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( DÜNDEN KALAN )
işte bu düşünceler ışığında kültürü ve
buna bağlı olarak folkloru halkımızın ve tüm
dünya halklarının hizmetine sokmalıyız.
Has-Der kadrolarında da eksik olan, henüz ye
tepince kavranılmamış olan nokta budur. Bu
nokta üzerinde durulmalı, bu anlayışa sahip
bir emekçi qençlik kitlesi'yetiştirilmelidir
Biz Has-Der'de bunun nüvesini görüyoruz. Nüve
ordadır, ve bu nüve geliştirilmelidir. Kıbri3
adasının bu nüveye çok ihtiyacı vardır.
Dünyanın dört bir yanında haksız yere
öldürülen masum kanlarının dereler gibi aktı
ğı^her tarafı barut kokularının sardığı,
halk kitlelerinin yok yere birbirine katlet
tirildiği, kırdırıldığı günümüzde, aydın ve
ilerici gençlik olarak aklımızdan hiçbir za
man çıkarmamamız gereken ve hatta uğrunda
uğraş vermekle yükümlü olduğumuz bir nokta
vardır. Bu da yalnızca ülkemizde yaşayan
uluslar arasında değil, tüm dünya ulusları
arasında kardeşçe işbirliğini örgütlendirmek
tir. İnsanlığın bırbıriyle kaynaşmasını sağ
İnalıyız. Bu uğurda çaba sarfetmeliyız. Fa
kbt bu uğurda çaba gösterebilmek için önce
şunu bilmeliyiz; kendi çıkarları için gözü
nü bile kırpmadan dünyayı kana bulayan re
fah içindeki bir avuçluk kesimin hakimiyeti
dünyanın dört bucağından sökülmedikçe ulus
lar barış ve huzur bulmayacaklardır. İnsan
lığın birbirıyle kaçınılmaz olan kaynaşması
ancak bütün ezilen ulusların tam özgürlüğü
sağlandığı zaman gerçekleşecektir. Bütün ulus
la.ın eşit şartlar altında, iktisadi yaşam
koşullarını, dillerini ve kültürlerini öz
gürce geliştireceği böyle bir dönem tüm dün
ya uluslarının birbirlerine karşı güven duy
gularını geliştirecek ve zaman içinde insan
lığın kaynaşmasını sağlayacaktır. Böylelikle
de bugün farklı ulusları karakterıze eden
tüm kültürel özellikler insanlığın ortak
özellikleri olacak
t^r. Kısacası ayrı ayrı her ulusun kültürü-“
aslında insanlığın ortak kültürüdür.
insanlığın bu büyük hedefine giden yol

da Kıbrıs'ın aydın ve ilerici gençliğine de
önemli görevler düşmektedir. Kıbrıs Türkle
ri arasında Has-Uer ülkemizde bu amaca yöne
lik çalışmanın ilk ve en önemli adımını at
mıştır. Bu adım Kıbrıs Türk gençliği ve tüm
Kıbrıs halkı için büyük önem taşır. Gençle
rimız, emekçilerimiz aydınlarımız Has-üer'in
bu çalışmalarını desteklemelidir. Bu doğrul
tuda çalışma yapan daha birçok örgüt oluştu
rulmalıdır (kanımızca çalışmalarım bu doğ
rultuda ypnlendirebildiği taktirde GUSAD'm
etkinlikleri de çok olumlı! bir adımdır.)
HAS-Der 1981 yılından sonra bu konuda
önemli aşamalar kaydetmiştir. Hayatın her
alanında Kıbrıs'a has, Kıbrıs'lı Türke,
Kıbrıs'lı Rum'a has özellikleri olanakları
ölçüsünde araştırarak saptayabildiklerini,
sonuçlandırabildiklerini halkımızın takdiri
ne sunmuştur. Kıbrıs Türk Kültürünü ve folk
lorünü tipik özellikleriyle aktarmaktan çe
kmmemiş, devlete bağlı folklor "uzmanları
nın" "Bunlar Rumcudur, Rum folklorunu yayı
yorlar" gibi hiçbir belgeye dayanmayan sal
diri ve çamur atmal rını göğüslemiştir.
Has-Der bu sözde uzmanların yaptığı gibi
Kıbrıs'lı Türk'te Silifke'yi, Antep'i ara
mamış, Kıbrıs'lı Türk'ü Silifkeli , Antep
lı gibi yansıtmamış ve hiçbir zaman Kıbrıs
'ın yerlileri olduğumuzun, dolayısıyla da
Kıbrıslı'lığın özelliklerini taşıdığımızın
vurgulanmasında utanılacak bir nokta görme
miştir. Bizler Kıbrıs lı Türkleriz ve bunun
la öğünüyoruz. Kıbrıslı Türkler olarak Tür
kiye'deki kardeşlerimize benzeyen ve onlardan
ayrılan yanlarımız vardır. Bu farklılıklar
bizim için utanılacak bir unsur değildir.
Ayni zamanda yüzyılların, tarihi koşulların
doğal sonucu olarak Kıbrıs'lı Rumlara benze
yen veya onlarla ortak olan yanlarımızın
da utanılacak birer unsur olduğunu *abul
edemeyiz. Çünkü biz herşeyden önce insanız.
0 halde Kıbrıs'ta folklorun ada halkı
için bir barış, güven ve huzur ortamının
yaratılmasına hizmet etmesi için çalışmalı
yız.

