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HABER-YORUM

10. HALKBİLİMİ SEMPOZYUMU YAPILDI

KÜLTÜREL YOZLAŞMA TEHLİKESİ
Lefkoşa, (TAK): Halk Sanatları
Derneği

(Has-Der)

tarafından

düzenlenen 10. Halkbilimi Sem
pozyum u
A tatürk
Merkezi’nde yapıldı
Sempozyumda:

Kültür

araştırmacı

Tuncer Bağışkan. Ahmet Erdengiz
ve Ulus Irgat bildiri sundular.
B ild irile rd e n

önce,

8

araştırmacıya Halkbilimi Hizmet
Ödülü verildi. Araştırmacılara
p la ke t

ve

belg e le rin i

Cumhurbaşkanı adına etkinliğe
k a tıla n

C um huriyet

M eclisi

Başkanı Hakkı Atun verdi.
Ö dü l
alan
halkbilim i
araştırmacıları Aytaç Çağın, Erbil
Çinkayaiar, Erdal Ilıcan, Emir
Karagözlü, Gülay Kaşer, İbrahim
Arap, Mehmet Levent ve Mustafa
Serdengeçti.
ATUN’UN KONUŞMASI

dernekleri desteklediği oranda bu

Atun, sempozyumun açılışında

konuda daha olumlu sonuçlar

yaptığı konuşmada, Has-Der’in

alınacağını vurguladı.

yıllardır çok olumlu ve onurlu

Erten şunları kaydetti:
"Ülkenin genelinde olduğu gibi,

görevler yapmakta olduğunu vur
guladı.

kültür

yaşamımızda

da

çok

olmadığını söyledi.

bu oluşumda Lüzınyan, Venedikli,

Bağışkan, yöreleregöredeğişen

Arnavut, Çingene, Arap, Afrikalı,

davi yöntemlerini anlattı.
AHMET ERDENGİZ

da bulunduğunu savundu.

Ahmet Erdengiz, Kıbrıs Türk

sıkıntılı bir dönem yaşanmakta,

H a lkının

çeken Atun, Kıbrıs Türk Halkının

özgün kültür değerlerimiz ise her

yapısının oluşumunu işledi.

özgün değerlerinin daha fazla

geçen

Halkbiliminin önemine dikkat

unutulmadan kayda geçirilmesi
halkbiliminin

Türkü nü n
koyması

va rlığ ın ı
ve

köküm üz

köken i

evliliklerden kaynaklandığını be

Bu konuda "Kıbrıslı Türkler

yozlaşmaktadır. Demeğimiz kendi

Müslümanlaştırılıp Türkleştirilmiş

ço cukla rın a

konuştuklarını anlatan Erdengiz,

biraz

lirterek Hristiyan annelerin evde
R um ca

kıt olanaklarıyla, bu duruma bir
çözüm

gelen ırksal saflığını korumuş

Müslümanlaşarak Türkleşen Rum

ortaya

düşen

topraklarda

va rd ır'

diyebilmesi

bulunmasında
görevleri

üzerine

yapm aya

çalışmaktadır."
Has-Der Genel Sekreteri Kani

Müslüman Türklerdir" şeklinde iki

köyleri

zıt görüş olduğunu belirten Erden

Hristiyanlaşarak Rumlaşan Türk

giz, her iki görüşün de doğru

köyleri de olduğunu belirtti.

olmadığını savundu.

açısından çok önemli olduğunu,

Kanol ise sunuş konuşmasında,
ödül alan araştırmacıların halk

sesinin duyurulmasına da katkıda

oyunları ve müziğine katkıları baz

adaya

alınarak

devşirmeler ve

bulunduğunu belirtti.
Atun, son yıllarda birçok der

belirlendiğini,

nek ve araştırmacının halkbilimi

önümüzdeki yıllarda değişik dal
larda araştırmaları bulunanların

konusunda çalışma yapmasını

da ödüllendirileceğini söyledi.

takdirle A lla d ı ğ ı n ı söyledi.
Atun, eski yaşam hakkında
bazı çocukluk anılarını ve konu

Kanol,

to p lu m la rın

hizmet.,

■ilk

sonra

yerleşenlerin
fethe katılmış

gönüllü askerler
b un la rın
ye rli

olduğunu,
ka d ın la rla

H alkbilim i

çıkardığı

D ergisi'nde

yayınlanacağını kaydetti.
TUNCER BAĞIŞKAN
Sempozyumdaki

ilk

dönemlerde

Müslüman,

zayıf

olduğu dönemlerde ise Hristiyan
olduklarını, Osmanlı dönemin
den sonra ise ikisi arasında tercih
yaptıklarını söyledi.

olarak .adaya

nüfus

E rdengiz,

a nca k

herşeye

rağmen bir Kıbrıslı milletinden

sürgün ve gönüllülerin önemli

bahsetmenin tarihi ve bilimsel

k ısm ın ın

açıdan

ada da ki

sa lgın

hastalıklar ve fakirlik nedeniyle
firar

ettiklerini

veya

“sa fsa ta "

old uğunu

kaydetti.

yolda veya adaya geldiklerinde

bildiriyi

"Linobambagilere

de değinerek bunların Osmanlı
İmparatorluğu'nun güçlü olduğu

evlendiğini, daha sonra çeşitli

aktarıldığını ifade eden Erdengiz,

Has-Der'in

gibi

dönemlerde özellikle sürgün veya

rak verileceğini belirtti.
Kanol, sempozyumda sunulan

olduğu

Erdengiz,

fethinden

gönüllü

bildirilerin

HAS-DER BAŞKANI
Has-Der Başkanı Öcal Erten,

halkb ilim i

Kıbrıs'ın

ödüllerinin her yıl geleneksel ola

ülkelerdeki

gözlemlerini de anlattı.

h a lk b ilim in

Rumca konuşulan Türk köyler
inin, Hristiyan kadınlarla yapılan

Kıbrıs

"bu

yabancı

nüfus

daha

gün

bu konudaçalışmaların KKTC'nin

hakkında

ve

Rus, Boşnak, Hırvat ve Macar’ın

Hristiyanlardır” ve “Anadolu'dan

gerektiğini ifade etti.
Atun,

Rum, Gürcü, Çerkez, Karaman,

telkine dayalı dinsel-büyüsel te

ULUS IRGAT

salgın

Ulus Irgat, 1930'larda yaşayan

hastalıklardan öldüklerini söyledi.

ve genç yaşta sel sularına kapılıp

çekerek, folklor değerlerinin tüm

sunan

halk

Erdengiz, Türkiye'den Kıbrıs’a

ölen Avukat Süleyman Şevket

yönleriyle araştırılarak gün ışığına

arasında ıskattaro diye bilen deri

sürgün edilen 3 bin Çerkez'den

çıkarılmasına gayret ettiklerini,

hasta lığıyla

yarısının yolda, bir kısmının da

s e m p o zyu m u n

sonuçlarını anlattı.

gelişmesindeki önemine dikkat

bu

taşıdığını söyledi.
F o lklo ru n
g e n çliğ i

am acı

Tuncer

Bağışkan,
ilg ili

araştırm a

Bağışkan, bu hastalığın yüzde
kötü

90

oranda

çocuk ve

buluğ

hakkında bilgi verdi.
Süleyman Şevket’in Londra'da

Mağusa limanında bekletilirken

hukuk tahsili görerek Kıbrıs'a

öldüğünü ve geride kalan 200

döndüğünü ve hem Türkler hem

Çerkez'in

yerleşiirile-

de Rumlar arasında büyük sevgi-

adaya

alışkanlıklardan koruduğuna ve

çağındaki gençlerde görüldüğünü

bildiğini örnek gösterdi. Kıbrıs

saygı kazandığını anlatan Irgat,

ülkenin tanıtılmasına da katkıda

belirterek daha çok psikolojik

Türk Halkı'nın kökeninin önemli

Şevketin ölümü üzerine yakılan

bulunduğuna işaret eden Erten,

nedenlerden kaynaklandığını ve

bölümünün Türkmen ve Yörükler

ağıtı Türkçe ve Rumca olarak

devletin bu alanda uğraş veren

belli

olduğunu anlatan Erdengiz, ancak

okudu.

bir

bilim sel

tedavisinin

