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Halk Bilimi dalında çalışanlara
ödül verildi...
farklılık
yaratmıyordu.
Halk Sanattan Derneği
İngiliz devrinde de bu
(HAS-DER) FolklÖrümüböyle sürdü.
ze çağdaş düşünceyle
sarılmış, konuyu yıllar
Ne ki 19. yüzyılda
dan beridir bilimsel bir
yolda yürüten bir der Rumların, Helenik ve
nek. Gerek yurt içi. ge ENOSİS politikaları su
rekse yurt dışında yap yu bulandırdı. Halk kitle
lerini pek etkilemeyen
tığı çalışmalarla büyük
bu durum daha sonar
bir saygınlık kazanmış;
EOKA devreye girince
çalışmalarını, Halkbilimi
Türkler'de de TAKSİM
Dergisi ve Halk Bilimi
Sempozyumlah ile de ka şeklinde gelişti. Ama,
halk kitlelerinin derdi
muoyunun gündemine
ENOSİS değil, ekmek
getirmeyi sürdürmüştür.
kavgası'ydı ve 1950'li yıl
Geçtiğimiz hafta XII.'si
yapılan bu sempozyum lara kadar iki halkta içiçelik sürdü. Esas ayrı
ların konu ve konukları
lık 1960 Anayasasından
yine ilginçti ve titiz bir
sonra başladı; çünkü
çalışmanın
ürünlerini
EOKA artık can almaya
sergiliyorlardı._________
başlamıştı.
Rumlar'ın
HİZMET ÖDÜLÜ
"Saf Elen, Saf Yunan" dü
HAS-DER'in gelenek
şünce ve uygulaması,
leşmiş bir başka et
"kültürümüzden utanç ve
kinliği de, Halkbilim da
rici Türk pasını silip atma
lında çalışma-araştırma
lıyız" gibi düşünceleri
yapanlara
verdikleri
arayı daha da açmıştır.
Halkbilim Hizmet Odulu"Oysa, iki toplumun da
dür. Bu yıl bu ödülü
birbirine verip ve aldığı
alanlar ise şunlar: Harıd
çok şey vardır.
Fedai, Haşmet Gurkan.
Türkler, bu konuya
Mehmet Ertuğ. Muştala
hep Müslüman olarak
Gokçeoğlu, Tuncer Bağışgirmişler, Meclis-i Milli kan
Ahaliyi islamiye, 19241e
Ve gelelim sunulan
Kıbrıs Türk Cemaat-i Islatebliğlere:____________
miye'ye örgütleri bunun
~~ BEKİR AZGIN:
örneğidir. Ama daha
"FOLKLOR VE
sonra Türkiye'den ve
POLİTİKA..."
Avrupa'dan esen rüzgar
lara göre İslamlık bir ke
İlk tebliği sunanBekir Azgın'ın konusu, "Folklor
nara atılarak Türk söz
eklemişlerdir.
ve Politika" idi. Konusu cüğünü
Kıbns Türk Milliyetçiliği
nu kendi toplumumuza
Elen Mıliyetçiliğıne bir tep
indirgeyerek işleyen Azki olarak gelişmiştir.
gın'ın bu konuda-özetleiki halkın dili de bir
altını çizdikleri: "Rumlar
birini etkilemiştir. Türkve Tûrkler arasında Kıbleri ilgilendiren en az 50
nslılık bilincini oluşturan
folklorik etkidir. OsmanI lı döneminde dinsel ve
etnik farklılık ciddi bir

I

destan vardır Rumca'da.
Tûrklerden de Rumca
destan yazan en az iki
Türk biliniyor. (Mustafa
Ramadan ve Mehemmedo ) Rumlar, bütün Kıb
rıs folklörüne sahip çı
karken (Sultan Azizin
bestelediği Aziziye'yi bi
le Rumlar orijinaline uy
gun
olarak
çalarken
Türkler farklı çalıyor)
Türkler bundan uzak
durmuş, 1950'lerde, Tür
kiye'den gelen Mümtaz
Conker’den
Anadolu
danslarını
öğrenerek
yerel halk danslarını cja
bir kenara
bırakmış
lardır."
TUNCER BAĞIŞKAN:
KIBRIS ARKEOLOJİSİ
VE HALK BİLİMİNDE
DELİKLİ TAŞLAR..."
Tuncer Bağışkan'ın
bildirisi Delikli Taşlar üze
rineydi. Boyları 3 m'yi
bulan ve ortasında dik
dörtgen bir delik bulu
nan bu taşlar konusun
da çeşitli yorumlar ol
duğunu söyleyen Bağış
ken, bu yorumları şöyle
sıralamıştır: "Bazılarına
göre bunlar değirmen
taşlarıdır.
Bazılarına
göre, altlarında yatan
bir azizenin yerini be
lirlemekte. Bereket sem
bolü de sayılan bu taş
ların ortasındaki delik
ten, kısır kadınlar, has
talar, çocuklar geçirile
rek şifa aranıyordu. Bu
taşlarla ilgili başka bir
gelenek ise yortularda
erkpkler orta yerdeki de
likten geçer, karısı ken-
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