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Başkanlığa Mehmet
Birinci getirildi
Genel Kurulun aldığı bir karardc
Kıbrıs kültürünün kiliselerden
ibaret olmadığu vurgulandı

Lef koş a ,(TA K)- Halk
Sanatları
Derneği
(H a s - D er)'in
G enel
Kurul toplantısında oy
birliği ile alınan bir
kararda
"9000
yıllık
Kıbrıs Kültürünün kili
selerden ib aret olma
dığı" vurgulandı.
K a ş 'la ,
Avrupa
Parlaı
ıtosu’ndan bir
heyetin,
Kıb rıs’ ın
"9000 yıllık kültürü"nü
incelemek üzere 1988
yılı başlarında
Ku zey
Kıb rıs’a geleceği yö
nündeki
haberlere
değinileek, heyetin bu
girişiminin,
siyasal
kaygılarla hazırlanmış,
tek yanlı ve gös ter
melik
bir
girişim
iz- lenimi
bıraktığına
işaret
edildi,
"çünkü
'9000 yıllık Kıb rıs kül
türü yalnızca kiliseler
den
ib aret
değildir.
Kıb rıs’ın
çok
zengin
bir folkloru , el sanat
ları, seramik işleri ve
ipek b öcekçiliğine ka
dar uzanan zengin bir
maddi kültürü ve belki
daha
da
zengin
bir
manevi kültürü vardır"
denildi,
şöyle
devam
edildi:
"Ü lkem izde
kültür

tahrib atı olduğu gerçek
olab ilir. Ancak bu tah
ribat yalnızca Ku zeyde
değildir. G ü ney’de de
vardır.
Bu
tahribat
yalnızca kiliselere yö
nelik değildir, camiler
de
tahrip
edilm iştir.
Kültürel
değeri
olan
Osmanlı, Venedik, Ro
ma vs. gib i karakterle
re sahip binalar
da
tahrip
edilm iştir.
El
sanatları yok olmakta
dır."
Avrupa Parlamentosu
heyetinin bu konularda
yardımcı
olmak,
ışık
tutmak
ve
olanaklar
sağlayarak kültür m i
rasının
korunmasına
katkıda bulunmak için
gelmesi halinde bunun
memnunlukla
karşıla
nacağını
ve
H as- D er
olarak h eyete yardımcı
olunacağı da kaydedi
len
kararda,
"Yok
eğer,
Avrupalı Parla
menterler
bu konuda
samimi
değillerse,
kültür mirasımızla ilg i
li
değil,
tek
yanlı
siyasal istismar peşin
deyseler, ziya retin hiç
bir yararı olmayacak
tır " denildi.
H as- D er G enel Ku 

rulunda yeni Yönetim
Kurulu,
D enetleme
Kurulu ve D isiplin Ku
rulu da belirlendi.
Eski
Başkan
Kani
Ka n ol’un
adaylığını

koymadığı seçim ler so
nucunda,
Engin
Anıl,
Ertan öztek , İlker ö z
ova, Ali Nebih, Haşan
Ekmekçi, M ehmet B i(D evamı S y.9’da)
H AS- D E R
(B a sta ra fı S .8’de)
rınci,
Fatma
Avni
Tü -ran, Fatma Güven
ve Özalp N a iler’den o1uşturul an
Yönetim
Kurulu
daha
sonra
yaptığı görev bölümün
de başkanlığa Mehmet
B irinci’yi, S ekreterliğe
Ertan
ö zte k ’i,
Say
manlığa da İlker ö zo va ’yı getirdi.

