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Maziyi Silmek: Bosna-Hersek'teki Kütüphanelerin ve
Arşivlerin Tahribi
*
Andras Riedlmaıyer**
Bosna’da savaşın başlamasından bu yana üç yıl oldu. Sürdürülen vahşetin, ve kurbanlarının
ıstırabının haberleri arasında bir başka büyük kayıp, genelde fazla dikkat çekmeden
geçiliverdi: Bosna tarihinin yazılı kayıtlarının yok edilmesi.
Saraybosna'nm nehir kıyısını süsleyen, ve 1890larda Mağribi uslupta inşa edilmiş
gösterişli bir binada yer alan Bosna’nın Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi, 25 Ağustos
1992’de top ateşine tutuldu ve yakıldı. Yangından önce kütüphanenin 155.000! nadir basma
ve yazma eserlerden oluşan 1,5 milyon ciltlik bir koleksiyonu vardı. Ülkenin ulusal
arşivleri, Bosna’da yayımlanan gazete, kitap ve dergilerin nüshaları, ve Saraybosna
Üniversitesi koleksiyonları da orada muhafaza ediliyordu. Nehrin karşı yakasındaki
milliyetçi Sırp mevzilerinden "atılan kundak bombalarıyla ateşe verilen kütüphane, üç gün
boyunca, yandı ve içindekilerin çoğuyla birlikte kül oldu. Yamaçlarda pusuya yatmış
milliyetçi Sırp askerlerinin kurşunlarına yiğitçe göğüs geren kütüphaneciler ve gönüllü
vatandaşlar yanan binadaki kitapları elden ele geçirmek için bir insan zinciri oluşturdular.
Bunlardan [Amerikan] ABC Haber Ajansı muhabiriyle görüşen biri, "Sadece çok değerli
birkaç kitabı kurtarabildik. Onlardan başka herşey yandı. Ve mirasımızın, milli mirasımızın,
çoğu orada kül oldu." Ulusal Kütüphanenin değişim bölümünden Aida Buturovic,
alevlerden kitapları kurtarmaya çalışırken pusudaki tüfekçilerden birinin attığı kurşunla
öldürüldü.
Ulusal Kütüphanenin yakılmasından üç ay önce. Güneydoğu Avrupahın en büyük İslam
ve Musevi el yazmaları ve Osmanlı belgeleri koleksiyonuna sahip olan Saraybosna Şarkiyat
Enstitüsü, fosforlu bomba saldırısına uğramış ve yakılmıştı. Kayıplar arasında Arapça,
Farsça, İbranice ve Adzamijski (yani Arap harfleriyle yazılan Bosna Slavcası) 5.263 adet
ciltli el yazması; Bosna’nın 5 yüzyıllık tarihinin başlıca birincil kaynaklan olan 7.000
Osmanlı belgesi; 19. yüzyıl kadastro kayıtları koleksiyonu; ve Osmanlı dönemine ait gerek
özel şahıslardan, gerekse yabancı kuruluşlardan değişimle elde edilmiş mikrofilmler içeren
200.000 belge bulunmaktaydı. Enstitünün basılı kitap koleksiyonu da bölgede bu konudaki
en kapsamlı kütüphaneydi. Kataloguyla ve devam eden çalışmalarla birlikte yok edildi.
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Her seferinde sadece kütüphane hedef alınmıştı: etraftaki binalar halen ayakta. Milliyetçi
Sırp lideri Radovan Karadzic bu saldırılardan emrindeki güçlerin sorumlu olduğunu
yalanladı ve Ulusal Kütüphanenin, "mimarisini beğenmedikleri için" Müslümanların
kendileri tarafından ateşe verildiğini iddia elti (New York Newsday, 30 Kasım 1992).
İkiyüzbin ciltlik Bosna Ulusal Müzesi Kütüphanesi (kuruluşu 1888), 1992 yazında top
ve tüfek ateşi altında başarılı bir şekilde boşaltıldı. Kurtarılan kitaplar arasında Bosna'nın
en büyük kültürel hâzinelerinden birisi olan 14. yüzyıl Saraybosna Haggadah'sı da vardı;
Endülüs İspanyası’ndaki Musevi hattat ve müzehhiplerinin eseri olan bu el yazması, 500 yıl
önce İspanyol Engizisyonundan kaçan Museviler tarafından Bosna’ya getirilmiş, İkinci
Dünya Savaşı sırasında cesur bir müzeci tarafından Nazilerden gizlenmiş, ve bu defa da bir
kez daha saklanmıştı. Ancak Ulusal Müzenin kendisi kötü tahrip oldu. Bombalar çatıyı
delip geçti, damdaki camlarla binanın 300 penceresi ve birçok galerinin duvarları isabet
aldı. Müze koleksiyonunun emniyetli depolara .aktarılamayan bir kısmı halen binada olup,
topçu ateşine ve tabiat güçlerine karşı savunmasızdır. Müze müdürü Dr. Rizo Sijaric 10
Aralık 19931e, binadaki delikleri kapatmak için BM yardım kuruluşlarından plastik
kaplama temin etmeye çalışırken patlayan bir bomba tarafından öldürüldü.
Sırp güçleri, 1992 Nisanında ülkenin Güneybatı bölgesi Hersekm merkezi olan tarihi
Mostar şehrini bombalamaya başladı. Bölgenin Ortaçağdan bu yana tarihini belgeleyen
kayıtları ve el yazmalarını içeren Hersek Arşivleri defalarca isabet aldı ve çok tahrip gördü.
Şehre bakan tepelerdeki topçu mevzilerinden açılan ateş Mostar’m Katolik
Başpiskoposluğuna isabet etti ve 50.0001u üzerinde kitap imha olundu. Hersek Müzesinin
çatısına ve pencerelerine isatat eden top mermileri onbirlcrce kitap ve belgeyi daha,
yargına ve rutubete maruz bıraktı. Mostar Üniversitesi Kütüphanesi de şehrin çeşitli
yerlerindeki yirmi civarindaki diğer kütüphanelerle birlikte isabet gördü ve yandı.
Bütün Bosna’da kütüphanelerin, arşiv, müze ve kültürel kuruluşların yok edilmek üzere
hedef alınmasının gayesi, gelecek kuşaklara, bir zamanlar Bosna’da ortak bir mirası
paylaşan fa^'klı etnik ve dini geleneklere sahip insanların birlikte yaş^ıdığını hatırlatabilecek
kitap, belge ve sanat eseri gibi maddi tanıkları ortadan kaldırmaktır. İşgal altındaki Bosna
kasaba ve köylerindeki 800’den fazla Müslüman ve Bosnalı Hırvat (Katolik) cemaatlerinin
kayıtları (kadastro kayıtları, vakıf belgeleri ve kilise kayıtları) etnik temizleme
kampanyalarınım bir parçası olarak milliyetçi Sırp güçlerince ateşe verildi.
Bir toplumun kurum ve kayıtlanılın yok edilmesi, en taşta hedeflenen grubun üyelerini
kaçırmaya yönelik bir sindirme .stratejisinin parçası ise de, uzun dönemli bir amaca da
hizmet eder. Bu kayıtlar, orada bir zamanlar Sırp olmayanların da yaşadığının ve mülk
sahibi olduğunun, tarihsel köklerinin orada bulunduğunun kanıtıydı. Bu kasaba ve köyleri
şimdi ele geçiren milliyetçi güçler, belgeleri yakarak, camileri ve Katolik kiliselerini yerle
bir edip mezarlıkları düzleyerek, kendilerini, kovdukları ve yerinden yurdundan ettikleri
insanların gelecekte haklarını aramalarına karşı güvence altına almaya çalışmaktadırlar.
Ancak, diğer Bosnalılar, ülkelerinin tarihi ideali olan çok kültürlü, hoşgörülü toplumu ve
onun ortak belleğini kendilerinde somutlaştıran kurumlanın korumaya kararlıdırlar.
Ulusal ve Üniversite Kütüphanesinin hayatta kalan gerek Müslüman, gerekse Sup,
Hırvat ve Musevi personeli. Saraybosna’da çalışmaya devam ediyorlar.
Kütüphane
dermesinin tahminen %10u kıırkuılabildi; bunun yanı sıra, yangında yok olan bazı
kitapların katalog kayıtlarını içeren bilgisayar teypleri de kurtarıldı. Geçici mekanlarda 42
kütüphaneci (savaştan önce bu sayı 108’di) envanter hazırlıyor, mevcut koşullar altında
mümkün olan koruma önlemlerini alıyor, 1992 Nisanından beri Saraybosna’da yayımlanan
kitapların kayıtlarını tutuyor ve kurumlanılın savaş sonrasında yeniden inşası için planlar
yapıyorlar. Bu arada, Saraybosna Üniversitesinde halen öğrenim gören 4.500 talebenin ve
850 öğretim üyesinin de ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyorlar.
Kuşatmanın
başlamasından bu yana 70 talelıe doktora çalışmalarım tamamladı.
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Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü kütüphanecileri ve araştırma personeli de. Enstitünün
koleksiyonunun neredeyse tamamı yok olmasına rağmen, çalışmalarına devam etmeye
kararlılar. Geçici mekanlarda, evlerinde tuttukları notlardan yeniden yapılandırdıkları
araştırmalarını paylaşmak için seminer ve sempozyumlar düzenliyor. Enstitünün geleceği
için planlar yapıyorlar. Dünyanın her yerindeki meslektaşlarından maddi ve manevi destek
isteyen bir çağrı yaptılar.
Uluslararası kuruluşlar, kurumlar, ve mesleki örgütlerden gelen yanıtlar bu güne kadar
mütevazı oldu. UNESCO, Ulusal Kütüphanenin yeniden inşa edilmesini desteklemesine ve
projeyi tartışmak için düzenlenen birkaç toplantıya mali yardım yapmasına rağmen, şimdiye
kadar az somut destek sağladı;
Merkezi Prag olan insan hakları grubu Helsinki Vatandaşlar Asamblesi, Bosnanııı
Ulusal Kütüphanesine yardım edilmesi için bağlı kuruluşlara çağrıda bulundu ve bağışlanan
malzeme için Avrupa'da toplama noktalan oluşturdu (irtibat: Tony Bloomfield, HCA-UK,
11 Groodwin Street, London N4 3HQ; tel. 44-71-272-9092; faks 44-71-272-3044). Benzer
bir çaba Fransa'da da devam ediyor; başını çeken kuruluş, Association pour la renaissance
de la Bibliotheque nationale a Sarajevo, hem para hem de kitap bağışı topluyor (irtibat:
A.R.B.N.S., 23-25 rue des Petites Ecuries, 75010 P<aris, France; tel. 33-14-801-0580; faks

33-14-253-5803). Türkiye Milli Kütüphanesi, kendi koleksiyonunda bulunan Bosna'yla
ilgili malzemeyi belirlemek için bir çalışma başlattı ve diğer ulusal ve akademik
kütüphanelere de bu çabayı desteklemeleri için çağrıda bulundu (irtibat: T. C. - Milli
Kütüphane, 06490 Aıkara, Turkey); bunun amacı, söz konusu eserlerin kopyalarını, Bosna
Ulusal Kütüphanesi yeniden inşa edildiğinde oraya devretmektir. Haziran 1994te İranln
Bosna büyükelçisi, Şarkiyat Enstitüsünün yeniden inşası için maddi destek vadetti; Lahey
Kraliyet Kütüphanesi de yardım vaadinde bulundu. Bazı İngiltere akademisyenleri,
Bosna’daki acil koruma ihtiyaçlarına yardımcı olmak için Bosnia-Herzegovina Heritage
Rescue U.K. adında özel bir vakıf kurdular (irtihat: Dr. Marian Wenzel, 9 Canterbury
Mansions, Lymington Road, London NW6 2EW U.K.; tel. 44-71-433-1142). ABD’de ise
Bosna Ulusal Kütüphanesinin yeniden inşa edilmesini desteklemek için vergiden muaf
katkılar, Sarajevo Fund, P.O. Box 1640, Cathedral Station, New York, NY 10025 adresine
gönderilebilir. Çekler Saraybosna Fonu/Ulusal Kütüphane Hesabı adına yazılmalıdır; bu
aşamada kitap bağışları kabul edilememektedir.
Bütün bunlara Amerikan Kütüphane Derneğinin 19931e Denver’da- yapılan
toplantısındaki resmi yanıtı, eski Yugoslavya halklarının bilgiye erişimlerini kaybetmelerini
kınayan, hayli çekingen dilli bir bildiri yayımlamak şeklinde oldu. Bu bildiri (CD #37).
Derneğin "siyasi" konulara bulaşmasını istemeyen bazı üyelerin karşı çıkmalarına rağmen
kabul edildi, ve tam metni (Beyaz Saray ve BM dahil olmak üzere) çeşitli resmi adreslere
gönderildi; ancak daha geniş bir tanıtım yapılmamasına karar verildi.
Denver’daki tartışma, talihsiz bir düşünce karışıklığını yansıtmaktadır. Kütüphane ve
arşivlerin yakılması, doğrunun ortada bir yerlerde olduğunun farzcdildiği iki taraflı bir siyasi
anlaşmazlıkta taraflardan birinin görüşlerini ifade etmesi şeklinde değerlendirilemez. Bu,
insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu gibi, uluslararası hukuk ve «anlaşmaların çiğnenmesi
anlamına gelmektedir. Bu antlaşmalardan 1931 Atina Sözleşmesi, Silahlı Çatışma
Durumunda Kültürel V.arlıklunn Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Anlaşması, 1964
Venedik Sözleşmesi, ve 1949 Cenevre Anlaşmasına Ek 1977 1. ve 2. Protokolleri eski
Yugoslavya hükümeti tarafından onaylanmış olup, yasal olarak Yugoslavya'nın halefleri
olan devletleri de bağlayıcıdır.
Bilgiye erişimin kaybolması, Orta Doğu ve İslam dünyasının tarih ve kültürünü araştıran
bizleri de etkiliyor. Görünürde Balkanlar konusundan uzak dallarda (örneğin İran edebiyatı,
İslam bilimi. Tasavvuf) çalışan bilim adamları da, varlıklarının daha yeni yeni farkına
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vardıkları kaynaklan kaybettiler. Neyseki herşey kaybolmuş değil, ve yok olanlann bir
kısmı geri getirilebilir.
Saraybosna’daki Gazi Husrev Beg Kütüphanesi (kuruluşu 1537) Mayıs 1992’de
bombalandı, ama koleksiyonunun çoğu kurtarıldı. Şarkiyat Enstitüsühü yok eden yangında
yitirilen el yazmaları ve belgelerin birçoğu araştırma ve değişim projeleri için mikrofilme
alınmıştı. Yabancı kütüphane ve araştırma kuruluşlarındaki bu mikrofilmlerin kopyalan,
yabancı bilim adamlarının desteğiyle, yeniden inşa edilmiş bir Enstitünün temelini
oluşturabilir. Geçmişin yok edilişini geri çevirebilecek bazı araçlar elimizin altındadır/
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