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K ült ür T7P
—Sanat
TARİ HÎ N
TOZLU SAYFALARI NDAKİ
KULTUR- SANAT
DERGİ LERİ Mİ Z - 18 ÇAĞ-DER
SANAT/Y AZIN
1978 yılının Eylül ayında
yeni oluşumlar yaşanmak
ta sanatçılar "örgütlenme”
gereği duymaktadırlar.
18 Eylül 1978'de bir
"Kurucu Heyet" , 30 Ey
lülde toplanmak üzere sa
natçılara bir çağrı yapar.
Çağrıda demokrat ve ileri
ci çizgide sanatsal çalış
malarda bulunacak bir ör
gütten söz edilmektedir.
Çağrıya uyan ilerici san
atçılar, "Çağdaş Sanatçı
lar Derneği"ni oluşturdu
lar. ÇAĞ-DER'in başkanlı
ğına Fikret Demirağ getiriIir."ÇAĞ-DER Sanat-Yazın" da bu örgütün aylık
yayın organı olarak 1 Ni
san 1979'da çıkarılır. An
cak ÇAĞ-DER'in kendisi
sorunlarla karşı karşıyadır.
Fikret Demirağ'm bir
söyleşide belirttiği gibi
(Yenidüzen
12.1.1982)
ÇAĞ-DER "İşlevsizlik” içerisine düşünce, yayın
organının da etkin bir bi
çimde sürdürülmesi ola
naksız olur.
ÇAĞ-DER Sanat-yazm'ın
ilk sayısında "ÇAĞ-DER
HANGİ GEREKSİNME
LERDEN DOĞDU" baş
lıklı, Demirağ'm imzasıyla
uzunca bir yazı yer alır.
YazıdaÇAG-DER'in olu
şumu anlatılarak, kuruluş
günü olan 30 Eylül 1978'
len Nisan 1979'a dek ör
gütün yapmış bulunduğu
çalışmalar sergilenir. 1979
Dünya Çocuk Yılı dolayısıyle ÇAĞ-DER'in çeşit
li çalışmalar yapmış oldu
ğu ve yapacağı vurgulanır.
Ayni sayıda Demirağ'dan
Cumhur Deliceırmak ve

Zeki Ali'den Şiirler, Musa
Kayra nın "Barış" imzasıyle çizdiği bir karikatür
"Halktan
yana sanat"
başlıklı bir deneme ve yi
ne Cumhur Deliceırmak'm
"Genç Bir Ozan: Neşe Ya
şın" başlıklı yazısı yer al
makta...
ÇAĞ-DER SANAT/YAZIN, dergiden çok, bir ga
zete havasını taşıyan bir
yayın organıdır. Demirağ
"ÇAĞ-DER hangi gerek
sinmelerden doğdu?" baş
lıklı yazısında şunları söy
ler:
"Kıbrıs Yazınının ve sa
nalının geçmişinde yüzler
ce genç umut "ölüsü" ya
tar Yüzlerce dergi, kitap
"öliisii”. Bu sanatçı dergi
ve kitapların önemli bir
bölümü ya belli bir sanat
sal düzey lutturamadıklarından. gerçek bir sanat
beğenisinin
sözcülüğünü
yapacak durumda olama
dıklarından , ( . ) öliip git
mişlerdir. Ama birtakım
iyi kitapların, dergilerin,
sanatçıların da, Kıbrıs'ın
özelinden kaynaklanan uzun süreli çalkantıların dal
gaları arasında yitip gittikle
ri de içler acısı bir gerçek
tir..."
ÇAĞ-DER
SANAT-YAZIN dergisini de genç
bir umut "ölüsü" olarak
nitelemek sanırız yanlış
olmaz.
ilerici özüne,
sanatsal düzenine karşın
ÇAĞ-DER
SANAT-YAZIN , ÇAĞ-DER'in için
de bulunduğu sorunlar
yüzünden ne yazık birkaç
sayı çıkarak kapanmak
durumunda kalmıştır.

