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Muhterem Hahambaşı, Türk Yahudi Cemaati’nin Başkanı, değerli büyükelçiler, muhterem 

hanımefendiler, değerli beyefendiler. Çok değerli konuklar  

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sevgi saygı ve selam sözcüklerini günlük hayatımızda gerçekten çok kullanırız ve bu sözcükleri 

daha fazla kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak kullandığımız her kelimenin karşılığını 

gönlümüzde yer etmesi gerektiği inancıyla bunu hissetmemiz gerektiğini de ifade etmek 

istiyorum, 

Şayet bu kıymetli kelimelerin insanın ve insanlığın gönlünde gerçekten layık olduğu değer 

içerisinde kullanıldığını görmez isek, barış ve huzur adına dünyada söylenebilecek neyimiz olur 

ki diye sorgulamamız gerekebilir diye düşünüyorum.  Aslında insan olarak kendimizle gurur 

duyabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten dünyaya gelen ilk insan Adem’den itibaren insanoğlu 

yaşadığımız serüvende çok büyük gelişmeler yaşadı. İnsanlık bilimde, teknikte, sanatta hayatın 

her alanında insanın mutluluğuna hizmet edecek gerçekten büyük işlere,  başarılara imza attı. 

İnsan dünyanın dışına çıktı, aya gitti, Merih’e kadar uzandı. Kâinatın boşluklarına kadar 

nüksetti ve oraları dinlemeye başladı. Oradan alacağı seslere kulak kesildi. Keşke insanlık 

kâinatın bu kadar derinliklerine giderken ve yeni sesler duymak için kulaklarını bu kadar derin 

kainatın kapılarına ve pencerelerine açarken kendi içindeki sesi yani vicdanını bu kadar 

derinlemesine dinleseydi. Uzaklarda aradığı vicdanı, sevgiyi keşke gönlünde kendi ruhunda ve 

kalbinde hissetseydi. Tarihimizde maalesef bu acıları örnekleyebileceğimiz çok hadise var. Ve 

bunların hepsi insanlığımız adına büyük üzüntü veriyor. Bugün ben de çok üzüntülüyüm. Ve 

özellikle bu üzüntümüz bugün hepimizi için çok derin. Ve bunu güzel şehrimiz hoşgörünün 

önemli merkezlerinden biri olduğuna inandığımız İstanbul’da siz güzel dostlar, güzel insanlar 

hiçbir ayrım içersinde olmaksızın Musevi’si, Hıristiyan’ı, Müslüman’ı farklı din ve milliyetlerden 

olanlarıyla yürek yüreğe anmak için bir aradayız. Hepinize bu değerli katılımlarınız ve 

teşriflerinizle nedeniyle şahsım adına minnet ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.  

Bu acının gerçek sahipleri olan Yahudi dostlarımız konuşmalarında bu teşekkürü benden çok 

daha fazlasıyla ifade ettiler. Evet, maalesef bugün girilmiş olan Nazi kamplarında karşılaşılan 

acı tabloları bir kez daha yad ediyoruz. Ben bu katliamlar da soykırımlarda hayatını kaybetmiş 

olan ağırlıklı olarak Yahudi ve onlarla birlikte Çingeneler,  romanlar…  Farklı milletlerden, 

özürlülere ve bunun gibi bir çok farklı gruplara gönülden rahmet dileklerimi paylaşmak isterim. 



Hiçbir suçu olmaksızın sadece taşıdığı kimlik yüzünden yargılanan bu insanların acısını derinden 

taşıyorum ve değerli hahambaşımızın yaptığı duaya yürekten amin diyorum. Bir daha böyle 

acılar insanlığımızın tarihinde asla olmasın ve istiyoruz ki bugün hepimizi bir kez daha tarihimiz 

adına şuurlanarak, geleceğimiz adına kuracağımız tarih adına daha da şuurlanarak buradan 

ayrılalım ve gönüllerde barışı daha güçlü kılmak çaba sarf edelim. 

Bugün buradan yine bir ders alarak ayrılacağız. Dışarıdaki hazırlamış olduğunuz küçük sergiden 

yaşanan bir çok ibret vesikası ile bu güzel mekânı, Allahın yüce evlerinden biri sinagogdan 

gittiğimizde güzel şehrimiz İstanbul’da hep hoşgörü üzerine inşallah hayatımızı sürdürmeyi 

yürekten diliyorum. İstanbul diyorum, gerçekten imparatorlukların başşehri güzel şehri gurur 

şehrimiz, bizim yönetimimiz döneminde gerçekten dünyaya bir hoşgörü merkezi olarak hizmet 

etmeye gayret ettik. Ve bu topraklardan idare edilen üç kıtadaki bir coğrafyada insanlar asla 

ve asla inançlarına dillerine, milliyetlerine kavimlerine farklı özelliklerine bakılmaksızın eşit ve 

asil davranıldı ve hatta muhafaza edildi yaşatıldı. Hiç birinden diğerine farklı muamele 

yapılmadığı için adil bir düzen kurmaya çalıştık. Bunun bu hoşgörü şehri İstanbul’dan yapılmış 

olması bizi gururlandırıyor. Bugün çok üzüntülü olduğumu ifade ettim aynı zaman da gururluyum 

da. Bu kürsüden hem kendi tarihimle hem de kendi nefsimle rahat bir şekilde bu hoşgörü ilimi 

ile dünyaya ve insanlığa hizmet etmiş ataların evladı olarak fevkalade gururla hitap ediyorum. 

Bu kürsüden çıkıp konuşabilmek ve soykırımı lanetleyebilmek elbette ki herkesin hakkı 

olmalıdır. Ama bu hakkın, özelikle ve özellikle bize ait olduğunu da tarih önünde atalarıma 

şükran ve rahmet ifadelerimi buradan dile getirmek istiyorum. 

Ümit ediyorum ki bu güzel şehir insanlığın sevgi ve sürekli barışın ve huzurun timsali olarak var 

olmaya devam edecek. Bizler bu topraklarda yaşayanlar, Musevi’si, Hıristiyan’ı ve  Müslüman’ı 

ile  bütün farklı milletlerden gelenleriyle el ele, gönül gönüle  bir daha insanlığın geleceğinde 

acı yaşanmaması için işbirliği gönül birliği içerisindeki  bu duruşumuzu yüceltmeye geliştirmeye 

gayret etmeliyiz. Bu güzel anma töreninde bulunmaktan duyduğum üzüntüyü ve gururu bir kez 

daha paylaşırken hayatını acı olaylarda kaybetmiş olanlara yüce Allahın cennetinde rahmet 

diliyor geride kalmış bütün değerli Holokost kurbanlarının akrabalarına hayırlı sağlıklı ömürler 

diliyorum. Ve özellikle bugün aramızda bulunan değerli Russo’ya bundan sonraki ömründe 

sağlıklar ve huzurlar diliyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

 


