
Dur durak bilmeden
çalışan piyanist Renan
Koen iki ay kadar önce,
Çek Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosluğu himaye-
sinde bir 'Holokost'u An-
ma' konseri düzenleme-
yi planladıklarını belirtti.
Hiçdüşünıneden, aklım- .
da olan ve yönetimiyle de
paylaştığım Haydarpaşa
Hemdat İsrael Sinagogun-
da böyle şık ve anlamlı
bir akşam ve konser dü-
zenlenebileceğini belirt- .
tim. Pazar günü ilk işimiz
Renan ile Haydarpaşa'ya
gitmek oldu. Vakıf Başka- .
nı Eli Arditi de 'bizi orada
karşıladı. Renarı meka-
nı gördüğünde büyülerı-
di. Gerçekten de güzel ve
de bakımlı bir sinagogu-
muzdur.

Birkaç gün sonra inter-
nette dolanırken gazete-
, miz in eski dönem yazar-
larından Robert Schild'in,.
Agos Gazetesi'nde ya-
yınlanmış olan, Rıfat N.
Bali'nin 'Türkiye'de Ho-
lokost Tüketimi (1989-
2017)' kitabıyla ilgili ya-
zısım okudum ve kitabı
da iki yıl gecikmeyle satın
aldım.

o Kitabın kısa bir bölü-
münün Renan Koen'e ay-
rılmış olduğunu gördüm.
Giriş yazısıyla Renan ile
ilgili bölümleri ikişer kez
okudum. Kendi kendime
sordumzBir emel için ça-
lışırsanız ve her şekilde
'onu ön plana koyarsanız
ayrıca bu işten para kaza-
mrsanız bu her konu için
tüketim olmaz mı? Yani

.-
ülkemizde bir araştırma-
cı yazar tüm çahşmalarını
Türkiye' deki antisemitiz-
meayınrsa veya bağlarsa
buna 'Türkiye'de Antise~.
mitizm Tüketimi (1923- ..
2017)' diyebilir miyiz? o o

. 'Tabii ki evet-Bununla il-

gili örnekleri çoğaltmak da
mümkün.

Renan Koen birkaç
yıldır yaptığı sanatsal ve
kültürel çalışmalarla çok
sayıda genci, hem de Ya-
hudi olmayan, Terezin'e
götürmeyi ve o gençle-
re Holokost bilincini ka-
zandınnayı başardı. Bravo
Renan! Onu eleştirenler
bilmeyebilir. Bir Cumhur-
başkanımızın İsrail ziya-
reti esnasında farklı parti-
lerden dört milletvekilimiz
Yad Vaşem Holokost Mü:-
zesini ziyaret etmeye baş-
ladıklarında dördünün de
Holokost ve Il, Dünya Sa-
vaşı sırasında yaşanmış
olayları ilk kez duydukla- .
nna hayretle şahit olmuş-
tuk. Bunun 'üzerine Yad
Vaşem'i tanıtan 'Tanıklık
Etmek' kitabını tercüme :,
ettirerek GözlemYayınla-
rı bünyesinde yayınladık
ve Türk Elçiliğine ciddi bir
miktarda göndererek Yad
Vaşem'e götürecekleri ko-

. nukların odalarına bir gün
önceden bırakmalan için
ricacı olduk. Yapılıyor mu
bilmiyorum. Ancak ben
görevimi yaptığıma inanı-
yorum. Yad Vaşem ziyare-
ti! Programda bu yazılı ise
ne olduğunu anlamanız
imkansız.

i

Konsere dönecek olur-
sak tamamiyle dolu si-
nagogda (375 kişi) ve
çok sayıda yabancı mis-
yon mensubunun katıldığı
konserde ilk dört şarkı çok
neşelendirici değildi. Uz-
man değilim ancak başarı- .
lı bir şekilde İCra edildiler.
Gettoda yazılmamış ve'
caz ögeleri taşıyan Erwin
Schulhoff'un 'lronien' ad-
lı eseri, Renan Koen ve Ii-
ri Hruby'nin beraber pi-
yanoya geçmeleriyle ses-
lerıdirildl. Tüm izleyicileri
büyülediler ve bis yaparak
konseri soniandırdılar.

Dileğim, düzeni boz-
madan Haydarpaşa Sina-
gogunun dahafazla mü-
zik-etkinliklerine ev sahip-
liği yapması. Bu sayede
bu güzel sinagogumuzu .
geniş kitlelerle 'paylaşa- ... ',
biliriz. 0'_'"

Teşekkürler Renan, Ii-
ri, Çek Başkonsolosu, Ivi-
.dıköy Hemdat İsrael Vak-
fı yöneticileri ve Tereziri'e
giderek Holokost'un ne
olduğunu kavrayan ve
onunla ilgili birkaç cümle
söyleyip insanları düşün-
meye sevk eden gençler.
Hepinize teşekkürler. Ay-
rıca etkinliğe seyirci ola- .
rak katılanlara da ...


