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Ýlk Kiþisel Karikatür Sergisini Gerçekleþtiren Üstad Ramiz Gökçe Ýle Söyleþtik

"KIRK YIL BÝR GÜN"
HÜSEYÝN ÇAKMAK

Neden Karikatür? Ve 40 yýllýk
çizgi serüveninizi anlatýrmýsýnýz?
Dünyamýz ve insanlýk tarihi kadar
eskidir resim ve çizgili anlatýmiletiþim... Ve ilk çaðlardan beridir de
insanlar duygularýný, sevgilerini,
korkularýný ve de eleþtirilerini,
yazýnýn icadýndan çok daha önceleri
resimlerle ve çizgilerle anlatmayý hep
denemiþlerdir... Zaten ilk çaðlarda
rastladýðýmýz þu "maðara resimleri"
de o çað insanlarýnýn anlatým ve
iletiþimlerinde kullandýklarý aracýn
somut bir örneði deðil midir.
Karikatür ise çaðýmýzýn ve insanlýðýn
en etkin iletiþim ve anlatým san'atý
dýr.. Üstelik sevecenlikli, sanatsal,
özünde insanlarý fazla kýrmadan
düþünmeye ve sonuçta onlarý daha
güzele, daha doðruya varmaya davet
eden, cezbeden zorlu bir uðraþtýr...
Çizgisiyle ve yorumuyla zorlu ve çok
etkin bir san'at dalýdýr... Genelde ise
karikatür ve karikatürcü içinde
yaþadýðý mevcut kurulu düzenin
çarpýklýklarýna, yanlýþlýklarýna,
tutarsýzlýklarýna çizgileriyle eleþtiri
getirmek amacýndadýr. Bu yüzden
karikatür en totaliter, en acýmasýz
yönetimlerde bile yapýsýndaki bu
ilericiliði ve sevecenliði nedeniyle
herzaman kendine hayat hakký arayýp
bulmuþ, güzide bir san'at türüdür.
Özellikle son yirmibeþ yýlda geliþen
modern "YAZISIZ" karikatür,
sanatçýnýn konuþtuðu dile de hiç
gerek kalmadan çizgisel yorumu her
milletten
insana
rahatça
ulaþtýrabilmesini saðlamýþtýr.
Karikatür, dünyanýn dört bir
yanýndaki insanlarý çizgilerle ortak
bir
yorumda
buluþturmasý
neticesinde, her milletten insanýn
kardeþçe birarada, barýþ içinde,
mutlu yaþamasýna ve çok özlenen
"Dünya Barýþý"na da gerçekten büyük
katký saðlamaktadýr.
Ýþte bu ana düþüncelerden
hareketle, yurdunu ve insanýný seven
her kiþi gibi ben de ülkemde mevcut
"kurulu düzen"e muhalefet etmekle,

o düzenin o ülkenin daha iyi günler
göreceðine inanarak, ta ilkokul
yýllarýndan itibaren hep þu veya bu
þekilde, bazan yazarak, bazen
çizerek kendime göre "muhalefet"
ettim...
Sanýrým karikatür çizmemdeki
yeteneðim de daima bu ana ilkeye
dönük olarak aþaðý yukarý 40 yýldan
beridir muhalefet etmek için hep
araç olmuþtur bana. Muhalefet
etmeðe bir manada mecburdum,
çünkü nasýl olsa mevcut düzenlerin kendi yurdum da dahil- "þak þak cýsý"
her zaman vardýr ve her yerde
bulunurdu... 1954 yýlýnda karikatüre
benzeyen çalýþmalarýmý farkeden
rahmetli lise öðretmenim Ýhsan Uhri
beyin unutamayacaðým teþvikleriyle
ilk çizgilerimi döktürmeðe(!)
baþladým.. Önceleri kendi sýnýf
arkadaþlarýmýn karikatürleriyle
baþladýðým çizgilerim daha sonralarý
okul idaresine ve de öðretmenlere

döndüðünde karikatüre hoþgörüsü
olmayan o yýllarýn Ýngilizce
öðretmenimiz Mr. Underwood'un
beni okul idaresine þikayetiyle
okuldan ilk "uzaklaþtýrma" cezasýný
almýþ oldum...
Bir yýl sonra çok zor koþullarda
Kýbrýs'ýn ilk karikatür albümü olan
"ÇÝZGÝ"yi yayýnlamayý baþarmam,
sanýrým okul idaresinin "çizgili
eleþtiriye" gösterdiði tepkinin bende
yarattýðý bir "karþý tepki"ydi...
"Gökçe" soyadýný, o yýllarda rahmetli
Ýhsan Uhri hocamýzýn o dönemin
meþhur Türk karikatürcüsü Ramiz
Gökçe'ye izafeten bana önerilmi , ve
ben de kabul edip resmi tescilini
yaptýrmýþtým... Tabii ki bu soyadý
benzerliði nedeniyle birçok defa ama
özellikle 1956-60 yýlýnda Ýstanbul'da
tahsil yaparken oldukça ho
sürprizler, sýkýntýlar ve zorluklar da
yaþamýþtým... Ama, her zaman büyük
saygý duyduðum adaþým Ramiz
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Gökçe'ye de layýk olmaya daima
gayret etmiþimdir... O, Türkiye'nin
ben ise Kýbrýs'ýn karikatürcüsü
olacaktým...
"Çizgi"yi yayýmlamadan önce, yine
o dönemlerde karikatürlerimi
olabildiðince mahalli gazetelerde
yayýmlamayý hep istedim.. Bu amaçla
baþvurduðum dönemin gazete
patronlarý ve yazý iþleri sorumlularý,
þimdiki deðer yargýlarý içinde
yorumlanýrsa
gayet
sudan
gerekçelerle "suya sabuna dokunan"
karikatürlerimi
yayýnlamaya
yanaþmadýlar...
Ancak haksýzlýk etmemek
gerekirse Rum'a... "gavura"... hele
hele papaz'a dokunan çizgileri
rahatlýkla ve arada bir de olsa "Halkýn
Sesi" ve "Bozkurt" gazetelerinde
yayýmlamama olanak vermiþlerdi...
Ýlk karikatür sanatçýlarýmýzdan
olmanýzýn yanýnda, Kýbrýs Türk
toplumunda ilk karikatür albümünü
yayýmladýðýnýz biliniyor. Bugün bile,
albüm yayýmlamanýn astronomik bir
rakam gerektiði ülkemizde, o
dönemde neden bu ihtiyacý
hissettiniz; yayýmladýðýnýz albüme
ilgi nasýldý?
"ÇÝZGÝ", o dönemde sanýrým 2000
adet satýlmýþtý.. rahmetli Mapolar ve
Özker Yaþýn bu satýþýn Kýbrýs Türk
basýn hayatýnda bir satýþ rekoru
olduðunu hep söylerlerdi.
Tabii ki, onlarýn bu yargýya
varmalarýnda benim kiþisel ve çok
özel satýþ organizasyonum pek
hesaplanmamýþtý.. Benim ve
arkadaþlarýmýn köy köy, okul okul,
sokak sokak dolaþarak "ÇÝZGÝ"yi
sattýðýmýzý,
herhalde
pek
bilmiyorlardý...
1956 yýlýnda Maðusa Namýk Kemal
Lisesi'nin ilk mezunlarý olarak, yalnýz
ve yalnýz ressam olmak amacýyla,
"Çizgi'den edindiðim meblaðla
babamdan habersiz, iki gün bir gece 3.
sýnýf vapur ve 4. sýnýf tren yolculuðu
ile yüksek öðrenim için Ýstanbul'a
vardým. Fakat, Güzel San'atlar
Akademisi giriþ imtihanlarýnda bazý
bilgi noksanlýklarým nedeniyle onca
yýldýr tek amaç edindiðim "ressamlýk"
hayalim de son buldu...
Oralara binbir zorlukla gitmiþtim,
geriye boþ dönmek de olmazdý...
Arkadaþlarýmýn teþvik ve önerileriyle
o güne kadar hiç aklýma gelmeyen
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Ýstanbul Üniversitesi "Diþ Hekimliði"
yüksek okuluna -ertesi yýl Akademiye
dönmek þartýyla kaydýmý yaptýrdým.
1961'in ilk yarýsýnda Diþhekimi olarak
Kýbrýs'a döndüm. Türkiye'deki
öðrencilik
dönemimde
okul
yýllýklarýnda potre karikatürü
çalýþmalarým
oldu..
hatta
karikatürden ilk ve belki de son para
kazanma þansým bu þekilde ve bu
dönemde oldu...
Kýbrýs Türk karikatür sanatýnýn bir
"Dede"si
olarak
bugünkü
"Torun"larýnýzý ve K.T. Karikatür
sanatýný deðerlendirmenizi istesek?
Bana Kýbrýs Türk Karikatür
san'atýnýn "dedesi" diyorsunuz.
"Torunlarým" dediklerinize bütün
samimiyetimle ifade etmek isterim
ki gerçekten gurur duyuyorum..
Torunlarým da (!) çok iyi biliyorlar ki,

her vesileyle bunu ifade ediyorum..
Bugünkü genç karikatürcüler "boynuz
kulaða geçti" misali dedelerini çoktan
solladýklarý bir gerçek... Zaten bu da
benim her zaman istediðim,
beklediðim, özlediðimdi.. Her
vesileyle belirttiðimi burada da yine
belirtmek istiyorum; K.T Karikatürü
dünya
karikatür
san'atýnda
gerçekten en üst sýralarda bilinen ve
tanýnandýr. Dünyanýn çe itli
ülkelerinde önemli baþarýlar saðlayan
önemli ödüller kazanan birçok Kýbrýslý
Türk çizerimiz vardýr. Küçük
ülkemizin basýn-yayýn olanaklarýný da
dikkate
aldýðýnýzda,
K.T.
Karikatürünün gösterdiði geli me
gerçekten gurur vericidir ve
fevkalade büyük baþarýdýr...
40 yýl sonra ilk kiþisel karikatür
sergisi açmak nasýl bir duygu?
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"Kýrk yýl bir gün" isimli kiþisel
karikatür sergimin açýlýþý; 40 yýl
büyüttüðüm, adam ettiðim bir
evladýmý ve varlýðýmý halkýmýn önüne,
beðenisine veya bir nevi görücüye (!)
çýkarmak gibi bir duygu yarattý
bende.. Oldukça da hafifledim, çünkü
bu sergiyi düzenlemekle halkýma
karþý bir manada "görevimi" yerine
getirmiþ oldum...
Eserlerinizin tümünü yeni bir
albümde yayýmlamayý düþünüyor
musunuz?
Karikatür çalýþmalarýmýn tümü ne
yazýk ki þu anda elimde yok.. ancak
bu
günlerde
"torun
karikatürcülerinden birisi" beni
kiþisel bir karikatür albümü
yayýnlamam için zorluyor.. Bu zorlama
beni
cesaretlendiriyor.
Bu
niyetimizin gerçeðe dönmesi sanýrým
bu yýl olasýdýr...
K.T. Karikatür sanatçýlarýnýn,
geçmiþte ve günümüzde yaþadýðý
ekonomik, kültürel sorunlarýný
deðerlendirmenizi istesek?
100 yýla yakýn bir geçmiþi olan
Kýbrýs Türk karikatürü, özellikle ülke
dýþýndaki büyük tanýnmýþlýðýna ve
saygýn yerine raðmen ne yazýk ki
kendi
yurdumda
yeterince
tanýnmýyor, anlaþýlmýyor... Bu sebeple
olacak, yeterince destek görmüyor.
Tabii bu konuda görev ve sorumluluk
tüm basýn-yayýn kuruluþlarýnýndýr.
Özellikle mahalli basýnýn yerli
karikatürcülerimize emeklerinin
karþýlýðý olan telif hakkýný vermeye
yanaþmamasý,
yayýnlarýnda
karikatüre yeterince yer vermemesi,
cidden büyük noksanlýk ve hatta
okuyucuya karþý sorumluluktan
kaçmaktýr... 25 santimlik reklam veya
ilanattan milyonlar alan gazeteler bu
ücretin
bir
kýsmýný
olsun
karikatürcülere emek karþýlýðý olarak
ödemeðe yanaþmamasý anlaþýlýr gibi
deðil...
K.T. Karikatür sanatýnýn
eksiklikleri nelerdir sizce?
K.T. Karikatür sanatýnýn bana göre
yapýsal noksanlýðý pek yok.. Sürekli
olarak evrenselleþiyor, kendini
yeniliyor. Sanatçýlarýn kendine özgü
çizgileri yaratmasý gerekiyor -ki o
yöne gidiþ de var- ancak K.T.

Karikatürünün devletten ve de yazýlý/
görsel medyadan ciddi desteðe
ihtiyacý var... Bu desteði de alabilirse
K.T. Karikatürü, o uðruna çok paralar
harcadýðýmýz ülkemizi "tanýtma" iþlevi
de sanýrým çok daha hýz kazanacak...
Ülkemizdeki gazetelerin ve
politikacýlarýn
karikatür
sanatçýlarýna bakýþ açýsý nasýldýr?
Ülkemizde özellikle politikacýlarýn
büyük çoðunluðunun kültür sanatla
pek ilgileri yok.. Bazý San'at
olaylarýna sýrf kurdele kesmek ve
politik gösteri (show) yapmak için
gittiklerini de hep biliyoruz.. Bu
nedenle bana onlarýn karikatür veya
diðer san'at olaylarýna bakýþ açýsýný
sorarsanýz
cevabým:
KKTC
politikacýlarýnýn san'at olaylarýna
bakýþ açýsý KÖR, SAÐIR ve
DÝLSÝZDÝR, derim... KKTC'deki
gazeteler ise; bir veya iki mahalli
gazetemiz
hariç
diðerleri
karikatürcülerin emeðini sömürmeðe
dönüktür, yani korsan karikatür
yayýncýsýdýrlar..
"Kýrk Yýlda Bir" isimli karikatür
serginizi farklý yerlerde sergilemeyi
düþünüyor musunuz?
K.T. Karikatürcüler Derneði olarak
-ki ben de üyesiyim-.. yukarýdaki
cevaplarda da belirttiðim gibi, uzun
bir zamandan beridir birliðimizin
kararlarý nedeniyle sergilenen ve
yayýmlanan eserlerimize mutlaka bir
telif hakký ödenmelidir diyoruz.. Bu
bedel verilmediði sürece eserlerimizi
sýk sýk Kýbrýs'ta sergilemiyor,
yayýnlamýyoruz.. Ancak bu defa
sanat-sever dostlarýmýzýn yoðun

ýsrarý üzerine Maðusa'da ilk ki isel
sergimi açtým. Ancak, kiþisel yeni bir
sergiyi baþka bir yerde açýp
açmayacaðýma þu ana kadar karar
vermiþ deðilim. Karar verirsem
Lefkoþa'da da sergimi açmam
olasýdýr...
40 yýldýr çizen bir kiþi olarak,
baþýnýzdan geçen ilginç bazý
anýlarýnýzý anlatmanýzý istesek?
Karikatür çizerliðim konusunda
baþýmdan geçen ilginç olaylardan bir
tanesi þöyle; yýl 1956, Ýstanbul'da
Güzel Sanatlar Akademisi'nde
misafir öðrenciyim. O dönemlerde TC
hükümetinin Kýbrýslýlara yüksek
eðitimleri nedeniyle yaptýðý aylýk
burs yardýmýný (110 TL) almak için
Ziraat Bankasý'nýn Karaköy'deki
tarihi binasýna gitmiþim... Görevli
memura: Ben Ramiz Gökçe; aylýk
bursumun ödenmesini rica ediyorum,
dedim.. Çoðu kez baþýný kaldýrmadan
da iþlem yapan memure, hayretle
elinden kalemi atarak sert bir
bakýþla;
-Siz Ramiz Gökçe'misiniz?
-Evet ben Ramiz Gökçe'yim...
- O halde bir dakika, diyerek daha
gerilerdeki üstlerine koþtu... Kuþkulu
gözlerle bana bakarak amirine
birþeyler söyledi... Daha sonra o
haným geride kaldý, amiri gelerek
sakin ve kibar bir þekilde bana sordu;
- Kardeþim sen Ramiz Gökçe
olamazsýn... O,
iki yýl önce vefat etti, bizdeki
hesabý da kapandý, dedi.
Tabii bu defa ben ona;
-Ben Kýbrýslý Ramiz Gökçe'yim, i te
pasaportum, iþte okul kaydým,
dedim...
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Kanýtlayabilmek için neler çektim..
Ramiz Gökçe adaþýmýn parasýný
sahtekarlýkla gasbetmek iddiasýyla
neredeyse kodesi boylayacaktým...
Bir aným da Diþ hekimliðinde
okurken olmuþtu... Yýl sonu çýkarýlan
okul ve fakülte yýllýklarýna potre
karikatürü çiziyordum... Tüm son
sýnýflarýn potrelerini çizdim, sýra
hakikaten karikatüre benzeyen bir
kýz arkadaþýma gelince ne yapacaðýmý
þaþýrdým. Ne yapsam ne etsem
bilemiyorum. Abartmadan da
çizemiyorum, o da ýsrar ediyor,
neticede sýkýntýma yine kendisi
yetiþti ve bana bir fotoðrafýný
getirdi, ben de fotoðrafa vücut, elayak ilave ederek durumu idare
ettim...
Bunlarýn dýþýnda, eklemek,
vurgulamak istedikleriniz?
Toplumumuzun
kültür
noksanlýðýndan çok þikayetçiyim.. Çok
okuyanýmýz var diye "mangalda kül
býrakmýyoruz"... Yýðýnla diplomalý
insanýmýz, þahane lüks evlerimiz,
apartmanlarýmýz, son model lüks
arabalarýmýz, 5-6 tane üniversitemiz
var ama yýlda iki kitap okuyanýmýz,
kültürel etkinlik izleyenimiz yok...
Tanýnma-tanýtma için her yýl bütçeye
milyarlarca lira ödenek ayýran
yöneticiler, yýllardýr geldikleri
noktadan hala daha "bir arpa boyu"
gitmediklerini bildikleri halde,
tanýtma iþini þimdiye kadar tek
kuruþluk devlet desteði veya kuruluþ
desteði almadan yapan tüm
sanatçýlara hala daha "kör ve þaþý"
gözlerle bakýlmasý gerçekten çok
acýdýr...
Kýbrýs Türk halkýnýn kimliði yerine
oturmadan,
Kuzey'deki
tüm
kazanýmlarýn boþa gitmesi her zaman
olasýdýr... Bir halkýn kimliðinde
ekonomik ve siyasi kazanýmlar mutlaka
önemlidir; ama "kültürel" kazanýmlar
daha da önemli ve daha da kalýcýdýr..
Kültürel kazanýmlarla uluslararasý
camiada yer tutabileceðimizi
unutmamalýyýz. Ve kültürel kazanýmlar
bu alanlarda ter döken "sanatçýlarýn"
uðraþlarýyla elde edilebilir. O nedenle
-biraz da amiyane ifadeyle söylemek
gerekirse -adam yerine konmak
istiyorsak, kültürel geliþmemize katký
yapan sanat ve sanatçýlara hakettikleri
önemi vermeliyiz...
(29.01.1997, Yenidüzen Gazetesi)
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RAMÝZ GÖKÇE
Kýbrýs Türk Karikatür Sanatý'nýn duayenlerinden olan
Ramiz Gökçe, 1937 yýlýnda, Kýbrýs'ýn Maðusa þehrinde
doðdu...
Karikatür çizmeye, 1953 yýlýnda, Maðusa-Namýk Kemal
Lisesi'nin "Duvar Gazetesi"nde baþladý... Maðusa Namýk
Kemal Lisesi öðrencisiyken, okulun Ýngilizce öðretmeninin
portre-karikatürünü çizdiði için, okul yönetimi tarafýndan,
13 gün okuldan uzaklaþtýrýlma cezasý aldý...
Kýbrýs'ta yayýnlanan, Halkýn Sesi, Bozkurt, Times of
Cyprus, Cyprus Mail, Akrep, Olay, Kýbrýs Postasý, Kurtuluþ,
Ortam, Yeni Çað, Yeni Düzen, Esnafýn Sesi, Avrupa isimli
gazete ve dergilerde karikatürleri ve karikatür sanatý
üzerine yazýlarý yayýmlandý... Kýbrýs, Türkiye, Japonya,
Almanya, Ukrayna, Ýngiltere, Belçika ve Ýran'da
düzenlenen uluslararasý karikatür etkinliklerinde eserleri
sergilendi ve uluslararasý karikatür albümlerinde yer aldý...
1950 kuþaðý Kýbrýs Türk karikatür sanatçýlarýndan olan
Ramiz Gökçe, 1956 yýlýnda "Çizgi" isimini verdiði ilk kiþisel
karikatür albümünü yayýnladý.... Kýbrýs Türk Karikatürcüler
Derneði ve Avrupa Karikatürcü Örgütleri Federasyonu
(FECO) üyesidir...
1996 yýlýnda, "Kýrk Yýlda Bir" ismini verdiði ilk kiþisel
karikatür sergisini Maðusa Belediyesi "Osman Gökçe Sergi
Salonu"nda açtý...

CARTOON BY: MUSTAFA TOZAKI (CYPRUS)

Esas mesleði Diþ Hekimliðidir... Cumhuriyetçi Türk
Partisi'nin (CTP) kurucularýndandýr... Kurucu üyesi olduðu
Maðusa Esnaf ve Zanaatkârlar Kooperatif Bankasý'nýn
(MEZ-KOOP) yönetim kurulu baþkanýdýr... Bir dönem
"Kýbrýs Türk Esnaf ve Sanaatkârlar Birliði"nin genel
baþkanlýðýný da yapmýþtýr...
Kýbrýs'ta düzenlenen ulusal-uluslararasý karikatür
festivallerinde seçici kurul üyeliði görevlerinde
bulunmuþtur... Karikatür alanýnda aldýðý ödülleri þunlardýr:
1989-Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði ve Kýbrýs Türk
Serbest Çalýþan Hekimler Birliði'nin düzenlediði, "Saðlýk"
konulu karikatür yarýþmasýnda, "Jüri Özel ödülü" (Kýbrýs).,
1996-Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, "Onur Ödülü"
(Kýbrýs).,
1996-Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali, "Aný
Plaketi" (Türkiye).,
1997-Kýbrýs Türk Karikatür Sanatýna hizmetlerinden
dolayý "YDÜ-Onur Ödülü" (Kýbrýs).,
1998-Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Festivali,
Kýbrýs Mizah Kültürü'ne karikatür dalýnda yaptýðý katkýlar
nedeniyle, "Altýn Muflon Özel Mizah Ödülü" (Kýbrýs).
2000 yýlýnda, "Mez-Koop Bankasý Yayýnlarý" tarafýndan,
1955 yýlýndan bugüne çizdiði karikatür çalýþmalarýnýn
derlendiði "Ramiz Gökçe-Ýki Çizgi" isimli bir karikatür
albümü yayýnlandý...
2001 yýlýnda tutulmuþ olduðu amansýz hastalýða yenik
düþerek vefat etmiþtir...

CARTOON BY: MUSA KAYRA (CYPRUS)
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RAMIZ GOKCE

He was the one of the most popular person of
the Turkish Cyprus cartoonists... He was born in
the year 1937 at Famagusta. He started drawing
cartoons in 1953, when he was a student in "Namýk
Kemal Lycee" for the "Wall Newspaper" of the
school...
He was sent away with two weeks punishment
because of a profile caricature of his English
language teacher he drew...
His cartoons were published in several magazines
and newspapers like Halkýn Sesi, Bozkurt, Times of
Cyprus, Cyprus Mail, Akrep, Kýbrýs Postasý, Kurtuluþ,
Ortam, Yeni Çag, Yeni Düzen, Esnafýn Sesi and
Avrupa...
He participated at various international exhibitions
which took place in Turkey, Japan, Holland, England,
Ukraina, Belgium and Iran. And his works were
published in many catalogues...
Ramiz Gökçe published his first cartoon album in
1956...
He was a member of the Cyprus Turkish Cartoonist
Association and the FECO. He organised his second
personal cartoon exhibition in 1996, named "Once
in fourty years" at the Municipal Art Gallery "Osman
Gokçe" in Famagusta...

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS)

He was a dentist and one of the founding members
of the Turkish Cypriot political party, CTP
(Republican Turkish Party). He was the chairman
to the Mez-Koop (Cooperative Bank of the
Tradesmen in Famagusta). He was jury member in
several cartoon contests which took place in
Cyprus...
Here are some of the prizes he had won:
Special Jury's prize 1989, Theme: "Health" (The
contest was organised by the Turkish Cypriot
Cartoonists' Association and The Private Doctors'
Association)
"Prize of Honour" 1996 Turkish Cypriot
Cartoonists' Association.
Remembrance Prize" Turkey 1996. "International
Ankara Cartoon Festival" Turkey.
1997 Near East University "Honour Prize" Cyprus
(For his contribution to the Turkish Cypriot Art of
Cartoon)
1998 International Golden Mouflon Cartoon
Festival, Nicosia-Cyprus. "Special Golden Mouflon
Humour Prize" (For his contribution to the Turkish
Cypriot Art of Cartoon)
Ramiz Gokce died on 27th August 2001...

CARTOON BY: ALPER SUSUZLU (CYPRUS)
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MEKTUP-LETTER

Üstad Ramiz Gökçe'nin çizgilerinden
etkilenerek
yetiþmiþ
bir
çok
karikatürcünün Türk karikatürünün
geliþmesinde çok büyük katkýlarý
olmuþtur. Böyle bir üstadýn çizgilerini
özellikle gençlere tanýtmanýz çok önemli.
Murat Yýlmaz (Türkiye)
Im meeting him in Ankara from about
ten years, and Im pleasure to drawing
him.
Mohamed Effat-Cartoonist (Egypt)
Sayýn Oktay Kayalp'ý, Kýbrýs Türk
Karikaturcüler Derneði'ni ve tüm ailesini;
sayýn Ramiz Gokçe'ye sahip çýkýp
anýsýný yaþattýklarý için gönülden
kutlarým.Kýbrýslý Türk aydýn ve
sanatçýlarýna sahip çýkýlmasý bizlerin en
onemli görevlerimiz arasýnda olmalýdýr.
Saygýlarýmla…
Serhat Ýncirli
Gazeteci-Yazar (Ýngiltere)
Sanatçýlarýn her zaman yaþadýklarýný
ve hiçbir zaman ölmeyeceklerini
gösteren iyi bir çalýþma. Emeði geçen
herkesi tebrik ederim. Saygýlarýmla...
Osman Yavuz Ýnal (Türkiye)
I have the houner to draw this great
cartoonist who deliver a lot to the
humanity.
Tamer Youssef (Egypt)
Geride býraktýðý yaratýcý ve anlamlý
mesajlar içeren çizgileri ve eserleri ile
hiç unutulmayacak bir insan...
Hasan Bilgehan
Dede, seni çok özlüyoruz, hiçbir
zaman unutmadýk, unutmayacaðýz...
Bunu herkes bilsin... Sen ölmedin, bizim
kalbimizde sonsuz bir sevgi ile bizler
yaþadýkça sen de bizimle
yaþayacaksýn... Seni seviyoruz...
Torunlarýn: Senar ve Filiz Gökçe
Sayýn Mehmet Ulubatlý,
Dr. Ramiz Gökçe adýna düzenlediðiniz
aný günleri siz sanatçýlarýn ne kadar ince
ruhlu olduðunuzun kanýtýdýr. Davetinizi
aldým. Yurt dýþýnda olduðumdan aranýzda
olamayacaðým...
Rahmetli doktorun kim olduðunu
güzel laflarla süslemek bence çok basit
kalýr. O bir Maðusalý, O bir Kýbrýslý, O
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bir insan. Yaþadý ve gitti. Ama bu ülkeye
birþeyler vererek gitti... Bu gibi
sanatçýlarýmýza ve eserlerine sahip çýkan
sizlere teþekkür ederim...
Her zaman yanýnýzda ve her zaman
sizlerle olmayý arzularým. Çalýþmalarýnýzda
baþarýlar dilerim.
Nurten Hüdaverdioðlu
(Demokrat Parti Maðusa Milletvekili)
Yýllar önce Kýbrýslý Ramiz Gökçe adýný
ilk defa duyduðum zaman mutlu olmuþtum.
Çünkü Cumhuriyet Dönemi Türk
Karikatürünün büyük ustasý Türkiyeli
Ramiz Gökçe ile Kýbrýslý Ramiz Gökçe
adaþ oluyorlardý... Ancak en önemlisi ikisi
de karikatürcüydüler..
Kamil Yavuz (Türkiye)
Hakký bey, size çok teþekkürler. Sayfa
çok güzel olmuþ. Bu arada herkese
d u y u r u r u m : w w w. r a m i z g o k c e . o r g
27.08.2002 tarihinde açýlacak.
I am glad to announce that the official
home page-www.ramizgokce.org-of Dt.
Gokce gonna be opened by 27.08.2002
Ulaþ Gökçe (Kýbrýs)
Unutmamak bir vefa borcu. Çakmak ve
Kýbrýslý dostlarý tebrik ediyorum. Site güzel
hazýrlanmýþ,Hakký Uslu eline saðlýk (Hani
kardeþimsin diye söylemiyorum, ciddiyim.)
Abdülkadir Uslu (Türkiye)
It is very wonderful site I have seen ever.
I hope to make a better relation with this in
future. Best warms. From Seoul-Korea
Wonsoo Yi (Cartonist-Korea)
Deðerli dostlarým, bundan iki yýl önce
Hüseyin Çakmak ile birlikte Kýbrýs Türk
kari ka tü rü n ü ta n ýtýrke n ü sta d ý d a
tanýtmýþ daha sonra da O'nun kendi
adýna da yeni bir web sitesi
hazýrlamýþtýk. Çeþitlilik açýsýndan
týklayýnýz: http://www.geocities.com/
ismail
Sevgili kardeþlerim Hüseyin Çakmak ve
Hakký Uslu, Ramiz Gokçe için yaptýðýnýz
her türlü katkýlarýnIz için yürekten
kutluyorum sizleri...
Ýsmail Kar (Türkiye)
In remembrance of Dr Ramiz Gokce, his
support and freindship and to wish his
family every success in the furure.
Mahomed Ladha

Üstad Ramiz Gökçe için hazýrlanmýþ bu
sitenin karikatüre emeði geçmiþ tüm
karikatürcülere bir örnek teþkil etmesi
umudu ile...
Deniz Dokgoz (Türkiye)
Sayýn Çakmak teþekkürler. Babamýn
size bir hitabýný hatýrlatmak istiyorum:

" Çakmak, Nerdesin Oðlum..."
Hatýrlýyorsun deðil mi?
Hakký Uslu, sana da bol bol
teþekkürler. Bu web sitesi ile Dt.
Ramiz Gökçe'yi ölümsüzleþtirmek
istemeniz Gökçe ailesini çok
duygulandýrmýþtýr.Ramiz Gökçe
benim babam olduðu gibi uðraþ
verdiði tüm dernek ve kuruluþlara da
babalýk etmiþti.
Sevgili Hüseyin Çakmak ve Hakký
Uslu: Sizleri takdir ediyorum.
Biliyorsunuz ki, Ramiz Gökçe nin
mesleði Doktorluktu. Bunun yanýnda
uzun yýllar siyasetle uðraþtý, esnaflarý
örgütledi ve banka yöneticiliði yaptý.
Ama bu uðraþlarýndan çok karikatür
sanatýna büyük bir heyecan duymakta
ve karikatürü diðer uðraþlarýndan daha
çok sevmekteydi... Bu sevgi sizin gibi
dostlarýnýn olmasýndan dolayý idi.
Sýtký Gökçe (Kýbrýs)
Sitenizi tesadüfen gördüm ve çok
beðendim. Böylesi önemli kiþileri bize
tanýttýðýnýz için teþekkürler!
Ayþe
Karikatür sanatýna gönlünü ve
ömrünü veren, iyiyi, güzeli, doðruyu
aktarmak adýna yaþamý boyunca
mücadele eden, Kýbrýs Türk
Karikatürünün duayeni Ramiz Gökçe
Hocamýzý saygýyla anýyoruz. Seni
Unutmadýk, Unutmayacaðýz!..
Hakký Uslu (Türkiye)
Geçtiðimiz yýl ölümsüzlüðe
uðurladýðýmýz, deðerli üstadýmýz, Kýbrýs
Türk Karikatür Sanatý'nýn duayeni,
Ramiz Gökçe anýsýna, hiçbir karþýlýk
beklemeden, böylesine anlamlý bir web
sayfasý hazýrlamasý nedeniyle,
karikatürcü dost Hakký Uslu'ya, Kýbrýs
Türk Karikatürcüler Derneði adýna
teþekkürlerimi iletirim...
"Bu gök kubbede baki kalan hoþ bir
sedadýr..."
Bir insanýn anýsýný yaþatmak o insaný
yaþatmak gibidir...
Hakký Uslu'nun yüreðine, ellerine,
aklýna saðlýk...
Hüseyin Çakmak
Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði Baþkaný
All veteran Cartoonists in my
experience are born with a rare talent
and Ramiz has been one of them. His
cartoons remind me of Abu Abraham,
the legendary Cartoonist of India. Simple
lines, very humourous thoghts and a
strong point to convey. I have enjoye
Jayadev Babu Sajja (India)
jayadevcartoon@yahoo.co.in
www.geocities.com/jayadevcartoon
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DÜZENLENEN VE SONUÇLANAN KARiKATÜR YARIÞMALARI/SERGiLERi
THE RESULTS OF THE CARTOON COMPETITIONS/EXHIBITIONS
Not: "Yeni Akrep" karikatür ve mizah dergisine yarýþma albümü göndermeyen organizatörlerin yarýþma duyurularý ve sonuçlarý yayýnlanmaz...
Karikatür yarýþmasý þartlarýný detaylý olarak yayýnlama ücreti: Tam Sayfa: 300 Dolar., Yarým Sayfa: 150 Dolar... Note: The announcements and
the results of competitions of those organizers who do not send us their album of the contest, are not published in the "Yeni Akrep" magazine of
cartoon and humour. The price of a full page announcement of the details of a cartoon contest is 300 dollars. Half page: 150 dollars...

INT. "KRAGUJEVAC" CARTOON
COMPETITION (SIRBIA)

8TH INT. "HAIFA" CARTOON
CONTEST (ISRAEL)

INT. "CALARÞI" CARTOON
FESTÝVAL (ROMANIA)

Theme: "Anti-War Cartoons"
Technics: Free…
Size: Max. 35x35 cm
Work: Max.3 Cartoons...
Deadline: 03 September 2003
Prizes: Gold Plaque and US $ 1000.00;
Silver Plaque and US $ 800.00;
Bronze Plaque and 500.00; Prize of
the City of Bydgoscz (Poland)
Comprising of Plaque and EURO
750.00; Prize of the City of
Ingolstadt (Germany) Comprising of
Plaque and EURO 500.00; Prize of the
City of Bielsko Biale (Poland) Comprising of Plaque and EURO 500.00
Address: Salon Antiratne Karikature,
Skupstina grada Kragujevca, Trg
slobode 3, 34 000 Kragujevac, Srbija.
Detail Info: -

Themes: A-Music; B-Free
Technics: Free… Original...
Size: A4 (21X29cm)
Work: Each Section
Max. 2 Cartoons ...
Deadline: 03 September 2003
Prizes: The Haifa Carmel
Medals& Prizes Will be
Awarded to Those Winning For
The Best Cartoons.
Address: International
Cartoon Contest, "Pencom"
Association, P.O.B. 45598,
Haifa 31454, Israel.
Detail Info: www.haifa.muni.il

Theme: A) “Cartoon” With Theme
“Sex’s Dictature” B) Section
“Cartoon-Portreit”,
That Will Immortalize Images of
International Celebrities.
Technics: Free… Original...
Size: A4 or A3
Work: Unlimited...
Deadline: 07 September 2003
Prizes: I. Prize: 500 USD;
II. Prize 300 USD; III. Prize: 200
USD; The Big Prize “{t.B\nic\”:
300 USD; Many Special Prizes...
Address: Cults and Culture

5TH INT. "UNDERCOVER"
CARTOON CONTEST (BELGIUM)

3TH INTERNATIONAL
"FRUÝTCARTOONALE" (BELGIUM)

10. INT. "RICARDO RENDON"
CARTOON FESTIVAL (COLOMBIA)

Theme: "Energy"
Technics: Free… Original...
Size: A4 (2lOmmx297mm)
Work: Max. 5 Cartoons...
Deadline: 12 September 2003
Prizes: 2xDiamond Sleeper:
5.000 Euro;
2xGolden Sleeper:
2.500 Euro;
2xSilver Sleeper:
500 Euro;
2xPopular Prize: 250 Euro;
2xSpecial Etienne Tilmans Prize:
1.250 Euro
Address: “Cartoons & Photos
Undercover” Industrieterrein
Kanaal Noord 1432
3960 Bree-Belgie
Detail Info: www.cartoon-photo.be

Theme: "Tourism of Fruit..."
Technics: Free… Original...
Size: A4
Work: Max. 5 Cartoons...
Deadline: 04 October 2003
Prizes: Prize of Honour:
Gold, Silver and Bronze Award...
Travel Cheques:
870 Euro; 200 Euro...
Money Cheques:
350 Euro;
200 Euro; 150 Euro...
10 Special Prizes...
Address: Johnyy Vanderheyden
Hamelstraat 39 (B-3800)
Sint-Truiden (Belgium)

Themes: 1-The Tourism, 2-Free,
3-Cartoon of Famous Characters...
Technics: Free… Original...
Size: Max. 30×40 cm
Work: Max. Four Cartoons
For Topic...
Deadline: 10 October 2003
Prizes: Grand Prize: US $1.200
Dollars; 1. Reward US $400 Dollars;
2. Reward US $200 Dollars;
3. Reward US $200 Dollars; Special
Prizes for Diverse Institutions;
Special Mention;
Address: 10° Festival Internacional
de Caricatura Palacio de la Cultura/
Fernando Pica Cr 50#48-05
Alcaldía de Rionegro
Rionegro-Antioquia-Colombia.
Detail Info: www.cartoonr.8m.com

Detail Info: dg.projects@planetinternet.be

Ministry, The Department of
Culture- Calaraþi County, 13 December Street, No. 9; Calaraþi-Romania

Detail Info: cultcl@satline.ro
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RAMÝZ GÖKÇE
ALBÜMLERÝ

"ÇÝZGÝ"
KARÝKATÜR ALBÜMÜ
44 SAYFA, 23.2X15.5 CM
BOZKURT BASIMEVÝ
1956, LEFKOÞA-KIBRIS

RAMÝZ GÖKÇE (CYPRUS)
AUTO-CARTOON

CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

"RAMÝZ GÖKÇE-ÝKÝ ÇÝZGÝ"
KARÝKATÜR ALBÜMÜ
297 SAYFA, 24.5X22 CM
ADA-M MATBAASI
2000, LEFKOÞA-KIBRIS

"39 ÇÝZERÝN KALEMÝNDEN
RAMÝZ GÖKÇE PORTRELERÝ"
52 SAYFA, 21X21 CM
ULTRA MATBAASI
2003, LEFKOÞA-KIBRIS

CARTOON BY: ERDOÐAN BAYBARS (CYPRUS)
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