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K Â M İL Ö ZA Y

Y U T A N TAŞÇI

FOLKLOR DERNEKLER İM İZ

HAS-DER

Özellikle Kıbrıs Türk ı-olk dar birçok gösterilere katı
lorunu araştırıyor, onu ser lan dernek İlgi görmüş be
giliyor Has-Der. 1977 yı ğenilmiştir
HAS-DER
lında 30 kişi kadar bir ele
ULUSLARARASI
manla kurulan dernek bugün
100 kişiyi aşmış durumda.
FOLKLOR
FESTİVALİND E
Bu yedi yıl içinde şu anki
çizgiye gelebilmek için bü
Bu yıl İstanbul'da dü
yük savaşımlar verilmiştir. zenlenen Folklor Festivali
Başlangıçla kendileri için ne K.K T. Cumhuriyeti’ni
elbise bulmakta güçlük çe temsilen katılan dernek bü
kerken bugün okullara ve yük bir ilgi gördü Bu fes
derneklere kıyafet verebile tivale 6 yabancı ulus ile Tür
cek düzeye geldi. Elle tutu kiye ekipleri katıldılar. Otolur bir yardım göremeyen - bus terminalinde karşılanan
Has-Der kendi elemanları ekip dinlenme yerine gö
nın maddi ve manevi özve türülmüş ve ilk geceden ya
rileriyle yılları aşmış, günü bancı ekiplerle tanışma ola
müze gelmiş ve gelirken ge nağını bulmuştur. Aynı ge
leceğe kalıcı oyunları da ce Kadıköy Belediyesi Başberaberinde
getirmiştir. kanının isteği ile bir gösteri
Çalışma alanları: Tiyatro. yajan Has-Der yabancı eHalk Oyunları, Halk Müzi kıplerin de beğenisini ka
ği (Koro ve OrkestraJ'dır. zanmıştır. Yine aynı gece
Halk Oyunları oynayan bir (Festival öncesi) ünlü " D o 
de küçükler grubu var Bu lama" türkümüz ve oyunu
nun vanında bir de Kıbrıs muz yabancı ekiplere öğre
Turr. Folkorunu araştıran bir tilmiş ve beraberce oynan
kol kurmuşlar Bugüne ka mıştır. Cumhu-iyetimizı ta

nıtma yılında yabancı ülke
ler folklor ekiplerinin yerel
bir oyunumuzu "Dolam a"yı
oynamaya çalışması ve "G e 
tirin bağlaması" demesi
herhalde bizler için çok an
lamlı olmalıdır.
Festival süresince İs
tanbul'un belli başlı cadde
lerinde yerel oyunlarımızı
sergileyen, bayrağımızı ta
şıyan ekip, büyük bir ilgi
ve tezahürat görmüştür.
Geceleri ise Harbiye Şehir
Tiyatrosu ve Kadıköy Halk
Eğitim Merkezi salonların
da yer alan gösterilere de
katılan Has-Der'in genç ele
manlarından bazılarına şu
soruyu
yönelttim
HasDer'le çalışmaktan memnun
musunuz? Duygularınız nelerd.r? aldığım yanıtlar şun
lar
H Â ŞA N E K M E K Ç İ
2 yıldır çalışıyorum Burası
benim için bir dinlenme yeri
Arkadaşlarımı çok seviyorum
Kıbııs Türk Folklorunu araştırmaktan gurur duyuyo-

Ş E R İF E GÜNER
Beş yıldır çalışıyorum. Ola
naklarımızın elverdiği ölçü
de en iyiyi vermek istiyoruz.
Bu çalışmalarımda yorucu
birdinleniş duyuyorum. Tat
min oluyorum. Gururluyum.
KU T A DA LI
Bir yıldır çalışıyorum. K ıb
rıs Türk Folklorunu tanımak
tan gurur duyuyorum. M ut
luyum.
NALAN A K Ü N
Dört yıldır "Has-Der"deylm
Kıbrıs Türk Folklorunu araş
tırmaktan mutluluk duyuyo
rum. Devamlı çalışacağım.
Tek bir isteğim var En iyi
ye, en güzele varmak. Gurur
luyum.
Sevgili okuyucular HasDer için Rum kültürünü iş
levsek, Rum oyunlarını oy
nar diyenler var Bunu Der
nek Başkanı Kâni Kanol'a
sordum1. Evet bunu söyle
yenler var Fakat söyleyen
ler belit değil diyor. Biz bu
konuda i tartışmaya hazırız.
Bu konuda uzman olan ki
şiler gjîfsınler. Tartışalım.
Eğer Oyunlarımızda yabancı
öğeler varsa onları çıkaralım,
ayıklayalım. Rumların oyna
dığı oyunların kökeni Türk
olabilir. Bize ait olan bir
şeyi onlara bırakmak doğru
değildir diyor
Başkanın bu görüşüne
Katılıyorum. Sanırım bu ko
nuda bir açık oturum gerçe
ği ortaya koyacaktır Karşı
unsurun bizden kültürel açıdan etkilendiği ve bize ait
ianları kendine mal etmek
stedığı gerçeğim kimse saklayamaz. Ben diyorum kı bu
rtaya çıkarılsın Bize ait
ian bize, onlara alt olan
onlara kalsın.
Has-Der kuruialıberı bir
Kendi yeri olmadı Bugün
çalışmalarını Orta Öğretim
Sendikası salonunda yapıyor
Kıbrıs ın sanatı çorak bir
arazıdır. Bu arazide yer yer
yeşillikler görünmeye başadı Has-Der bu çorak ara
rının ortasında akan, köpü
rerek akan coşkun bir ır
mak gibidir Bu ırmağı ço
rak araziye boşaltmak ve
onun daha çok yeşillenmesi
ni sağlamaktır
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