Dur durak bilmeden
gili örnekleri çoğaltmak da
çalışan piyanist Renan
mümkün.
Koen iki ay kadar önce,
Renan Koen birkaç
Çek Cumhuriyeti İstanbul
yıldır yaptığı sanatsal ve
Başkonsolosluğu himayekültürel çalışmalarla çok
sinde bir 'Holokost'u Ansayıda genci, hem de Yama' konseri düzenlemehudi olmayan, Terezin'e
yi planladıklarını belirtti.
götürmeyi ve o gençleHiçdüşünıneden,
aklım- . re Holokost bilincini kada olan ve yönetimiyle de
zandınnayı başardı. Bravo
paylaştığım Haydarpaşa
Renan! Onu eleştirenler
Hemdat İsrael Sinagogunbilmeyebilir. Bir Cumhurda böyle şık ve anlamlı
başkanımızın İsrail ziyabir akşam ve konser düreti esnasında farklı partizenlenebileceğini belirt- .
lerden dört milletvekilimiz
tim. Pazar günü ilk işimiz
Yad Vaşem Holokost Mü:Renan ile Haydarpaşa'ya
zesini ziyaret etmeye başgitmek oldu. Vakıf Başka- . ladıklarında dördünün de
nı Eli Arditi
'bizi orada
Holokost ve Il, Dünya Sakarşıladı. Renarı mekavaşı sırasında yaşanmış
nı gördüğünde büyülerıolayları ilk kez duydukla- .
di. Gerçekten de güzel ve
nna hayretle şahit olmuşde bakımlı bir sinagogutuk. Bunun 'üzerine Yad
muzdur.
Vaşem'i tanıtan 'Tanıklık
Birkaç gün sonra interEtmek' kitabını tercüme :,
nette dolanırken gazeteettirerek GözlemYayınla, miz in eski dönem yazarrı bünyesinde yayınladık
ve Türk Elçiliğine ciddi bir
larından Robert Schild'in,.
miktarda göndererek Yad
Agos Gazetesi'nde yayınlanmış olan, Rıfat N.
Vaşem'e götürecekleri koBali'nin 'Türkiye'de Ho. nukların odalarına bir gün
lokost Tüketimi (1989önceden bırakmalan için
ricacı olduk. Yapılıyor mu
2017)' kitabıyla ilgili yazısım okudum ve kitabı
bilmiyorum. Ancak ben
da iki yıl gecikmeyle satın
görevimi yaptığıma inanıaldım.
yorum. Yad Vaşem ziyareKitabın kısa bir bölüti! Programda bu yazılı ise
münün Renan Koen'e ayne olduğunu anlamanız
rılmış olduğunu gördüm.
imkansız.
Giriş yazısıyla Renan ile
ilgili bölümleri ikişer kez
okudum. Kendi kendime
sordumzBir emel için çalışırsanız ve her şekilde
'onu ön plana koyarsanız
ayrıca bu işten para kazamrsanız bu her konu için
tüketim olmaz mı? Yani
.ülkemizde bir araştırmacı yazar tüm çahşmalarını
Türkiye' deki antisemitizmeayınrsa
veya bağlarsa
buna 'Türkiye'de Antise~.
mitizm Tüketimi (1923- ..
2017)' diyebilir miyiz?
. 'Tabii ki evet-Bununla il-
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Konsere dönecek olursak tamamiyle dolu sinagogda (375 kişi) ve
çok sayıda yabancı misyon mensubunun katıldığı
konserde ilk dört şarkı çok
neşelendirici değildi. Uzman değilim ancak başarı- .
lı bir şekilde İCra edildiler.
Gettoda yazılmamış ve'
caz ögeleri taşıyan Erwin
Schulhoff'un 'lronien' adlı eseri, Renan Koen ve Iiri Hruby'nin beraber piyanoya geçmeleriyle seslerıdirildl. Tüm izleyicileri
büyülediler ve bis yaparak
konseri soniandırdılar.
Dileğim, düzeni bozmadan Haydarpaşa Sinagogunun dahafazla müzik-etkinliklerine ev sahipliği yapması. Bu sayede
bu güzel sinagogumuzu .
geniş kitlelerle 'paylaşa- ... ',
biliriz.
Teşekkürler Renan, Iiri, Çek Başkonsolosu, Ivi.dıköy Hemdat İsrael Vakfı yöneticileri ve Tereziri'e
giderek Holokost'un ne
olduğunu kavrayan ve
onunla ilgili birkaç cümle
söyleyip insanları düşünmeye sevk eden gençler.
Hepinize teşekkürler. Ayrıca etkinliğe seyirci ola- .
rak katılanlara da ...
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