İV\Z C K d ex\c _W'' '
^----'

7 EKİM

^

\cF\<>

62 .

TSdndt

köşesi

K a d ir K aba

HAS-DER
'

Başkan Kani Kanol ile söyleşi
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I Ekim gecesi Mısırlızade
sinemasında
bir folklor gecesi yaşandı.Eksiklerine, hata
larına karşın doyurucu, güzel bir gece yaşan
dı. Salonun kapasitesinin üzerinde seyircinin
izlediği bu güzel gecenin sahibi, kısa
adı
HAS-DER olan Halk Sanatları Demeği.
"Zor koşullarda çalışan amatör bir der
nek işin sayıca oldukça çok etkinliği bir yı
la sığdırma başarısını gösterdiğimize inanıyo
ruz" diyen Has-Der bu etkinliğin bu çalışma
yılının son etkinliği olduğunu vurguladı.
Nedir Has-Der'in "zor koşullar" dediği?
Bu zor koşullara karşın "Oldukça çok etkinli
ği" nasıl hayata geçirdiler? Has-Der gasil do
ğup, hangi aşamalardan geçerek bu boya ulaş mıştır? Bunları irdelemek zorunda hissettim
kendimi.
Gösteriler sonrası arkadaşları tebrik
etmek istedim. Bunca arkadaşı bir bir tebrik
etmek olası değil. Başkanlar! katında tüm ar
kadaşları tebrik etmek en doğrusu olurdu. Ve
de öyle yaptım. Bu arada başkanlan Kani Ka nol'dan kendisi ile görüşmek için bir gün a lıp aynldım.
Söz konusu günde gösteri hakkında biraz
konuştuk. Ancak bence esas amaç bir
söyleşi
içingün almaktı. Kani Kanol önerimi olumlu
karşıladı. Yer sorununu da, benim OsmanlI Ko
nağında bir araya gelmeyi kararlaştırarak çö
züme ulaştırdık.
Ve 4 Ekim gece saat 10'da kararlaştır
dığımız üzere bir araya geldik. Çayımızı da
demleyip çekildik köşemize.
Bugünkü Has-Der'i tanıyabilmek için öy
küsünü bilmek gerek. Yaşamı boyunca nelerle
karşılaştı, neler ortaya koydu. Yani Has-Der'
in kısaca yaşam öyküsü. Bu noktadan başlıyo ruz söyleşiye."Halk Sanatları D e m e ğ i 1977'de kurul muş bir demek" diye söze başlayıp d e m e ğ i n
ilk yıllarda salt halk oyunları oynadığını ve
KTFD'yi temsilen birkaç kez Türkiye'ye gitti
ğini vurguladı. Ancak daha sonraki yıllarda
çeşitli nedenlerden dolayı d e m e ğ i n çalışma
temposunun düştüğünü belirterek "Büyük oranda
büyük eleman eksikliğinden dolayı da çalışa maz hale geldi... Ve tatile girdi." diyor.
- Hangi yıl..?
- 1981...
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