Kültür ve Fdlklora hizmet edenler anıldı
• HASDER’ in d üzenlediği
gecede sergi ve müzik din
letisi de yer aldı
• Kanol: “ Bir cefa borcunu
yerine getiriyoruz”
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 Sanat
ları Vakfı (HASDER) tarafından ön
ceki gün akşam düzenlenen etkin
likle anıldı.
HASDER'in Kaymaklı'daki mer
kezinde yer alan gecede anılan ya
zarların eserlerinden oluşan bir de
sergi açıldı. Kurulan standta yazar
ların kitapları yasemin dalları ve
mumlarla süslenirken, yerel kıya
fetler giydirilmiş kadın ve erkek be

bek mankenlerin de yer alması ser
giye nostaljik bir hava kattı.
Kalabalık bir izleyici kitlesinin ilgi
gösterdiği gecenin açılış konuşma
sını HASDER Başkanı Kani Kanol
yaptı, daha sonra Sevilay Sadıkoğlu'nun yönettiği oturumda konuş
malara geçildi. Bu bölümde Aziz
Damdelen’ i Mustafa Gökçeoğlu,
Haşan Rifat Siber’i Kemal Yücel,
Haşmet Muzaffer Gürkan'ı Ahmet
An, Hizber Hikmetağalar’ı 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 Ang elis V a siliu ’ nun ise kem anıyla
sunduğu müzik dinletisi büyük be
ğeniyle izlendi.
Müzik dinletisinden sonra d ü 
zenlenen kokteylde sergi gezildi,

geceye katılan sanatçı ve yazarlarla
Kıbns Türk kültür ve sanatı üzerine
ayaküstü sohbetler yaşandı.
KANİ KANOL
HASDER Başkanı Kani Kanol
yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk folk
loruna önemli hizmetler vermiş, ça
lışmalarında kendilerine yol göster
miş ancak zamansız kaybedilen
Aziz Damdelen, Haşan Rifat Siber,
Haşmet Muzaffer Gürkan, Hizber
Himetağalar, Kutlu Adalı ve Musta
fa Kemal Sayın’ı anmayı bir vefa
borcu olarak gördükleri için etkinliği
düzenlediklerini söyledi.
Kıbns Türk folklorunun geçmişi
nin unutulm am ası g e re k tiğ in i,
unutturmamak için çalışm alarını
sürdürmeye devam edeceklerini
vurgulayan Kani Kanol, “Özellikle
faili meçhul bir cinayete kurban gi
den Kutlu Adalı'nın bizim için özel

bir yeri var. Folklor çalışmalarına
başladığımız yıllarda bir çok şeyi
bilmiyorduk. O bizi çağırdı ve ‘Da
ğarcık’ isimli kitabını takdim etti. Biz
de gerçekten önümüzde rehber
olarak bu kitabı bulduk ve ondan
sonraki çalışmalarımızda sürekli
yararlandık” dedi.
Kıbrıs folkloru üzerine çalışan d i
ğer araştırmacı yazarların çalışma
larının da kendilerine büyük katkılan
olduğunu anlatan Kani Kanol, “Bu
değerli insanlarımızı hiçbir zaman
unutmayacağız. Çalışmalarını ge
lecek kuşaklara aktararak, kimliği
mize sahip çıkmayı bir görev biliyo
ruz. Etkinliğimizi bu açıdan da çok
önemli buluyoruz” şeklinde konuş
tu.
Kanol, geceye ilgi gösteren ve
düzenlenmesine katkı koyanlara da
teşekkür etti.

