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HALK DANSLARI HAKKI NDA
RÖPORTAJ:
HÜRREM TULGA
KANOL: Siyah dizlik konusu an
laşmazlık konusu olan alanlardan bir
tanesidir. Türkler giyiyor mu giymi
yor mu diye tartışılıyor.
Oyunlarda da sorunlar var. Bir
susta oyununda aynı şekilde bu oyunu
Türklerin oynayıp oynamadığı ta rtı
şılıyor.

DEDİLER - 2 -

- Eğitim Bakanlığı çevresinde
bazı kişiler siyah dizliğin Rumlara özgü
olduğunu fısıldaşıyorlar.
Açık bir
iddia olmadığı halde çeşitli vesilelerle
duyuyoruz. Nitekim yarışmada siyah
dizliğin jürinin puan kısmasına bir
neden olduğu ileri sürülüyor.

- Eski Turizm ve Kültür Bakan
lığının düzenlemiş olduğu Halk dans
ları yarışması jüri üzerinde bazı kuş
kuların belirtilmesi ile sonuçlanmıştı.
En son yapılan yarışmada jüri üzerin
de kuşkular daha da yoğunlaştı.
Haksızlık yapıldığı özellikle dernek
çevrelerinde yoğun olarak tartışılmak
tadır.
KANOL: Kişi olarak bu jüriden
daha farklı bir sonuç beklemediğimi
hemen belirtmeliyim. Konu sadece,
jüride bulunan şu veya bu kişi mese
lesi de değildir. Konu bugün içinde
bulunduğumuz ortamda temel iki
görüşün varlığı ve bu çelişkiden kay
naklanan sorunlardır. Bir tarafta 7
yıldır bilimsel tartışmalar yapan ve
bu bilimsel araştırmalar sonucunda
halka özgü folklor değerleri ortaya
çıkaran bir görüş, diğer tarafta da
yeterli araştırmalar yapmayan ancak
pek de bilimsel olduğu söylenemeyen
küçük araştırmalarla önyargılı olarak
belli sonuçlara varmaya çalışan bir
görüşün varlığı sözkonusudur.
Bugünkü ortamda folklor alanla
rındaki çalışmalarda sorun budur ve
her yerde kendini hissettiriyor.
- Tartışılan konular nelerdir?
Anlaşmazlık konusu olan folklor alan
larım az daha açar mısınız?
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KANOL: Bu ülkede siyah dizliğin
Türkler tarafından yaygın olarak giyil
diğini araştırmalarımızla belgelemiş
durumdayız. Dolayısıyle böylesi bir
yarışmada siyah dizliğe puan kırdık
ları ileri sürülen jüri üyelerinin eğer
doğruysa hatalı davrandıklarını rahat
lıkla ifade edebilirim.
- Daha önce siyah dizlik giyil —
memesi konusunda herhangi bir telkin
oldu mu?
KANOL: Yarışma öncesinde yapı
lan derneklerle
ilgili
toplantıda,
ben toplantıya yöneticilik yapan Erbil
Çinkayalar'a siyah dizliğe puan kırıp
kırmayacaklarını sormuştum. Çinkayalar kırılmayacağını söylemişti.
Ancak ben yine de kendilerine
Bakanlık olarak
derneklere
mavi
dizlik diktirilmesini önermiştim. Mavi
dizliğe de karşı olmadığımızı belirt
miştim. Çünkü yaptığımız araştırma
larda siyah yanında beyaz dizlik de
giyildiğini
saptamış
durumdayız.
Mavi dizliklerin sadece bayram gün
lerinde ve özellikle şehirlerde yaygın
olarak giyildiğini ve hali vakti yerinde
kişiler tarafından giyilmiş olduğunu;
beyaz dizliğin ise şehirlerde ve köy
lerde halk arasında yazın yaygın
°!a.ra,^ . g.iyildiSini> siyahın ise kışın
giyildiğini kanıtlayacak durumdayız.
- Yarışma sonuçları için ne diyor
sunuz?
KANOL: Yarışma sonuçları hak-
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