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• "Has-Der ile 30
lerine sahip çıkmasını
sağlam ak amacıyla
yıl" resepsiyonu
1977'de kuruldu.
bu akşamJIHGFEDCBA
Halk Sanatları
(D erneği) Vakfı (HASDEFD'ın 30'uncu kuruluş
yıldönüm ü, resepsiyonla
kutlanacak. Resepsiyon
bugün 19.00-21.00 saat
leri arasında Lefkoşa
S elim iye C am ii yanındaki
H alk S anatları
Enstitüsü'nde ye r alacak.
"H as-D er ile 30 Yıl" bel
gisiyle g erçekleştirilecek
resepsiyonun dav
etiyesinde, “Bu günlere
ulaşm am ızda gösterdiğiniz
özveri ve katkılarınıza
te ş e k k ü r ederiz" denildi.

HASDER'İIM KISA
TARİHİ

H alk S a natları D erneği
(H as-D e r), K ıbns ve
K ıbrıs T ürk folklorunu
a raştırm ak, ya ym ak ve
ze nginleştirm ek; halk
yararına e ğitsel ve
k ü ltürel çalışm alarda bulu 
narak, halkın kendi d e ğ e r

D em e k olarak kurulan
ve uzun yılla r dernek
olarak çalışmalannı
sürdüren Has-Der, 5
M ayıs 2001 tarihinde
Halk S anatları Vakfı
(H ASDER ) olarak tescil
edilerek, Kıbrıs Vakıflar
idaresi Vakıf Kütüğü'ne
kaydedildi. HASDER, 7
A ra lık 2005 tarihinde,
B akanlar Kurulu kararıyla
kamu yararına çalışan
kurum lara verilen "sosyal
amaçlı v a k ıf statüsünü
aldı.

ETKİNLİKLER

HASDER, 1982 yılın
dan itibaren yaklaşık 100
köyde araştırm a yaptı.
A ra ştırm a la r sonucu,
bugün oynanm akta olan
halk danslarının tümü 1973 yılında derlenen 6
oyun dışında-, ilk kez d e r
lenerek sahnelendi ve
halk dansları 1986 yılında
yine ilk kez
s ın ıfla n d ıra ra k türlere

ayrıldı. HASDER, araştır
ma sonuçlarına göre,
“Kıbns'ta oynanan halk
dansları ve müziklerinin
Kıbns Türk ve Rum halk
dansları olarak ayrılamay
acağını" ortaya koymuştu.
HASDER, 1982 yılında,
"Arayış Folklor Sergisi"ni,
ilk kez halk dansları dışın
da folklor alanında düzen
lenen bir etkinlik olarak
Lefkoşa ve
Gazimağusa'da hayata
geçirdi. Sergide, köyler
den toplanan etnografik
değere sahip yüzlerce
eşya sergilendi.
1983 yılında yine bir
ilke imza atarak ülkede bu
alanda ilk bilimsel etkinlik
olan folklor sempozyum
düzenleyerek, bunu
günümüze kadar devam
ettiren HASDER'in sem
pozyumlarında yüzlerce
bilim insanının ortayı koy
duğu bildiriler Milli Eğitim
ve K ültür Bakanlığı
tarafından d ört kitap
halinde yayınlandı.
“Folklor Geceleri",

"Halkbilimi Hizmet Ödülü",
"Halkbilimi" isimli dergi,
uluslararası halk danslan
festivali, Çocuk ve Masal
Şöleni, "Kıbns Elişleri ve
Giysileri" sergisi gibi bir
çok etkinliğe imza atan
HASDER, o tantik halk
dansları yanında stilize
halk danslan ekibi oluştu
rarak ülkede ilk kez o tan

tik halk dansları müziğini
çok sesli olarak düzenley
erek halk danslarını bu
yeni müzik eşliğinde sah
neledi.

ÖDÜLLER

HASDER, 1989'da,
‘T ü rk Bankası K ültür
Sanat Ödülü"ne, 1994'te
"Necati Özkan Vakfı
Başan Ödülü'Yıe, 1999'da

Türkiye'den "MOTİF
Folklor ye K ültür Vakfı
K ü ltü r Ödülü“ne, 2000'de
Türkiye'den "Folklor
Araştırm aları Kurumu
Folklor Hizmet Ödülü"ne
ve 2004'te "Kıbrıs Türk
O telciler Birliği Green
O live Özel Turizm
Ö dülü“ne layık
görüldü.

