Kültür ve folklora
hizmet edenler anıldı
Kıbrıs Türk folkloruna önemli hizmetleri geçen
kişiler arasında yer alan Aziz Damdelen, Haşan
Rifat Siber, Haşmet Muzaffer Gürkan, Hizber
Hikmetağalar, Kutlu Adalı ve Mustafa Kemal
Sayın, Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafın
dan düzenlenen etkinlikle anıldı.
HASDER’in Kaymaklı’daki merkezinde yer
alan gecede anılan yazarların eserlerinden
oluşan bir de sergi açıldı. Kurulan standta
yazarların kitapları yasemin dalları ve mumlarla
süslenirken, yerel kıyafetler giydirilmiş kadın ve
erkek bebek mankenlerin de yer alması sergiye
nostaljik bir hava kattı.
Kalabalık bir izleyici kitlesinin ilgi gösterdiği
gecenin açılış konuşmasını HASDER Başkanı
Kani Kanol yaptı, daha sonra Sevilay
Sadıkoğlu'nun yönettiği oturumda konuşmalara
geçildi. Bu bölümde Aziz Damdelen'i Mustafa
Gökçeoğlu, Haşan Rifat Siberii Kemal Yücel,
Haşmet Muzaffer Gürkan'ı Ahmet An, Hizber
Hikmetağalariı Hüseyin Ateşin, Kutlu Adalı'yı
Burhan Eraslan ve Mustafa Kemal Sayın'ı da
Mehmet Levent anlattı.
Oturumun sonunda ülkemizin en eski
sanatçılarından Ahmet Altıparmak'ın darbuka,
Rum sanatçı Angelis Vasiliu'nun ise kemanıyla
sunduğu müzik dinletisi büyük beğeniyle izlendi.
Müzik dinletisinden sonra düzenlenen kok
teylde sergi gezildi, geceye katılan sanatçı ve
yazarlarla Kıbrıs Türk kültür ve sanatı üzerine
ayaküstü sohbetler yaşandı.
HASDER Başkanı Kani Kanol yaptığı konuş
mada Kıbrıs Türk folkloruna önemli hizmetler
vermiş, çalışmalarında kendilerine yol göstermiş
ancak zamansız kaybedilen Aziz Damdelen,
Haşan Rifat Siber, Haşmet Muzaffer Gürkan,
Hizber Himetağalar, Kutlu Adalı ve Mustafa
Kemal Sayın'ı anmayı bir vefa borcu olarak
gördükleri için etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Kıbrıs Türk folklorunun geçmişinin unutulma
ması gerektiğini, unutturmamak için çalışmalarını
sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Kani
Kanol, "özellikle faili meçhul bir cinayete kurban
giden Kutlu Adalı'nın bizim için özel bir yeri var.
Folklor çalışmalarına başladığımız yıllarda bir
çok şeyi bilmiyorduk. O bizi çağırdı ve 'Dağarcık'
isimli kitabını takdim etti. Biz de gerçekten
önümüzde rehber olarak bu kitabı bulduk ve
ondan sonraki çalışmalanmızda sürekli yarar
landık" dedi.
Kıbns folkloru üzerine çalışan diğer araştır
macı yazarların çalışmalarının da kendilerine
büyük katkıları olduğunu anlatan Kani Kanol, "Bu
değerli insanlarımızı hiçbir zaman unutm aya
ca ğız. Çalışmalarını gelecek kuşaklara
aktararak, kimliğimize sahip çıkmayı bir görev
biliyoruz. Etkinliğimizi bu açıdan da çok önemli
buluyoruz" şeklinde konuştu.
Kanol, g eceye ilgi gösteren ve dü zenlenme
sine katkı koyanlara da teşekkür etti.

