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- Konuya hemen girmiş olayım...
İddiaya göre sizler Belediye ekibi olarak
akordionu, yapılan uyarı ile saz olarak
kullanmaktan son anda vazgeçtiniz.
Halbuki diğer derneklere böylesi bir
uyarının gitmediği belirtiliyor.
TANJU: Bize akordion kullanmama
mız için uyarı yapılmadı. Bunu kesinlik
le söyleyebilirim. Ancak Liselerarası
Halk Dansları yarışmasında Akordionu
kullanmamamız için uyarılmıştık. Bizler yine de akordionu kullandık ve ça
lıştırdığım takıma puan kesildi. Siz de
biliyorsunuz Namık Kemal Lisesi, Lise
lerarası yarışmada üçüncü geldi. Bu
sonuç benim açımdan tam bir facia
oldu.
- Çalıştırdığınız Belediye Ekibi'nin
1. olması konusunda kuşkular var. Hat
ta ta başında Belediye Ekibinin belir
lenen jüri ile birinci olacağı belli idi
deniliyor.
TANJU: Aslında ben Liselerarası
yarışmada çalıştırdığım ekibin birinci
olacağına kesin gözüyle bakıyordum da
demeklerarası yarışmada yine çalıştır
dığım ekip olan Belediye Ekibinin 1.
olup olmayacağı konusunda kuşkular
taşıyordum. Gerçi ben Belediye Ekibi
nin 1. olması gerektiğini düşünüyordum.
Ancak 1. olacağını kesin olarak bekle
diğim NKL Ekibinin üçüncü olması
beni bu kuşkuya götürmüştü. Nitekim
Belediye Ekibi 1. ilan edilmiş olduğunda
hayret ettim.
Has-Der, Güsad gibi dernekler
güçlü derneklerdir. Ta başından da bu
derneklerle çekişeceğimizi biliyordum.
Güsad,
oyunlarındaki
güzelliği
ve çekiciliği yanında, hatalar da yap
mıştı. Bu hataları zaman açısından ve
kişilerin yaptığı hatalar, kullanılan alan
bakımından ve müzikte yapılan hatalar
olarak sıralayabilirim.
Has-Der'de mükemmeldi. Ancak
müzik bozukluğu ve az da olsa ferdi
hatalar vardı.
Benim çalıştırdığım ekipte ise 2-3
sn. dışında tek bir kişinin dışında hata
yapılmadı.
Kimi arkadaşlar Has-Der'in figür
bütünlüğünün daha iyi olduğunu ileri
sürüyorlar. Ben çalıştırdığım kendi eki
bim için de aynı şeyleri söyleyebilirim.
Ayrıca Has-Der'in hakkını teslim
etmek için şunu da belirteyim. Jüri,
Belediye Ekibini 6605 puana, Has-Der'i
ise 6270 puana layık gördü. Bu fakın
daha küçük olabileceği düşüncesindeyim.
-Evet. Bu arada kıyafetten, ör
neğin, siyah dizlik giymekten ve bunun
benzeri şeylerden jürinin puan kırdığı
söyleniyor.
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TANJU: Yarışmadan bir buçuk ay
kadar önce Eğitim Bakanlığı 'nda bir
toplantı yapılmıştı. O toplantıda Eğitim Bakanlığı yetkilileri, "siyah dizlik
giymeseniz olmaz mı" diye dernekleri
uyarmışlardı, özellikle Has-Der'i tem silen toplantıda bulunan toplantının
başını çeken Kani Kanol arkadaş,
dernekler olarak mavi dizlik edinmeye
imkanlarının
olmadığını
belirtmişti.
Ayrıca hatırladığım kadarı ile dernek
ler, siyah dizlik giymenin sakıncasını
sormuşlardı. Eğitim Bakanlığı da der
neklere mavi dizlik sağlama durumunda
olmadığını toplantıda iletmişti. Dernek
lerin siyah dizlik konusu üzerine ısrar
la gitmeleri üzerine Eğitim Bakanlığı
yetkilileri, puan kesip kesmeme konu
sunda insiyatifin jüri heyetine kaldı
ğını belirttiler.
Bütün bunların dışında puan ke
silip kesilmediğini bilmiyorum. En
önemlisi kesildiğini kabul etsek bile
sonuç değişmezdi.
- Ayrıca figür farklardan söz
ediliyor. Sizler oyun seçiminde neleri
kıstas alıyorsunuz?
TANJU: Oyun
farklılıklarından
kırıldığını bilmiyoruz.
Biz araştırmaya dayalı bir ekip
değiliz. Bizim bu çalışmalardaki ama
cımız, gençliği tek çatı altında topla
ma ve Halk Danslarını sevdirmedir.
Araştırmalar yapan kuruluş Has-der'
dir. Bunu biliyorsunuz. Biz ortaya çı
kan oyunları değerlendiriyoruz. Kendi
sahne görüşümüze göre aktarıyoruz.
- O halde şöyle bir soru akla
gelmez mi? Siz araştırmacı bir dernek
olmadığınıza göre kullandığınız figür
leri, aksesuarı hangi kıstaslara göre
seçiyorsunuz?
TANJU: Mavi renk konusunda
şöyle söyleyeyim. Mavi renk işlemeliDEVAMI S 5 DE
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dir ve göze daha hoş gelmektedir.
Mavi renk seçiminde kıstasım bu oldt.
- En son bir soru daha_ G~z
alıcı olan şeyleri kıstas almak yeril '
halkım,ıza özgü olandan hareket et
mek daha doğru değil mi?
TANJU: Halkımıza özgü olandan
hareket etmek doğrudur. Ancak kul
landığımız mavi dizliği bir gelifine
olarak kabul edip benimseyebiliniz.
Herşeyi olduğu gibi almamız h a lic e
ilkellik olmaz mı?

