihini ve Srebrenica'daki soykırımı
yeniden yazmaya girişen çok sayıda kitap yayınlandı. Hatta, birçok savaş suçlusu kendi kitaplarını
yazdı. Eski Sırp paramiliter lider Milan Lukić, Sırp yetkili Biljana Plavšić, SC’in savaş dönemi
parlamenterlerinden Momčilo Krajišnik ve Radovan Karadžić gibi savaş suçları dolayısıyla
hüküm giymiş kişiler kitap yazdılar. Karadžić, kendi manifestosunu yazdığı gibi, tıpkı Ratko
Mladić gibi, Srebrenica tarihinin suçlu mirasını alkışlayan pek çok yeniden yazma çabasının
konusu oldu. Bu çalışmalar, soykırımın inkâr edilmesine ve eski Yugoslavya'daki etnik
bölünmeleri körükleyen savaş suçlularının yüceltilmesine yaptıkları olumsuz katkılardan dolayı
tanınmayı hak etmektedir. Bahse konu son yayınların en etkili olanları aşağıdaki gibidir.

“Srebrenica’da Soykırım Olmadı/U Srebrenici nije bilo genocida” (2018)
Vojislav Šešelj
Üç cilt ve 3,300 sayfadan fazla yayın yapan Sırp siyasetçi ve hüküm giymiş savaş suçlusu Vojislav
Šešelj’in bu son yayını, Srebrenica soykırımı inkârı ile ilgili tüm temel söylemleri içermektedir.
Šešelj, toplumsal cinsiyet ve soykırım üzerine çalışmalar yapan uluslararası bilimadamlarınca
tamamen çürütülmüş olan, Srebrenica'da soykırım yapılmadığı, çünkü kadınların ve çocukların
öldürülmeyip bölge dışına çıkarıldıkları savını ileri sürmektedir. Ayrıca, Bosnalı Sırplar tarafından
öldürülen Müslüman mahkûm sayısının 1,000 ila 1,200 arasında olduğunu iddia etmektedir.
Bahse konu kitabın Belgrad’daki tanıtım toplantısında, aralarında Yılın Sivil Haklar Savunucusu
ödülünün sahibi Natasa Kandic’in de bulunduğu altı insan hakları aktivisti fiziksel saldırıya maruz
kalmış ve salondan zorla çıkarılmışlardır. Söz konusu aktivistler, İnsani Hukuk Merkezi, İnsan
Hakları Gençlik Girişimi ve Forum ZFD'den geliyorlardı ve Voyvodina topraklarında Hırvatlara
karşı işlenen suçlarla ilgili barışçıl bir protesto gösterisi gerçekleştirmek ve kendi yayınlarını
dağıtmak için oradaydılar. Aktivistler Šešelj’in talimatıyla, kendisine ait radikal partinin üyeleri
tarafından zorla salondan çıkarılmadan önce, sözlü ve fiziksel şiddete, darbelere ve tekmelere
maruz kaldılar. Saldırı Belgrad'ın Stari Grad belediyesinin halka açık binalarında
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gerçekleştirilmesine rağmen, hiçbir belediye personeli veya güvenlik görevlisi bu şiddet eylemini
durdurmak için müdahale etmeye çalışmadı.56

“Srebrenica Savaşı: Medeniyet Savaşı /Bitka za Srebrenicu: rat za civilizaciju”
(2019)
Dušan Pavlović
Srebrenica Savaşı: Medeniyet Savaşı’nda Sırp iktisatçı Dušan Pavlović, Sırp milliyetçi siyasi
hareketinin temelini oluşturan soykırım inkârının klasik söylemlerinin çoğunu kullanmaktadır.
Pavlović, Srebrenica Soykırımı sırasında Sırp güçleri tarafından öldürülen Boşnak erkeklerin
5,500 kadarının büyük çaplı sistematik infazların silahsız kurbanları olmadığını, aksine çoğunun
Sırp güçleri ile girdikleri açık çatışmalar veya iç çatışmalarda öldürülen silahlı askerler olduğunu
iddia etmektedir. Pavlović, geri kalan Boşnakların ise intihar etmiş olduklarını veya kara
mayınlarının patlaması sonucu öldüklerini ileri sürmektedir. Pavlović’e göre, yedi yılı aşkın bir
araştırmanın ürünü olan kitap, Srebrenica’dan Tuzla’ya giden konvoydaki Müslümanların ifadeleri
de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara dayanmaktadır. Srebrenica soykırımı ile ilgili daha önce
bahsedilen 2004 Raporu’nu revize eden araştırma komisyonlarının arkasındaki itici gücün
Pavlović’in bu kitabı olduğu SC yetkilileri tarafından dile getirilmiştir.57

“Srebrenica: Gerçeklik ve Manipülasyon” Uluslararası Bilimsel Konferans
Tebliğleri (2019)
Ed. Milovan Milutinović
Sırp Cumhuriyeti Ordusu Birlik Komutanları Teşkilatı tarafından, Banja Luka
Bağımsız “Apeiron” Üniversitesi ve Belgrad’daki Sırpların XX. Yüzyılda Çektikleri
Acıları Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yayınlanan yaklaşık 800 sayfalık belge, klasik
revizyonist söylemlerin bereket boynuzudur. Konferans tebliğlerinin yazarları arasında hükümlü
savaş suçluları, onların avukatları, Sırp milliyetçi savaş çığırtkanları ve birkaç önemsiz bölgesel
ve uluslararası akademisyen yer almaktadır. Kitaba katkı verenlerin en tanınmışı olan, Noam
Chomsky kafasındaki bir Amerikan solcu entelektüeli, 2019 Banja Luka konferansına katılma
fırsatı bulamadan, birkaç yıl önce öldü. Bahse konu kırk dokuz raporun tamamını bu raporda
ayrılan sınırlı alanda incelemek imkânsız olsa da temel temalar hem tahmin edilebilirlikleri hem
de gereksizlikleri göz önüne alındığında kolayca özetlenebilir.
Rapordaki tüm makaleleri birleştiren temel motif, Srebrenica soykırımındaki mağdur ve faillerin
rollerinin tamamıyla ters yüz edilmesidir. Yazarlar, Orta Çağ ve İkinci Dünya Savaşı da dahil
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olmak üzere geçmiş dönemlere ait tüm sıkıntıları hatırlatarak Sırp mağduriyeti anlatısını
oluşturmak için büyük çaba sarf etmektedirler. Son çatışmadan on yıllar, hatta yüzyıllar öncesine
giden tarihsel olayların doğruluğu şüpheli ve tamamen alakasız yorumları, Temmuz 1995'te
meydana gelen şiddete zemin hazırlamak için akıl almaz bir şekilde kullanılmaktadır. Bundan
sonraki mantıksal adım Boşnak kurbanların sayısını ve kimliğini çarpıtmaktır. Srebrenica'da
gözaltına alınan, cinsel istismara maruz bırakılan ve sistematik olarak katledilen silahsız erkekler
ve çocuklar askeri muharipler, teröristler ve suçlular olarak tanımlanmaktadır.
Makalelerde belirtilen ölü sayısı 2.000 civarındadır ve bu rakam yargı tarafından kabul edilmiş
Boşnak kurban sayısının yaklaşık %75’inden daha azdır. Dahası, bu ölümler, başta Sırp silahlı
kuvvetleri ile karşılıklı çatışma olmak üzere, hastalık, yetersiz beslenme, yorgunluk ve kavga gibi
çeşitli nedenlere bağlanmaktadır. Temmuz 1995'ten önceki çatışmalar asılsız bir şekilde
abartılarak anklavdan gelen Boşnak tehdidi gibi akıl almaz iddialar üretilmektedir. Yazarların
bazıları, Bosnalı Müslümanlar tarafından Podrinje'deki Sırplara karşı işlenen soykırım veya etnik
temizlik yalanları uyduracak kadar gerçeklikten kopmuş durumdadır. Böylece Sırplar bahtsız
kurbanlar, Boşnaklar ise meşru askeri hedefler olarak sunulmaktadır.
Bu anlatıdaki en komik nokta ise, genellikle gecenin köründe sivil kılığına girmiş askeri personel
tarafından cesetlerin mezarlardan çıkarılması ve uzak yerlere yeniden gömülmesi işlemlerinin,
aldatıcı bir örtme operasyonu olarak değil, geleneksel savaş sonrası sanitasyonundan başka bir şey
olmayan hijyen ve kamu güvenliği endişesi ile yürütülen standart bir prosedür olarak anlatılmasıdır.
Rapordaki tüm belgeler, bindokuzyüzdoksanlarda eski Yugoslavya’da işlenen suçları hükme
bağlamak için kurulmuş olan uluslararası mahkemeleri hedef almaktadır. Bazı yazarlar, söz
konusu araştırma ve yargı kurumlarının yeterlilikleri ile küstahça alay ederken, bazıları da
soykırım kavramına saldırarak hukuki vukufiyet ve soykırım kuramı konusundaki cehaletlerini
sergilemektedirler. Söz konusu yargı kuruluşlarını itibarsızlaştırmak için en yaygın kullanılan
strateji, onları önyargılı ve taraflı davranmak ve uluslararası Sırp karşıtı komploya hizmet
etmekle suçlamaktır. Söz konusu yayının yazarlarının çoğunun bu söylemin en çok zevk aldıkları
uç noktası, sadece yargı süreçlerini değil, Srebrenica'daki zulmün tamamını, NATO müdahalesine
bahane üretmek ve ardından Sırplara iftira atmak için uydurulmuş bir Batı komplosu olarak
nitelendirmektir. Özetle, söz konusu raporlar, Sırp soykırım inkârının tüm klasik söylemlerini
ortaya koyan bir ders kitabı-vaka incelemesi örneği oluşturmaktadır.
“Benim Savaş Suçlum” (2020)
Jessica Stern
Amerikalı bilim insanı ve terörizm uzmanı Jessica Stern, tipik revizyonist tarihçilere veya
soykırım inkârcılarına pek benzememektedir. Gerçekten de ICTY’nin ulaştığı delilleri kabul
etmekte, örneğin, Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini ve Srebrenica
soykırımı inkârını açıkça lanetlemektedir. Ne var ki, Benim Savaş Suçlum gibi pek de hoş olmayan
bir isme sahip son kitabında Stern, uluslararası entelektüel topluluk içinde endişe verici bir
şekilde yaygınlık kazanan benzersiz bir tarihsel revizyonizme bulaşmaktadır.
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Savaşta işlemiş olduğu suçlar nedeniyle Lahey'de tutuklu bulunan Radovan Karadžić ile yapılmış
röportajların ürünü olan Benim Savaş Suçlum kitabı, Srebrenica soykırımının en acımasız
faillerinden birini insancıllaştırmak için çirkin bir girişimde bulunmaktadır. Kitabın adından da
anlaşılacağı gibi, Stern’in kitabı, şefkatli bir şekilde Radovan olarak bahsettiği Karadžić için
romantik ve muhterem bir insan tablosu çizmesi son derece komik bir durumdur. Karadžić’in
fiziki görünüşünün ve sözümona yakışıklılığının tasvirini büyük bir keyifle yapmanın yanında
Stern, öznesini bir beyefendi ve bir bilge olarak tanımlamak için her yola başvurmakta; onu
zamanının şiirsel dehası, kendi mitolojisinin trajik kahramanı ve hatta samimi bir dost olarak
sunmaktadır.
Benim Savaş Suçlum kitabını inceleyenlerin büyük çoğunluğu bu çalışmayı tam da olduğu gibi
değerlendirmektedir; bilimsel olmaktan ziyade kişisel bir girişim.
Rafia Zakaria tarafından yapılan güçlü bir değerlendirme Stern’in bu kitabını, “ahlaki karmaşayı
psikolojik karmaşıklık olarak satmaya uğraşırken, zayıf bağlantılarıyla herşeyi bulandıran ve
yanıltan, kariyerinin sonlarında bir akademisyenin çabaları” 58 olarak tanımlamaktadır. Stern,
miyobik bir tecrübesizlikle soykırım inkârcılarının ekmeğine yağ süren veya akademik kariyerini
ilerletmek için Srebrenica kurbanlarının acılarından faydalanan ilk duyarsız Batılı entelektüel
değildir şüphesiz. En iyimser yaklaşımla soykırımı önemsizleştiren, en kötümser yaklaşımla ise
soykırımın inkârına hizmet eden Stern’in kitabı, Bosnalı Sırpların revizyonist anlatıları için paha
biçilmez bir katkıdır ve bu onu küresel soykırım savunucular topluluğuna sıkıca yerleştirir.
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KÜRESEL EĞİLİMLER

Soykırımın inkârı, azınlık toplumlarına yönelik küresel çapta şiddet tehditleri oluşturan
antisemitizm, İslamofobi ve radikal sağcı terörizm gibi birbiriyle örtüşen birçok olgu tarafından
tahkim edilir. Ötekileştirilmiş grupların ortak tarihi travmalarını inkâr etme, onlara zulmedenleri
yüreklendirir ve gelecekte onları daha büyük bir ayrımcılık ve şiddet riski ile karşı karşıya
getirerek marjinalleşmelerine katkı sunar. Bu savunmasızlık hali, Amerika Birleşik Devletleri ve
Avrupa genelinde radikal aşırı sağ ideolojinin yaygınlaşması ile daha da artar.
Bazıları, ideoloji ve etkiyi yaymanın aracı olarak internetin küreselleşmeye tepkiyi
kolaylaştırdığını düşünse de radikal aşırı sağ görüşler bu vesileyle her zamankinden daha geniş
bir kitleye ulaşmaktadır. Aşırı ideoloji gittikçe ana akım haline geldikçe, ana akımın kendisi
giderek daha fazla aşırılıkçılık yönünde ilerlemektedir. Birçok Batı ülkesinde yüksek siyasi
makamlara seçilen liderler, dini ve etnik azınlıklara atfen istila ve enfeksiyon retoriğini kullanarak
ırkçı ve antisemitik görüşleri açıkça savunmaktadırlar. Bu tarz kışkırtıcı bir dilin, ana akım siyasi
liderlerin meşrulaştırılmasıyla birleştiğinde, hedef kitlelere yönelik şiddet için bir katalizör
görevi gördüğünü tarih bize göstermiştir. Bu süreçlere, son zamanlarda etno-milliyetçilik ve
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beyaz üstünlüğü adı altında yapılan terörist saldırılarda yaşanan dramatik artışlarda şahitlik
edilebilmektedir.
Batı’da dini azınlıklara yönelik önyargı ve şiddetin çarpıcı küresel artışı bu eğilimin göstergesidir.
Antisemitik tutumlardaki ve Yahudi cemaatlere karşı şiddetteki artışa, soykırım inkârının dünya
genelinde yeniden canlanması eşlik etmektedir. Hem Avrupa hem de Amerika Birleşik
Devletleri’nde internet üzerinden Yahudi karşıtı propagandanın artmasının yanısıra Yahudi
bireylere ve cemaatlere karşı yürütülen vandallıklar, tehditler ve şiddet saldırıları bu durumu
açıkça ortaya koymaktadır. Batı’daki Müslüman azınlıklar da benzer mağduriyetler yaşamaktadır.
Tıpkı antisemitizm gibi, Müslümanlara karşı önyargı da yüzyıllardır varlığını sürdürmekte olsa da
küreselleşmenin ve küresel ekonomik krizin büyümesiyle bu önyargının etkisi artmıştır.
Müslümanlara karşı ayrımcılık, taciz ve şiddet olayları son yıllarda hem Avrupa’da hem de
Amerika’da çok hızlı bir biçimde artmıştır. En yaygın olarak bildirilen Müslüman karşıtı nefret
suçları arasında camilere, topluluk merkezlerine ve Müslüman evlerine yapılan saldırıların yanı
sıra, genellikle İslam cemaatinin en görünür üyeleri olan örtülü kadınlara yönelik saldırılar yer
almaktadır.
Soykırım inkârı ve tarihsel revizyonizm hem Yahudi hem de Müslüman azınlıklara karşı saldırıları
harekete geçiren üstüncü ideolojilerin ayrılmaz parçalarıdır. Birleşik Krallık ’ta son zamanlarda
yapılan bir araştırma, buradaki yetişkinlerin %5’inin Holokosta inanmadığını, her on iki
yetişkinden birinin ise şiddetin boyutunun fazlasıyla abartıldığını düşündüğünü göstermektedir.59
Benzer eğilimler Batı dünyasında gözlemlenebilmekte ve bu tür bulguların ima ettiği şeyler, salt
tarihi bilgisizlikten çok daha ağırdır. Auschwitz’in üzerinden geçen 75 yıl sonra, İkinci Dünya
Savaşı’nın hemen sonrasında oluşan faşizm karşıtı uzlaşı; Holokost revizyonizmini ve Nazi
Almanya’sı sembolizmini besleyen küresel Neo-Nazi hareket büyütülerek parçalanmaktadır.
Benzer ideolojilerin Batı’da hız kazanmasını engelleyen Holokost dehşetinin hatıraları, yirminci
yüzyılın ikinci yarısında Nazizmin itibar kaybetmesine neden olmuştu. Ancak bu tarihsel
hafızanın solgunlaşması, Holokost’un dünya genelinde bilinmemesine neden olmakta, hem
Holokost revizyonizminin hem de antisemitik ideolojinin yaygınlaşması için bir yeşerme zemini
yaratmaktadır.
Holokost inkârının Yahudi cemaatlere karşı aşırı sağ şiddetini körüklemesine benzer bir biçimde,
Bosnalı Müslümanlara karşı işlenen soykırımın tarihsel revizyonu da küresel aşırı sağın İslam
karşıtı unsurlarını harekete geçirmektedir.
Bosnalı Müslümanlara karşı işlenmiş olan soykırım, yakın tarihin en şiddetli aşırı sağcı terör
saldırılarının bazıları için ilham kaynağı olmuştur. Geçtiğimiz Mart ayında Yeni Zelanda
Christchurch’de ibadet etmekte olan 51 Müslümanı katleden yirmibeş yaşındaki beyaz
üstünlüğü yanlısının saldırıda kullandığı silahın üzerinde Sırp milliyetçilerin isimleri yazılıydı.
Saldırganın Facebook’a yüklemiş olduğu saldırı anı videosunda, saldırıdan hemen önce Radovan
Karadžić’i yücelten bir Çetnik şarkısı dinlediği görülmektedir. Bosnalı Müslümanlara 1990’larda
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“Holocost’u Anma Günü: İnkârın ‘Şok Edici’ Katmanları Yürürlükte” BBC, 27 Ocak 2019,
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uygulanan soykırım, 2011 yılında 77 kişiyi kurşun yağmuruna tutan Norveç’li aşırıcıya da ilham
olmuştu.
Bunlar sadece en korkunç örnekler olsa da küreselleşme çağında soykırım inkârının tetiklediği
tehdidi temsil etmektedirler. İnternet çağında enfekte olmalarına izin verilen şiddet ideolojileri,
aynı virüsün farklı türlerinde meşrulaşarak ve güçlenerek dünyanın sayısız köşesine
ulaşabilmektedir. Aşırı sağ terörizmin dünya geneline yayılmasına neden olan soykırım inkârının
zehirli atmosferini durdurmak, şimdi her zamankinden çok daha büyük önem arz etmektedir.
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İNKÂR İLE MÜCADELE

Nedžad Avdić

Bu raporda ele alınan endişe verici gelişmelere bakarak, Srebrenica soykırımının inkârı ile
mücadele etmek nafile bir uğraşı gibi görünebilir. İnsanlık tarihindeki bütün soykırım örneklerini
inkâr izlemiştir ve çok güçlü kanıtlara rağmen inkârın bu inatçılığı moral bozmaktan başka bir
şey değildir. İnkârın kökünü tamamen kurutmak mümkün olmasa bile, bu sinsi zehirin yayılmasını
durdurma konusunda kitlesel siyasi şiddetin kurbanlarına ve sağ kalanlarına karşı ortak bir
sorumluluk taşımaktayız. Bu çabamızda, eski Yugoslavya’daki soykırım inkâr faaliyetlerine karşı
ön saflarda yürütülen birçok cesur hareketten güç ve ilham alabiliriz.
Dikkate değer örneklerden biri, geçen yıl Srebrenica soykırımının yirmi dördüncü
yıldönümünde Belgrad’ın merkezinden geldi. Çok sayıda insan hakları savunucusu, var olan inkâr
kültürünü protesto etmek için Sırbistan başkentinin sokaklarına döküldü. Ellerinde ‘Sorumluluk’,
‘Dayanışma’ ve ‘Srebrenica Soykırımını Asla Unutmayacağız.’ yazılı pankartların yanısıra
Srebrenica’da ölenlerin sayısı olan 8,372 rakamının bulunduğu dövizler taşıyan bu cesur
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aktivistler, tehditkâr karşı protestolar ve geniş çaplı düşmanlık gösterilerine rağmen
vazgeçmediler.60
Soykırımdan sağ kurtulan Srebrenica sakini Nedžad Avdić’in hikâyesi, soykırım inkârı ile
mücadelede bireysel cesaret ilhamı veren bir örnektir. Geçtiğimiz Mart ayında Srebrenica’nın
tam ortasında düzenlenen, Dušan Pavlović’in revizyonist kitabının tanıtım toplantısında Avdić,
bütün konuşmacılar kendisinin bizzat tecrübe etmiş olduğu şiddeti sırayla inkâr ederken yalan
ve nefretin yaylım ateşi altında sabırla bekledi. Sonunda konuşma fırsatı yakaladığında sakince
ayağı kalktı ve saldırma potansiyeline sahip kalabalığa şunları söyledi:
Öncelikle hepinizi selamlamak isterim. Ben Nedžad Avdić. Ben soykırımın bizzat
kurbanıyım. Srebrenica lisesi birinci sınıf öğrencisi ve on yedi yaşında bir genç olarak
Temmuz 1995’teki saldırıdan sağ kurtuldum. Sadece şunu söylememe izin verin; Sırp
kurbanları inkâr etmek veya onlara hakaret etmek için burada değilim, ne de böyle bir
niyetim var. Bu bir savaştı ve korkunç şeyler oldu, ancak siz burada Sırp kurbanları
konuşmuyor, sadece Boşnak kurbanları inkâr ediyorsunuz. 61
Düşmanca bir ortamda ve büyük bir risk alarak gerçekleştirilen bu kahramanca protesto
eylemleri, bütün bireylerin ve örgütlerin soykırım inkârına karşı mücadeleye katılmalarını teşvik
etmemiz konusunda bize cesaret örneği sunmaktadır. Srebrenica soykırımı inkârı ile mücadele
etme, Temmuz 1995’teki korkunç şiddetten etkilenenlerin veya savaş sonrası Bosna-Hersek’inin
barış ve istikrarından menfaati olanların işine yaramıyor sadece. İnsan haysiyetinin korunması,
barış ve güvenliğin muhafazasından ayrılamaz; bu nedenle, soykırım inkârı ile mücadele; hakikat,
adalet ve barış için evrensel mücadelenin mütemmim cüzüdür.
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Bursać:
Govor
Nedžada
Avdića!”
Oslobodenje,
19
Mart
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ÖNERİLER
Kim olduğumuzdan ve toplumdaki konumlarımızdan bağımsız olarak her birimiz Srebrenica
soykırımı inkârı ile mücadeleye katkı sunabiliriz. Sıradan vatandaşlar, Srebrenica soykırımı ile ilgili
farkındalığı ve inkâr ile mücadele konusunda ilkeli bir tutumu geniş kamusal ve özel platformlara
taşıyabilirler. İster mesleki önderlik veya kanaat önderliği rolleri gibi geleneksel etki kaynaklarını,
isterse modern iletişim teknolojileri ve sosyal medya ağlarını kullanalım, hakikat ve adaleti
savunma konusunda hepimiz yetkiliyiz. Bu yetkiyi kullanırken, soykırım kelimesinin önemini
azaltmamalı veya bu kelime yerine daha ılımlı ve daha muğlak olan “katliam” veya “etnik temizlik”
terminolojisini kullanmamalıyız. Soykırım inkârına anında tepki vermeli ve daima şiddetle
kınamalıyız. Bu evrensel olarak uygulanabilir ilkelere ek olarak, inkâr ile mücadelede
kullanılabilecek yasal düzenlemeler, eğitim ve siyasi faaliyetler gibi çok sayıda yöntemler mevcut.
Srebrenica Anma Merkezi, küresel topluluğumuzu zehirleyen Srebrenica soykırımı inkârının bu
meşum felaketinin en iyi şekilde üstesinden gelmek için hem Bosna-Hersek hem de
yurtdışındaki siyasi ve sivil toplum aktörlerine öneriler sunmaktadır.
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Uluslararası Toplum ve Yurtdışındaki Politika Yapıcılara Öneriler:
Uluslararası toplumun Srebrenica soykırımı inkârı ile mücadele konusunda ahlaki bir
yükümlülüğü bulunmaktadır. İnsanlık tarihindeki uluslararası barışı korumanın en büyük
başarısızlığı olarak kabul edilen yerde, BM’nin ‘güvenli bölgesi’ Srebrenica’da Temmuz 1995’te
8,000’den fazla yetişkin erkek ve çocuk katledildiğinde dünya durdu. Bu utanç verici görev
ihlalinin neden olduğu hayat kayıplarının telafisi mümkün olmasa da uluslararası toplum,
Srebrenica soykırımından sağ kurtulanlara ve soykırımın kurbanlarının hatırasına borçludur.
Dünya, geçmişten ders alarak, Srebrenica soykırımının tarihsel hafızasını koruma ve soykırım
faillerinin hesap vermelerini temin etme sorumluluğunu taşımaktadır. Yabancı hükümetler ve
görevliler, sınır aşırı yapılar ve STK’lar ile birlikte soykırım inkârı ile mücadeleye, dolayısıyla
gelecek şiddetin önlenmesine katkı sunabilirler.
İnkâr Karşıtı Yasalar Yapın
Aralarında İsviçre, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Makedonya, Lüksemburg, Letonya
ve Litvanya’nın bulunduğu birçok ülke soykırım inkârını yasaklayan yasalar çıkardı. Bu tür yasalar,
ifade özgürlüğü ile uyumsuzlukları nedeniyle ihtilaf kaynağı olsa da 2008 tarihli AB Irkçılık ve
Yabancı Düşmanlığı ile Mücadeleye İlişkin Çerçeve Kararı, nefret suçuna karşı koruma ile ifade
özgürlüğü arasındaki hassas dengeyi ayarlayan uygulanabilir bir model önerdi. Bu yasa senedi,
soykırım inkârının topyekûn yasaklanması mefhumunu onaylamakta fakat, bunu “şiddet veya
nefrete teşvik etmesi muhtemel” ifadeleriyle sınırlandırmaktadır. Belçika Parlamentosu
tarafından geçen yıl kabul edilen yasa takdire şayan bir örnek oluşturmaktadır. Holokost
revizyonizmi ile ilgili daha önce var olan yasağı genişleten bu yeni yasa, ek olarak Ruanda ve
Srebrenica soykırımlarını inkâr etmeyi Belçika'da yasaklamaktadır. Srebrenica soykırımının inkâr
edilmesini suç sayan benzer bir yasa geçen yıl Kanada Parlamentosu’nda çıkarıldı. İnkâr ile
mücadele için bu tür somut önlemler övgüye layık çabalardır.
Halkı Bilgilendirin
Uluslararası aktörlerin, ülkelerinde ve toplumlarında Srebrenica soykırımı ile ilgili farkındalığı
artırabilecekleri birçok yol bulunmaktadır. 2009 yılında, 11 Temmuz’u Srebrenica soykırımını
anma milli günü ilan etmiş olan Avrupa Parlamentosu’nun adımlarını takip etmeleri konusunda
yerel ve ulusal hükümetler teşvik edilmelidir. Srebrenica’da gerçekleşen soykırım ile ilgili halkın
bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yüzlerce faaliyetle, Birleşik Krallık ‘ta Srebrenica Anma
Günü düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıl, dört Kanada şehrinin belediye başkanı, belediye
düzeyinde 11 Temmuz’u Srebrenica Soykırımını Anma Günü ilan ederek övgüye layık bir emsal
teşkil ettiler.
Söz konusu anma merasimleri, uluslararası hükümetlerin Srebrenica ile ilgili farkındalığı
artırması için anlamlı bir fırsat oluştururken, bu inisiyatifler Temmuz’da tek bir hafta ile
sınırlandırılmamalıdır. Hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının yanısıra eğitim kurumları da
Srebrenica ile ilgili yıl boyu devam eden faaliyetler düzenleme konusunda teşvik edilebilirler.
Soykırımdan sağ kurtulanlara ve soykırım uzmanlarına, Srebrenica ile ilgili tecrübelerini yabancı
dinleyicilere anlatma fırsatları verilmesi, soykırım inkârına karşı küresel mücadelede kıymetli
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kaynaklardır. Bu yılın Ocak ayında İskoç Hükümeti, Uluslararası Holokostu Anma Günü’nde
Edinburgh ve Glasgow’dan binlerce öğrenciye İskoç Parlamentosu’nda hitap etmesi için
Srebrenica soykırımından sağ kurtulan Hasan Hasanović’i davet etti. Uluslararası kuruluşlar
Srebrenica Anma Merkezi ile birlikte benzer faaliyetler organize etmek için dünya genelindeki
kurban kuruluşları ve diaspora toplulukları ile iş birliği yapabilirler.
Okullar ve üniversiteler soykırım inkârının tehlikeleri ile ilgili halkı bilgilendirme konusunda
bilhassa yetkilendirilmelidir. Srebrenica soykırımının ders müfredatlarına dahil edilmesine
ilaveten, eğitim kurumları, Srebrenica soykırımı ile ilgili küresel bilinci artırmak için yerli ve
yabancı eğitim kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya teşvik edilmelidir. Srebrenica Yaz Üniversitesi ve
Denver Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Küresel Uygulama Enstitüsü, Srebrenica soykırımının
yüksek öğrenime entegre edilmesi konusunda mükemmel örneklerdir. Bu programlar,
Srebrenica Anıtı ve Mezarlığı’nı ziyaret etmesi için her yıl dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler
getirilip ilk elden tecrübeler kazanmalarını sağlayarak Srebrenica soykırımı ile ilgili ders
konularını destekleyebilir.
Dünya Forumlarında Duruş Sergileyin
Ülkelerin, soykırımın inkârına karşı dünya sahnesinde ilkeli bir tutum sergilemeleri için sayısız
fırsatlar bulunmaktadır. Küresel siyasi aktörleri, uluslararası iş birliğinin ön şartı olarak
soykırımın tanınmasını öncelemeye ve devletlerarası iletişimde inkâra engel olmaya davet
ediyoruz. Uluslararası aktörlerin, siyasi destek ve nüfuzlarını dikkatli kullanarak soykırım
inkârında suç ortaklığı yapmaktan kaçınmaları sağlanmalıdır. Böylece Sırp Cumhuriyeti gibi
yerlerdeki liderler, uluslararası izolasyonun soykırım inkârının doğrudan sonucu olduğunu
anlayacaktır. Öte yandan, Avrupa Birliği gibi ulus ötesi yapılara entegre olmayı hedefleyen
Sırbistan ve Bosna-Hersek’te, soykırım inkârının gelecek nesillerin refah ve imkânlarının önünde
önemli bir engel olacağı anlaşılabilecektir. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması
gibi savaş suçlarının yargılanması ile ilgilenen yerel mahkemeler ve uluslararası kuruluşlara sözlü
destek, bu çabaların önemli bir bileşenidir ve aynı amaç için kullanılabilir.
Srebrenica soykırımının inkârını kınayan sembolik jestler de önemlidir. Son örnekler arasında,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Srebrenica soykırımının resmi olarak kabul edilmesine
yönelik 2015 önergesinin desteklenmesi ve Nobel Edebiyat Ödülü’nün soykırım inkârcısı Peter
Handke’ye verilmesini protesto eden Türkiye, Arnavutluk ve Kosova'nın geçen yılki Nobel
Töreni’ni boykot etme kararları yer almaktadır.
Açıkça kınama ve soykırımın inkârına yönelik caydırıcı önlemlere ek olarak, uluslararası
aktörleri, sinsi tarihsel revizyonizmin ve siyasi şiddetin hedefe koyduğu gruplarla sözlü ittifak
kurmaya davet ediyoruz. Siyasi aktivistler de dahil olmak üzere dünya genelindeki savunmasız
topluluklar şiddet ve ayrımcılığa karşı korunmalıdır. Yabancı hükümetlerden ve uluslararası
aktörlerden, insan haklarının korunmasını en önemli dış politika öncelikleri haline getirmelerini
rica ediyoruz. Soykırımın inkârını önlemenin en etkili yolu, şüphesiz ki soykırımın işlenmesini
önlemektir. Uluslararası toplumun Temmuz 1995'te Srebrenica nüfusunu korumadaki
başarısızlığı, ortak eylemsizliğin feci sonuçları ile ilgili acı verici bir tarihsel ders olarak
korunmalıdır.
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Bosna-Hersek’teki Siyaset ve Sivil Toplum Aktörlerine:
Bosna-Hersek’teki politika yapıcılar için soykırım inkârı ile mücadele son derece çetin bir
mücadeledir. Savaş sonrası devletinin istikrarsız yapısı, ülkenin yakın geçmişiyle etkili bir şekilde
yüzleşmesini sağlayacak politikalara, yasalara ve yapısal reformlara elverişli değildir. Milliyetçi
siyasi aktörler, etnik şiddetten kalan acıları ve düşmanlıkları adalet ve barış pahasına da olsa
sömürmektedir. İnkârın, Bosna-Hersek’te birlikte yaşamanın doğal kanunu olarak işlev
görmesine artık izin verilemez. İnkâr ile mücadele savaşına çoktan girmiş olan yerel siyasi
aktörler; sizlere minnettarız ve cesaretinizi kaybetmemenizi rica ediyoruz. Şimdiye kadar sessiz
kalan yerel siyasi aktörler; umuyoruz ki statükoya karşı koyacak cesareti bulursunuz ve BosnaHersek’teki hakikat ve sürekli barış için verdiğimiz mücadeleye katılırsınız.
Savaş Suçlarını Yargılayın ve İnkâr Karşıtı Yasa Çıkarın
Bosna-Hersek’teki soykırım inkârı ile mücadelede yargı süreci olağanüstü önemdedir. Bu
yalnızca tarihi gerçekleri ve suçu ortaya çıkarmanın bir aracı değildir; hiç yılmadan aranan hukuki
adaleti, eşitliği yeniden tesis etmenin ve Bosna toplumunun şifa bulmasını sağlamanın tek yoludur.
ICTY’nin kapanmasının ardından IRMCT’nin de yetkilerinin sınırlandırılmasıyla, bu yük büyük
oranda yerel yargı sisteminin omuzlarına binmiştir. Bosna Hükümeti’ni kötürüm bırakan etnik
bölünmeye rağmen, Bosna-Hersek Mahkemesi, çok sayıda soykırım suçunu hükme bağlamıştır.
Milorad Trbić’in yerel mahkemelerce mahkûm edilmesi, Srebrenica soykırımının yerel kaynaklı
mahkemelerce çok ihtiyaç duyulan teyidini sağlamıştır. Dolayısıyla, yerel hâkimlerin, savcıların ve
savunma avukatlarının hukukun üstünlüğünü koruma ve adaleti bağımsız ve tarafsız bir şekilde
temin etme konusunda kararlı olmaları zorunludur.
Soykırım inkârının suç sayılması, Bosna-Hersek’te adaletin tesisi için çıkılan yolun önemli
adımlarından biridir. Bu sene Bosna Parlamentosu’na sunulan bir teklif, Halklar Meclisi’ndeki on
beş üyenin dokuzu tarafından reddedilmiş olsa da bu türden yasama çalışmaları için ideal bir
model önermektedir. Şayet söz konusu teklif yasalaşmış olsaydı, soykırımın veya yargıca onanmış
diğer savaş suçlarının aleni inkârından dolayı beş yıla kadar hapis cezası verilebilecekti.
Aynı hüküm, Bosna toplumundaki savaş suçlularının ödüllendirilmeleri ve isimleri kamu
binalarına verilerek yüceltilmeleri için de öngörülmekteydi. Söz konusu teklif, Bosna
Parlamentosu’nda son yıllarda reddedilen inkâr karşıtı tek yasa teklifi değildi. Ancak, bu
başarısızlığa rağmen, Bosna-Hersek’teki kanun koyucuların benzer yasaları desteklemeye devam
etmelerini tavsiye etmekteyiz. Bu tür önlemler sadece Srebrenica’dan sağ kurtulanlar için adalet
ve güvenlik umudu olmaz, aynı zamanda uluslararası yargı kuruluşlarının tarihsel hakikatleri
tespitine güçlü biçimde destek olur. Kabul edilmesi durumunda böyle bir yasanın, ülkenin siyasi
iklimine ve gelecekteki istikametine önemli ölçüde etkisi olacaktır.
Eğitim Reformunu Savunun
Srebrenica soykırımı Bosna’daki okul müfredatından ve ders kitaplarından çıkarılarak, genç
nesiller kendi toplumlarında son yıllarda işlenmiş olan suçlarla ilgili bilgi sahibi olmaktan mahrum
edilmiştir. Okulların etnik aidiyete göre ayrışmış olması ve savaşta Boşnaklara uygulanmış olan
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şiddetle ilgili doğru bilgileri içermeyen farklı tarih müfredatları için ısrar edilmesi, BosnaHersek’teki barış ve uzlaşının önündeki aşılması en güç engelleri oluşturmaktadır.
Siyasi aktörler, eğitim reformu ve Srebrenica soykırımı ile ilgili yargı tarafından tasdik edilmiş
gerçekleri içeren standart bir müfredatın uygulanması için çaba göstermelidir. Bu geniş kapsamlı
girişimlere ek olarak, eğitim sisteminin ilk seviyelerinde soykırım inkârı içerik olarak ele alınabilir.
Srebrenica Anma Merkezi, Bosnalı öğrencilerin Srebrenica soykırımı ile ilgili bilgilendirilmeleri
konusunda politika yapıcılara, okul yönetimlerine ve öğretmenlere yardımcı olmaya hazırdır.
Öğrencilerin Srebrenica soykırımına ilişkin bilgilerle sadece okul ortamında karşılaşmalarını
değil, Srebrenica soykırımını derin bir kişisel tecrübe olarak onlara öğretmek amacıyla
hazırlanmış faaliyetlere ve eğitim gezilerine katılmalarını tavsiye ediyoruz. Son iki yıldır,
Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı yıllık bütçesinden fonlar tahsis edip
ortaöğrenim öğrencilerinin Srebrenica Anıtı’nı ziyaret etmelerini sağlayarak bu konuda öncülük
etmektedir. Soykırımın hafızasını korumak amacıyla kurulmuş olan mekânlara ve müzelere
düzenlenecek olan okul gezilerine ek olarak, soykırım kurbanlarını anmak için organize edilmiş
olan anma faaliyetlerine katılım, her yaştaki öğrencinin Srebrenica soykırımı hakkında kapsamlı
ve bütüncül bir tecrübe kazanmasına katkı sunacaktır.
İnkâra Karşı Sesinizi Yükseltin
Soykırımdan sağ kurtulanların, Srebrenica soykırımı tanınmaksızın siyasi jestlerde bulunulmasını
şüpheyle karşılaması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla beraber, Bosna-Hersek’teki siyasi ve
sivil toplum aktörlerinin kamusal güçlerini kullanarak Srebrenica ile ilgili hakikatlerin
savunuculuğunu yapmalarını ve her fırsatta soykırım inkârını kınamalarını talep etmekteyiz.
Siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, STK’lar ve dini otoriteler, revizyonistlerce dolaşıma
sokulan yalan ve yanlış bilgileri gölgede bırakmalıdır. Bu raporda ele alınan son gelişmeler, inkâr
ile savaşın bu cephesinde yeniden diriliş çağrısı yapmaktadır.
Bosna toplumundaki bölünme ve nefreti devam ettirmek isteyenleri teşhir etme konusunda
medyaya önemli bir rol düşmektedir. Medya kararlı bir şekilde doğru haberlere yer vererek
sahte anlatılara karşı koymalıdır. Siyasetçiler ve diğer toplumsal ve dini önderler kendilerini
büyük bir tutkuyla inkârla mücadeleye adamalı ve hakikatin yılmaz savunuculuğunu kamu
hizmetinin en acil sorumluluklarından biri olarak algılamalıdır.
Bu sadece tarihsel revizyonizmi ve bölücü faaliyetleri açıkça lanetlemeyi değil, aynı zamanda
inkâr ile mücadeleye kararlı bir şekilde adanmış bireyleri ve kuruluşları desteklemeyi zorunlu
kılar. Mağdur dernekleri ve mağdur aileleri, Bosna toplumundaki soykırım revizyonizmi ile
mücadele eden en cesur ve proaktif güçlerden bazılarıdır. Hakikatin korunmasına ve adaletin
tesisine adanmış olan bu ve benzer kuruluşların başarısı, siyasi ve sosyal nüfuz unsurları da dahil
olmak üzere Bosna toplumunun geniş kesimleri tarafından anlamlı ve istikrarlı bir şekilde
desteklenmesine bağlıdır.
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SONUÇ

Temmuz 1995’te SCSG, Belgrad’ın askeri ve devlet yetkililerinin destek ve katılımıyla BM’nin
güvenli bölgesi Srebrenica’da bir soykırım gerçekleştirdi. Sadece bir hafta içerisinde 25,000’den
fazla kadın ve çocuk zorla kasabanın dışına sürüldü; 8,000’den fazla yetişkin erkek ve çocuk
tutuklandı, işkence edildi ve sonra da sistematik olarak katledildiler. Bu gerçekler, dünyanın en
saygın araştırma ve yargı kuruluşları tarafından şüpheye yer bırakmayacak biçimde teyit edildi.
Fakat ne yazık ki, Srebrenica soykırımının inkârı, Srebrenica yerelinde, eski Yugoslavya
coğrafyasında ve dünya genelinde inkâr edilmektedir.
Srebrenica soykırımı inkârının birkaç temel söylemi bulunmaktadır. En çok kullanılan
taktiklerden bazıları, soykırımda öldürülen Boşnakların sayılarını, ölüm biçimlerini ve kimliklerini
tartışmaya açmaktır. Revizyonistler, Temmuz 1995’te ölenlerin sayısının, DNA testleri ve adli
tahkikatlarla kanıtlanan 8,372 sayısının yarısından bile az olduğunu iddia etmektedirler. Ayrıca,
sistematik olarak infaz edilenlerin silahsız sivillerden ziyade, askeri çatışmada ölen silahlı
savaşçılar veya bitkinlikten ölen kişiler olduğunu ileri sürmektedirler. Bu iddialar tamamıyla
temelsizdir ve adli kanıtlar ve titizlikle incelenmiş ve tarafsız ceza soruşturmaları sürecinde
desteklenmiş şahit ifadeleriyle bütünüyle çürütülmüştür.
Mahkeme kararlarının meşruiyetini sorgulama girişimleri, Srebrenica soykırımı inkârında bir
başka temel söylemi oluşturmaktadır. İnkârcılar, güvenilirliklerini zayıflatmak ve kararlarından
şüphe ettirmek amacıyla mahkemelere karşı her türlü çirkin suçlamada bulundukları lobi
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çalışmaları yürütmektedirler. Bu girişimler, genellikle çok daha büyük bir uluslararası komplo
söylemi ile iç içe geçmektedir. Güçlü Batılı ülkeler, sadece ceza yargılamalarını değil, aynı
zamanda Srebrenica’da meydana gelen soykırım vahşetini ve müteakip üstünü örtme
operasyonunu yönetmekle itham edilmektedir. Revizyonistler ayrıca, uluslararası yargısal ve
bilimsel görüş birliğiyle ortaya konan, Srebrenica soykırımının merkezden yönetildiği ve bir
soykırım niyeti bulunduğu yönündeki bulguları reddetmeye çalışmaktadırlar.
Soykırım inkârına girişen Sırp kampanyasının diğer bir yönü, Srebrenica hikâyesinin tamamıyla
ters yüz edilmesidir. Yirminci yüzyıl tarihi, Sırpları, düzmece bir Müslüman saldırganlığının zavallı
kurbanları olarak resmeden Sırp milliyetçiliğinin merceğiyle yeniden yorumlanmaktadır. Bu
tarihsel olarak sahte paradigmayla, Sırp savaş suçluları milli kurtarıcılar olarak yüceltilmekte,
Srebrenica soykırımı inkâr edilmekte ve Faşist Çetnik İdeoloji, Büyük Sırbistan'ın milliyetçi siyasi
projesine istikrarlı bir temel sağlamak için rehabilite edilmektedir.
Bu taktikler son yıllarda sadece yerel ve bölgesel olarak değil, uluslararası olarak da birçok
rahatsız edici gelişmede kendini göstermiştir. Sırp Cumhuriyeti Hükümeti, Srebrenica
soykırımının aleni gerçeklerini reddetmek ve Sırp milliyetçi projesini destekleyen sahte anlatıları
yaymak için uluslararası bir komisyon kurmuştur. Srebrenica belediyesindeki gelişmeler,
Bosna'da gerçekleştirilen revizyonist saldırının küçük bir evreni olarak görülebilir. Burada,
1995’te soykırım yapılan aynı toprakta, soykırımın mimarları kahramanlar olarak kutlanmakta
ve aşırı etno-milliyetçi ideolojinin korkunç gösterileri sıradan hale gelmektedir. Geçen yıl İsveç
Akademisi'nin soykırım inkârcısı Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü'nü verme kararı,
Bosna'daki revizyonist güçler arasındaki bu zaferciliğe benzin dökmekte ve Batılı entelektüel
topluluğun Sırp soykırım inkârı kampanyasındaki rahatsızlık verici suç ortaklığını
göstermektedir.
Söz konusu gelişmeler, son günlerde dünya genelinde itibar gören çok daha yaygın şablonlarla
tutarlılık arz etmektedir. Aşırı sağın ve etno-milliyetçi hareketlerin yükselişi; İslamofobi,
antisemitizm ve Holokost inkârı olgularını güçlendirmektedir. Srebrenica soykırımının
inkârcıları ile yurtdışındaki aşırı sağcı aktörler arasındaki ilişki, birbirlerinin faaliyet ve
ideolojilerinden ilham ve destek buldukları bir mütekabiliyet ilişkisidir. Tarihteki soykırımların
inkâr edilmesi ve önemsizleştirilmesi, şimdiki ve gelecekteki şiddet için bir katalizör görevi
görür ve ötekileştirilmiş toplulukları tehdit eden nefret söylemini kurumsallaştırır.
Bu tedirgin edici koşullar ışığında, Srebrenica inkârı ile mücadele her zamankinden daha fazla
aciliyet arz etmektedir. Soykırımın inkârı sadece hayatta kalanların maruz kaldığı acıyı ve ıstırabı
büyütmekle kalmaz, soykırımdan sağ kurtulanları ve onların ailelerini gelecekteki muhtemel
şiddete karşı savunmasız hale getirir. Sıradan vatandaşların yanı sıra siyasi ve sivil toplum
aktörleri, nefretin ve tarihsel revizyonizmin bu kötü niyetli güçlerine karşı koymak için
ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Srebrenica Anma Merkezi, yerel ve uluslararası destekçiler
topluluğumuzu, Srebrenica hakkındaki farkındalığı artırmak ve sahte anlatılar üreten güçlerle
mücadele etmek için ellerindeki her kaynağı ve platformu kullanmaya davet etmektedir.
Dayanışma ve protesto eylemlerinin yanı sıra yasama, eğitim ve uluslararası ilişkiler alanlarında
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alınacak somut önlemler, soykırımın inkârına karşı ortak cephaneliğimizdeki silahlardan sadece
birkaçıdır.
Srebrenica soykırımının yirmi beşinci yıldönümü, insan haklarını ve insan onurunu her türlü
kötülük ve tacizden koruma konusundaki ortak sorumluluğumuzun etkili bir hatırlatmasıdır.
Soykırım kurbanlarının anılarına saygı gösterirken, onların hayatta kalan sevdiklerinin vakur
duruşlarından ilham almalıyız; Srebrenica'daki soykırımın tarihsel belleğini korumaya her daim
canlı bir teyakkuzla kendimizi adamalıyız. Temmuz 1995'te SCSG tarafından işlenen vahşetin
delilleri, Srebrenica soykırımının hakikatlerini hiçbir şüpheye mahal bırakmadan ortaya
koymaktadır ve nedamet getirmeyen faillerin mağrur entrikalarını yenecektir. Sadece bu faillerin
hesap vermelerini temin ederek mağdurların ailelerinin adalet ve şifa bulmalarını sağlayabiliriz.
İnkârın büyümesine izin verdiğimiz yerde, adaletin onuru kırılır ve dünün soykırımının kurbanları
yeni şiddetlere karşı korunmasız duruma gelir. Dünya, radikal nefretten kaynaklanan sayısız
katliamlar görmüş ve bu tür vahşetlerin tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğine defalarca söz
vermiştir. Ancak, "bir daha asla"yı bir gerçeklik haline getirmenin tek yolu, sadece bu
soykırımların tarihi gerçekliğini inkâr etmekle kalmayıp, aynı zamanda onların tekrar etmesinden
son derece memnun kalacak olan revizyonist güçlerden bu trajedilerle ilgili hakikatleri
korumaktır.
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YAZARLAR VE KATKIDA BULUNANLAR
Yazar
Monica Hanson-Green: Uluslararası İrtibat Görevlisi ve Srebrenica Anma Merkezi’nde
araştırma ve yayın asistanıdır. New Orleans Üniversitesi, Uluslararası Çalışmalar alanında
lisans, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Sosyal ve Siyasal Bilimler-Balkan Çalışmaları
alanında yüksek lisans çalışmaları yaptı.
Editörler ve Katkıda Bulunanlar
Dr. Emir Suljagić: Srebrenica Anma Merkezi’nin yöneticisi olan Dr. Emir Suljagić aynı
zamanda 1995 Srebrenica soykırımından sağ kurtulanlardandır.
Lahey’deki ICTY
duruşmalarında Bosna temsilcisi olarak bulundu ve Srebrenica soykırımı ile ilgili çok sayıda kitap
ve makale yayınladı. Bosna-Hersek Savunma Bakanlığı da yapan Dr. Suljagić, Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi (IUS) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisidir.
Dr. Hikmet Karčić: Saraybosna’daki Boşnakların İslam Geleneği Enstitüsü’nde soykırım
uzmanı olan Dr. Karčić, Washington’daki Center for Global Policy’de üst üye olarak çalışmalar
yürütmektedir. Remembering the Bosnian Genocide: Justice, Memory and Denial (Bosna Soykırımını
Hatırlama: Adalet, Hafıza ve İnkâr) kitabının editörüdür.
Dr. Admir Mulaosmanović: Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nü
bitiren Dr. Mulaosmanović, Zagreb Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Çalışmaları,
Bosna-Hersek (BH) ve Balkanların modern tarihi, Yugoslavya’nın çözülüşü ve savaş sonrası
sosyo-politik gelişmelere odaklanmaktadır. Uzun yıllar görev yaptığı Saraybosna Üniversitesi
Tarih Enstitüsü’nde, nefretin kökenleri, milliyetçi anlatıların inşası ve Balkan siyasi elitlerinin
Müslüman karşıtı ideolojik arka planları üzerine araştırmalar yaptı. BH Bakanlar Konseyi, İnsan
Hakları ve Göçmen Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapan Dr. Mulaosmanović,
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde öğretim
görevlisidir.
Dr. Hariz Halilović: Avusturya-Melbourne RMIT Üniversitesi Küresel Araştırmalar
Merkezi’nde sosyal antropolog ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Los AngelesCalifornia Üniversitesi’nde (UCLA) misafir öğretim görevlisi olan Dr. Halilović, aynı zamanda
Saraybosna Disiplinlerarası Uygulamalı Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (CISAR) araştırma
ekibindedir. Araştırma konuları; siyasi olarak yönlendirilmiş şiddet, sosyal hafıza, yerel-üstü
kimlikler ve edimsel yöntemler ve zorunlu göç ve ilgili konulardır. Srebrenica soykırımının
antropolojik boyutlarını ele aldığı kitapları; Istırap Mahalleri (Places of Pain-2013), Srebrenica’yı
Nasıl Tanımlamalı (How to Describe Srebrenica-2017) ve Modernitenin Canavarları’dır
(Monsters of Modernity-2019).
Hasan Hasanović: Ceza yargılamaları alanında lisans yapmaktadır. Uzun yıllar, BH’teki ABD
Ordusu ve Srebrenica Anma Merkezi için tercüman olarak çalıştı. Srebrenica soykırımı ile ilgili
kişisel deneyimini konu alan ve dört dile tercüme edilen bir kitap yayınladı. ABD’de yayın
aşamasında olan Srebrenica’dan Sesler (Voices from Srebrenica) kitabının yazarlarından biridir.
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Nedim Jahić: Hukuk alanında lisans eğitimi alan Nedim Jahić, stratejik iletişim uzmanlığı
alanında deneyim sahibidir. On yıldan uzun süredir, geri dönüş, geri dönenlerin, mültecilerin ve
yerlerinden edilmiş kişilerin insan haklarının ve özgürlüklerinin korunması ve geri dönen
toplulukların kalıcı sürdürülebilirliği ile ilgili diğer konularda araştırmalar yürütmektedir. Geri
dönenlerin haklarının korunması ile ilgili çok sayıda yasanın, politikanın ve programın
üretilmesinde ve uygulanmasında aktif olarak yer aldı. Etnisiteler arası diyalog ve geçmiş ile
mücadele alanlarındaki çok sayıda eğitim projesinin öncülüğünü yaptı.
Mirnes Sokolović: Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi, BH Halkları Edebiyatı
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Edebiyat dergisi SIC!’in kurucularından ve
editörlerinden biri olan Mirnes Sokolović, E-gazete ve Oslobodjenje’nin yazı işlerinde çalıştı.
Rastrojstvo romanın yazarıdır.
Amra Begić Fazlić: Hukuk alanında lisans yapmaktadır. 2005 yılından beri Srebrenica Anma
Merkezi’nde çalışan Amra Begić Fazlić, 2007 yılında Genel, Hukuki ve Ekonomik İlişkiler ve
Müze Faaliyetleri Bölümü Başkanı olarak görevlendirildi. Çok sayıda bilimsel konferansa
katılarak soykırım suçları araştırmaları ile ilgili çeşitli akademik araştırma projelerine katkılar
sundu.
Šefika Đozić: Hukuk alanında lisans yapmaktadır. 2016’dan beri, halkla ilişkiler uzmanı olarak
görev yaptığı Srebrenica Anma Merkezi’nde çalışmaktadır. Dış iletişimin çeşitli dallarının
izlenmesi ve uygulanması, medya ile çalışmalar ve Srebrenica soykırımı ile ilgili raporların
izlenmesi gibi faaliyetlerde yer almaktadır.
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“Tarafımız olmalı. Tarafsızlık kurbanın değil, saldırganın işine yarar.
Sessizlik işkenceciyi cesaretlendirir, işkence göreni asla.”
Elie Wiesel
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