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MENSUR BEKTİC 

SREBRENİTSA'DA YAPILAN SOYKIRIMIN KURBANLARI1 

 

Çok uzun zamandır, ruhumun derinliklerinde bir duyguyu taşıyorum, Birleşmiş Milletlerin Güvenli 
Bölgesi Srebrenitsa'da yapılan soykırımın kurbanlarının anılmasına ufacık da olsa bir katkımın 
olmasını istiyorum, öyle ki bu hiç kimseye hiç bir yerde olmaması gereken bir vakadır. Srebrenitsa'da 
2 Haziran 2010'da tesadüfen ya da bir yükümlülük olarak benim doğum günümde yaptığım sergimden 
sonra bu duygunun yoğunluğu daha da arttı. 

Srebrenitsa Kültür Merkezindeki müzenin müdürü ile yaptığım bir konuşmada, kasabanın bazı tarihi 
olaylarını öğrendim. Önemli olarak gördüğüm bir şey gümüş madeni Srebrenitsa'da çıkarılmaktaydı ve 
Roma İmparatorluğu paraları bu madenden yapılmaktaydı.  Filigran, çoğunlukta gümüşte yapılan bir 
metal işleme şeklidir. Bu bağlantı ve benim büyük dedemin erkek kardeşinin buradaki gümüş üzerinde 
çalışmak için Srebrenitsa'ya gittiğini öğrenmem bu konuda bir şeyler yapma kararımı ve isteğimde 
ısrarcı olmamı daha da ileri götürdü. 

Güzel çiçeklerle dolu çayırlar bana bir gümüş çiçeği Srebrenitsa Çiçeği yaratma ilhamını verdi. 
Srebrenitsa Çiçeği burada çıkarılan bir metal olan gümüşten yapılır. Bugün de çıkarılmakta ancak daha 
az miktarlardadır. Çiçekler, gözleri andıran ve BM güvenli bölgesi Srebrenitsa'da yapılan soykırımın 
anma ay ve günü olan 11 Temmuzu simgeleyen yedi kıvrımlı on bir yapraktan oluşur.  Gözler, 
geçmişten bir şeyler öğrenmek ve soykırımı kınamak ve yaptırmamak için bir uyarı manası taşıyan 
masum kurbanların gözlerini temsil eder. Gümüşün doğal rengi beyazdır, masumiyetin rengidir beyaz, 
çünkü Srebrenitsa masumdur. Çiçeğin ortasında, çiçeklerin daha iyi bir gelecek için bekledikleri 
çayırları simgeleyen yeşil bir cam vardır.  

Çiçek oldukça semboliktir. Sevgi ve duygular maddeleştirilemez ancak çiçek ile açıklanabilir.  Bu 
duygular bu sembol aracılığıyla çiçeği yapandan çiçeğin sahibine aktarılır.  

Her çiçek kendi sertifika, numara ve tarihine sahiptir. Seri 8.372 adet ile sirkülasyon içindedir, çünkü 
bu sayı soykırımda katledilen insanların sayısıdır. 

Çiçeğin ortasında, yarı yuvarlak el yapımı yeşil bir cam vardır. Srebrenitsa çiçeği çiçek için özel 
olarak tasarlanmış el yapımı bir ahşap kutu içerisinde paketlenecektir.  

Her çiçek, kutusu ve küçük cam taşı ile birlikte filigran tekniğinde el yapımıdır ve eşsizdir.  Herşey 
Bosna Hersek'te yapılmaktadır.  

Vakıf kurulduktan sonra, çiçek satışından gelen gelirin bir kısmı eğitim, işsizlik sürdürülebilir geri 
dönüş vb.gibi Srebrenitsa'daki projeleri finanse edecektir. 

                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur. 



Vakıf aracılığıyla, bağımsız olarak kutular, sertifikalar, kataloglar ve çiçekleri üretmeleri için 
Srebrenitsalı gençleri eğitecek ve iş sahibi yapmaya çalışacağız. Bu şekilde, hem kendilerine bir şeyler 
kazanacaklar hem de gelenek ve kültürü ayakta tutacaklardır.  

Çiçekler yaparak, çiçeği almak isteyenler ile duygularını paylaşmaktadırlar. 
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