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YENIDÜZEN Kültür-Sı

Kültür Sanat Güm
BİR İMZA VER!..
Ülkemiz k ültür ya şa mına ; halkbilimi alanında 2 0 yılı
aşkın bir süredir ya pm ış olduğu ara ştırmalar, bu
a ra ştırm a la r sonucunda kazandırdığı ye ni oyunlar,
organize e t t iği halkoyunları grupları, düzenlediği
çocuk ve ma sa l şölenleriy ve sempozyumlarla önemli
hizmetler sunan H AS-PER, devletin kendilerine
yönelik uyguladığı ayrımcılığa karşı bir imza
kampanyası ba şla ttı. Yöneticisinden üyesine tüm
HA5 -PERhie r, devletin uyguladığı ayrımcılığa karşı
ba şlatıla n bu kampa nyaya halktan destek
bekliyorlar...
Ülkemizde halkbilimi alanında, 20 yılı aşkın bir süredir
önemli etkinliklere imza atan ve sadece halkoyunları
gösterileriyle yetinmeyip; bu alanda araştırmalar yapan ve
pekçok oyunu kültür dağarcığımıza yeniden kazandıran
H A S - D E R ; 1998 yılı içinde yurtdışıııda gerçekleştirdiği
ve ülkenin sosyo-kültürcl anlamda tanıtımında önemli bir
rolü olan etkinlikler için sadece iki elemanının yol parasını
karşılayabilecek miktarda cüz’i denilebilecek bir yardım
ve resmi düzeyde yaptıkları başvurularına genelde olumsuz
yanıt almalarından doğan haksız uygulamalar nedeniyle,
devlet m akam larını halka şikayet etmek ve ilgilileri
uyarmak için bir imza kampanyası başlattı.
H A S - D E R Başkanı Kani Kanol imzasıyla geçen hatta

yayım lanan basın bildirisinde, bu derneğimize yapılan
haksızlıklardan söz edilirken; bunun göstergesi olarak, diğer
derneklere ve devlet ekiplerine yapılan parasal katkılara yer
veriliyor. B u sonuçlardan yola çıkarak devletin, K K T C
vatandaşı gençlere eşit davranmadığını ve bu yüzden de
gençlerim iz arasında ve topium um uzda her geçen gün
saygınlığını yitirdiğini belirten H A S -D E R yetkilileri, diğer
ekipler için devlet kasasından 50 M ilyar T L katkı sağlanırken
kendilerine sürekli para yok denmesinden dolayı tepkilerini
dile getiriyorlar.
Danimarka’daki bir uluslararası festivale katılmak için kişi
başına gerekli 570 Amerikan Doları'n ı dernek üyelerinden
toplam ak zorunda kaldıkla rını, bunun yanında devlet
tarafından pekçok demeğe yüzbinlcrce Amerikan Doları katkı
yapıldığını belgeleriyle ortaya koyan H A S - D E R Yönetim
Kurulu; bu uygulamanın kendilerinin icazet altına girmeyecek
karakterde olmalarından, derneği kendilerine yakın bulmayan
y ö n e tic ile rd e n ve oy pota nsiye l olarak gö rü lm e ye n
derneklerinin yapısından kaynaklandığına inandıklarını

vurguluyor.
H A S - D E R ’in böyle kü çü k ve ç irk in o y u n la rla
yıkılm a ya c ağ ın ın belirten yönetim kurulu, yapılan haksız
uygulamaları yüzlerce üye ve aileleri adına kınayarak protesto
ederken, çizgilerinden hiçbir zaman ödün vermeden, aynı
disiplin ve ciddiyet içinde çalışmalarını sürdüreceklerini
söylüyorlar.

