Bugün asılsız Ermeni iddialarını destekleyen Avrupa'nın göz yumduğu soykırımın hikayesi...

Srebrenitsa Soykırımı
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, lider Josip Broz Tito’nun ölümünden sonra 1980’li
yılların sonuna doğru giderek ekonomik bunalım ve iç çekişmelere sürüklenmiştir. Batı
devletlerinin de desteğiyle artan iç huzursuzluklar, 1990-1995 yılları arasında yaşanacak
olan Yugoslavya iç savaşına dönüşmüştür.
1990'da Yugoslavya'yı oluşturan cumhuriyetler kendi çok partili seçimlerini yapmışlar ve
Sırbistan ve Karadağ dışındaki cumhuriyetlerde bağımsızlık yanlısı muhalif kesimler seçimleri
kazanırken, bu iki cumhuriyette eski komünistler iktidarlarını sürdürmüşlerdir. Bu arada
Hırvatistan'daki Sırp azınlık Sırbistan'ın desteğiyle yönetime karşı bir ayaklanma başlatmıştır,
Kosova'da da Arnavutların Sırbistan'ın bir yıl önce bölgeyi fiilen ilhak etmesine karşı

başlattıkları mücadele kanlı çatışmalara yol açmıştır.

Bu dönemde Makedonya’nın ve Bosna lideri Aliya İzzetbegoviç’in barış yanlısı proje önerileri
de dikkate alınmamıştır.
Bütün bu siyasi gerginlik ortamında 15Ekim 1991'deBosna-Hersek Parlamentosunda Kasım
1990'daki seçimlerde çoğunluğu elde eden Müslüman Demokratik Hareket Partisi
bağımsızlık kararı almıştır. Bu bağımsızlık kararı, 29 Şubat ve 1 Mart 1992'de yapılan
referandum ile Müslümanların ve Hırvatların büyük çoğunluğu ile kabul edilmiştir. Sırplar ise
bu referandumu boykot etmişlerdir. 7 Nisan 1992'de ise Bosna-Hersek Avrupa Topluluğu ve
ABD tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır.
Bosna-Hersek’in bağımsızlığının anayurtları olan Sırbistan'dan kendilerini koparacağını
düşünen ve “Büyük Sırbistan” hayalleri olan Bosnalı Sırplar, Sırbistan'dan aldıkları askeri
yardımlarla Bosna'da bir Sırp Cumhuriyeti kurduklarını ilan etmişlerdir. Kendi bölgelerinde
bulunan Müslüman (Boşnaklar) ve Katoliklerden (Hırvatlar) bu bölgeyi terk etmelerini
istemişlerdir.
İşte Sırbistan Devlet Başkanı Slobadan Miloseviç başta olmak üzere ‘Büyük Sırbistan’
hayalinin peşinden koşan Sırplar, tarihin en büyük soykırımını gerçekleştirmeye
başlamışlardır. Sırpların başlattığı bu etnik arındırma hareketinin bir amacı BosnaHersek’teki yerleşim düzenini ve sınırları değiştirme arzusu olmakla birlikte asıl amacın İslam
karşıtlığı ve Osmanlı’dan kalan Türk nefretidir. Sırp ordularının komutanı Ratko Mladiç’in
BM tarafından silahlardan arındırılarak sözde “güvenli bölge” ilan edilen altı bölgeden biri
olan Srebrenitsa’yı teslim aldığı ve “işte 11 Temmuz 1995’te, Sırp şehri Srebrenitsa’dayız.

Büyük bir günün arifesindeyiz. Bu şehri Sırp halkına armağan ediyoruz. Nihayet, isyanlardan
sonra bu topraklarda Türklerden intikam almamızın zamanı geldi” sözleri bu nefretin bir
ispatı olarak arşivlerde yerini almıştır.

Bosna’daki vahşetin dünya kamuoyunda duyulması Boşnakları kısa süre için umutlandırsa
da bu durumun felaketi kat be kat arttıracağı daha sonradan anlaşılacaktır. Birleşmiş
Milletlerin diplomatik girişimleri ve insani yardımları yetersiz kalmış, en büyük kıyım
Bosna’nın Birleşmiş Milletler tarafından ‘güvenli bölge’ ilan edildiği dönemlerde yaşanmıştır.
BM ve NATO desteğiyle Sırplara yönelik uygulanması planlanan ambargo da yine
Müslümanları etkilemiştir. Sırpların eski müttefikleri olan Rusların yardımı, hem de coğrafi
olarak daha iç kesimlerde bulunan Bosnalı Müslümanlara göre daha avantajlı olmaları
sebebiyle, bu ambargodan Bosnalı Sırplar neredeyse hiç etkilenmemişler; silah ve lojistik
bakımından güçsüz olan Boşnaklar bu durumdan zarar görmüşlerdir.
Bosna komutanı Nasır Oriç’in liderliğindeki Müslüman direniş örgütünün güçlenmeye
başlamasından kısa süre sonra Birleşmiş Milletler tarafından Dayton Anlaşması görüşmeleri
başlatılmıştır.
Bosna-Hersek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo
Tudjman tarafından Kasım 1995'te ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton kenti yakınında
uzlaşma sağlanmış ve 14 Aralık 1995 tarihinde de antlaşma resmen imzalanmıştır. Bu
antlaşmanın arkasından 1996'da bölgelere NATO güçleri gönderilmiştir. Bu antlaşma ile
Bosna-Hersek kantonlara bölünmüş ve ülkenin %49'unu Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska)
%51'ini Bosna-Hersek Federasyonu'nun kontrol etmesi öngörülmüştür. Bu anlaşma ile
sınırları çizilen Bosna’da nihayet katliam sona ermiştir.

Sırpların sistematik bir şekilde işkence ederek öldürdüğü Bosnalı Müslümanların gömüldüğü
toplu mezarlara ulaşma işlemleri bugün hala devam etmektedir. Tecavüze uğrayan Bosnalı
kadınların, öldürülen ailelerini zorla gömmek zorunda kalan evlatların acılarının izleri ülkede
günümüzde de hissedilmektedir.
1992-1995 arasında Uluslararası Kızılhaç Örgütü verilerine göre Bosna-Hersek'te 312.000
kişi hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların 200.000 kadarı Boşnak halkına aittir. Bölgede 40’tan
fazla toplu mezar bulunmuştur; 20’den fazla toplu mezarın olduğu ise tahmin edilmektedir.
ABD, Avrupa ülkeleri ve uluslararası kuruluşların önlemekte sınıfta kaldığı bu katliamda
uluslararası hukuk da yetersiz kalmıştır. 26 Şubat 2007’de Lahey’deki Uluslararası Adalet
Divanı, yaklaşık bir hafta süren Srebrenitsa’daki katliamı “soykırım” olarak kabul etmiş;
ancak Sırbistan’ın devlet olarak sorumlu tutulmayacağına karar vererek hukuki açıdan taraflı
bir karara imza atmıştır.
Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna Savaşı sırasında 11
ayrı suçtan yargılanan Sırp lider Radovan Karadzic hakkındaki kararını 24 Mart 2016'da
açıklamıştır. Mahkeme, eski Sırp lider Radovan Karadzic'in 8 bin Müslüman Bosnalının
öldürüldüğü Srebrenitsa'da soykırım yapmaktan suçlu bulunmuştur. Bosna'daki diğer
beldelerde işlenen suçların 'soykırım' olmadığına hükmeden mahkeme "Karaciç, Bosna'daki
belediyelerde insanlığa karşı suç işlemekten sorumludur" kararına varmıştır. Karaciç, 11
suçun 10'undan suçlu bulunmuştur. Mahkeme, Sırp liderin Saraybosna kuşatması sırasında
'savaş suçu' işlediğine de hükmederek katilin 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar
vermiştir.
Bosna’da yaşanan tarihin en kanlı olayına Avrupa ülkelerinin sessiz kaldığı bir gerçeği bir

yana olayı destekleyecek yaklaşımları olduğu da bilinmektedir. Bunlardan biri Hollanda’dır.
BM'nin Srebrenitsa'yı korumakla görevlendirilen 700 Hollanda askeri, bölgeye "güvenli"
olma güvencesi ile sığınmış 8.000 kadar Bosnalı Müslümanı katledilecekleri bilindiği halde
Sırp milislere teslim etmiştir. Yine NATO'nun BM gözetiminde yaptığı Sırplara yönelik hava
harekât plânlarını, Fransa'nın Sırplara sızdırdığı konusunda ciddi kuşkular bulunmaktadır.

Bugün parlamentosunda asılsız Ermeni iddialarını soykırım olarak oylayan Almanya
medyasında da o dönemde ilginç yazılar kaleme alınmıştır.
Der Spiegel dergisinde bir dizi halinde yayınlanan ve Yugoslavya'daki trajediyi anlatan "Der
dümmste ABer Kriege" (Bütün savaşların aptalcası) konulu yazı dizisinde; 1389 Kosova
meydan savaşı ile birlikte Sırpların Türk ve Müslüman düşmanlığının başladığına değinilen
bu araştırmalarda, Sultan Murad'ı savaş alanında şehid eden Şövalye Miloş'un kendi
elleriyle 12.000 Türk'ü öldürmüş olması, büyük bir övgüyle anılmakta ve "Tanrı'nın O ve
O"nun gibilerine rahmetini esirgememesi yönünde dua edilmektedir.
Sonuç olarak yakın tarihte Avrupa’nın göbeğinde Müslümanlara karşı yapılan soykırıma
müdahale edilmemiş olması Avrupa ülkelerinin etnik ve dini konulardaki taraflı yaklaşımını,
dahası İslamofobi ve Türk karşıtlığını ortaya koymaktadır. Bugün bu nefret, sözde Ermeni
iddialarının desteklenmesi ve Türkiye’nin suçlanması ile gösterilmektedir.
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