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9 ’UNCU HALKBİLİM SEMPOZYUMU YAPILDI

KÜLTÜREL DEĞERLER
KORUNMAYA ALINMALIDIR
Lefkoşa (TAK): Halk Sanatlan Dem eği (HasDer) tarafından 9’uncusu düzenlenen Halk Bilim
Sem pozyum u Lefkoşa’daki A tatürk K ültür
Merkezi'nde gerçekleştirildi.
d Halk Bilim Sempozyumunun açılış konuşmasını
yapan MİDİ Eğitim ve Kültür Bakanı Eşber Serakıncı,
bu girişim lerinden dolayı H as-D eri kutlayarak,
atılacak her olum lu adıma, Bakanlığı’nın destek
saklayacağını vurguladı.
Kıbrıs'ta iki toplum arasında birlikte yaşamış
olm anın getirdiği alışkanlıklar ve zaman içerisinde
karşılıklı etkileşimler olmasına karşın, bu etkileşimleri
bir bütünm üş gibi ‘ Kıbns K ültürü' ismi altında
toplam an ın ve takdim etm enin m üm kün
olam ayacağına dikkati çeken Milli Eğitim ve Kültür
Bakanı Eşber Serakıncı şöyle konuştu:
'K ıb rıs ta birbirinden tam am en ayrı iki kültür
vardır. Bunlar Kıbrıs Türk Kültürü ve Kıbrıs Rum
Kültürü’dür. Bu iki kültür birbirinden tam am en
farklı örf ve adetlere bağlı olan Kıbrıslı Türklerle,
Kıbnslı Rumların sahip olduklan apayn iki kültürdür.
Fazla etüd gerektirm eden gerçek aynen ortaya
çıkmaktadır. İnsan Hakları, kardeşlik gibi evrensel
duygularla sanki dünyanın akışını ters çevirecek
güce sahipm işiz gibi iyim ser olm am ıza da gerek
yoktur.’
20'inci Asrın sonlarında m illetlerin m illi bilinçle
her geçen gün daha da güçlenerek kendi özlerine
dönüp özgürlük mücadelesi verdiklerini anlatan
Serakıncı, Kıbrıs Türk Halkı'nın verdiği özgürlük
m ücadelesinin birçok millete örnek olup önderlik
yaptığını vurgulayarak, 21'inci asrın 'Ö zgürlü kler
D ünyası' olacağını vurguladı.
MiDi Eğitim ve Küttür Bakanı Eşber SerakıncTnın
konuşmasından sonra Aziz Gürpınar’ın başkalığını
yaptığı sempozyum a geçildi.
Sem pozyum da iki sözü alan Halk Bilim Dergisi
Yayın Yönetmeni Arkeolog Araştırm acı Y azar
Tuncer Bağışkan, 'D ünyada ve Kıbrıs H alkbilim 
inde Sihirli Bir O t: M A N D R AG O R A' konusunu
işledi.
Tuncer Bağışkan, Mandragora ile ilgili K ıbnstan
İngiltere’ye, Ç in'e kadar uzanan inanç ve uygula
m aları anlattı. Kıbns’ta da bu otdan bulunduğunu
belirten Bağışkan, geçm işte bu otun, göz, haseti,

