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S. D. PHADNIS (INDIA)
International "Montreal" Cartoon Exhibition

Albume, 1970-Canada

METE GÖKTÜRK (TÜRKÝYE)
6th National "Nehar Tüblek" Cartoon

Contest Albume, 2002-Turkey

DÜNYA KARiKATÜR
SANATINDA BENZERLiKLER

SIMILARITIES IN THE
WORLD CARTOON ART

Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler,
Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer
karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri
yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma
ortamý veya suçlama yaratmak amacýný
taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya
Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri ilginçlikleri
ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný
önlemektir...

The cartoons we are going to publish in this
page are those examples from the World Car-
toon Art which are similar to each other... By
doing this, we do not have any aim of creating
an atmosphere of discussion or accusing any-
one... We aim only and only at showing the simi-
larities in the World Cartoon Art and preventing
their repeat...

HÜSEYÝN ÇAKMAK

"Özel Çorum Ýlköðretim Okulu-
Karakalem Karikatür Grubu" öðrencilerinin
çalýþmalarýndan oluþan "Karakalem
Karikatür Albümü-2004" yayýmlandý.

Karakalem Karikatür Grubu" 2002
yýlýnda kuruldu. Grup öðrencileri: Berkay
Boztepe, Caner Þahin, Çaðrý Türk, Ebru
Berber, Gizem Yýlmaz, Kubilay Kaya ve
Pelin Güleç'ten oluþmaktadýr.

80 sayfa olarak çýkan "Karakalem
Karikatür Albümü-2004" belirli grup ve
örgütlere toplu olarak gönderilecektir.

Bunun dyþýnda albümden isteyenlere
kargo masrafý kendileri tarafýndan
ödenmek koþulu ile gönderilecektir.
Adresinizi bildirirseniz en kýsa zamanda
sizlere ulaþacaktýr.

Altan Özeskici
Çorum-Türkiye

5.06.2004 in "G. I. Edek Gallery" in
Gubin, Poland was opening of exhibition of
Satyrical Drawings of Dorota Chwalek-
Woman-Cartoonist from Poland.

There is second  individual Satirical
Exhibition of Dorota (first was in "U Artystów
Gallery" in Olsztyn, Poland in 2002 year).
On the exhibition is near 40 black and white
and coloured works. For few drawings on
this expo Dorota was rewarded in Poland
and China.

BILL LEE (USA)
"Bill Lee Cartoon Albume",

Meta Publishing, 1970-Turkey

Dear colleague Cakmak Huseyin,
With great attention I review every new

edition of the magazine "Yeni Akrep". Thank
you for your effort of sending me new
editions trhough e-mail. I'm glad that this
kind of "electronic magazine" exists, that is
entirely devoted to caricature and to
caricaturists in general.

By this e mail I would like to congratulate
you on good  concept of the Magazine "Yeni
Akrep". I wish you all the best and a lot of
new editions, and to you in particular, a lot
more good ides and caricatures.

Best regards from Vienna-Austria
Husejin Hanusic-Hule

Hüseyin abi,
Size ulaþmak beni mutlu etti. Yeni Akrep

dergisinde ekteki karikatürümü yayýnlarsanýz
sevinirim...

(�) Musa (Kayra) abime ve diger Kýbrýslý
çizer arkadaþlara selamlarýmý iletirseniz
sevinirim...

Halil Eser-Türkiye

Sevgili Hüseyin Çakmak,
Hakkýnda açýlan 25 milyarlýk ceza davasýný

üzülerek öðrendim. Gerçekleri yazýp
çizenlere karþý egemenler hep tahammülsüz
olmuþlardý. Ne bu gerçeklerin gizlenmesine
neden olmuþtur ne de gerçekleri yazýp
çizenleri vazgeçirmiþtir. Seni yýldýrmaya
yönelik bu haksýz uygulamanýn sonucu da
bu olacaktýr.

Haklý mücadeleni bilen ve destekleyen
yüzlerce, hatta binlerce insan olduðunu
zaten biliyorsundur. Haklý mücadeleni
desteklediðimi ve yapabileceðim bir þey
olursa yanýnda olduðumu bilmeni istiyorum.

Sevgi ve selamlarýmla (16.02.2004)
Bülent Han-Türkiye

Deðerli Dostlar,
Yeni Akrep'e rastlantý sonucu ulaþtým. Bu

güzel çalýþmanýzýn devamýný diliyor tekrar
kutluyorum. Selamlar.

Muammer Avni Özel
(Y. Müh. Mimar-Türkiye)
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NEZIH DANYAL'A FECO "FELLOWSHIP ÖDÜLÜ"
NEZIH DANYAL RECEIVES "FECO FELLOWSHIP AWARD"

Karikatürist Nezih Danyal on yýldan bu
yana düzenlediði Uluslararasý Ankara
Karikatür festivali nedeniyle FECO
(Karikatürcü Kuruluþlarý Federasyonu)
tarafýndan 'Fellowship Award' ödülüyle
ödüllendirildi.

Karikatürist Nezih Danyal on yýldan bu
yana düzenlediði Uluslararasý Ankara
Karikatür Festivallerinde Dünya
karikatürcülerini biraraya getirmesi,
karikatürcüler arasýnda dayanýþmayý
geliþtiren bir çok baþarýlý bir etkinlik
yapmasý ve onlarýn tanýnmalarýný saðlamasý
nedeniyle FECO (Karikatürcü Kuruluþlarý
Federasyonu) tarafýndan 'Fellowship Award'
ödülüyle ödüllendirildi.

Ödül kendisine 10.Uluslararasý Ankara
Karikatür Festivali etkinlikleri sýrasýnda
FECO Genel Baþkaný Ýngiliz karikatürcü
Roger Penwill tarafýndan verildi. Bu ödülün
ilki 2003 yýlýnda Fransa'da St. Just-le-Martel
karikatür festivalini 20 yýldýr baþarýyla
sürdürmesi  nedeniyle Gerard Vandenbroucke'e
verilmiþti.

1994 yýlýnda Karikatür Vakfý'ný kuran ve
on yýldýr yurtiçi ve dýþýnda karikatür
etkinlikleri yapan Nezih Danyal, FECO'nun
Dünya karikatürüne katkýda bulunan
karikatürcülere verdiði 'Promotor Cartoon

Art' ödülünün de ilkini almýþtý.
Nezih Danyal has become the second

person to receive the FECO Fellowship Award.
This was presented by FECO Presi-dent
General, Roger Penwill, at the jury meeting of
the "Republic" Cartoon Contest in Ankara on
the 1st May 2004. The Fellowship Award is
presented to individuals who have made
significant efforts to promote the art of the
cartoon and to bring together cartoonists from
around the world. Both of these are the aims

of FECO so it is fitting that FECO recognises
people who are also working to the same
goals.

The first award was made last year to
Gerard Vandenbroucke of St. Just-le-Martel
for the festival that has been running there
for over 20 years, as reported in
FECONEWS Bulletin number 12.

Nezih Danyal has been organ-ising
cartoon festivals in the Turkish capital of
Ankara for ten years. Each year this has
incorpo-rated several days of exhibitions,
talks and a workshop. He has brought to the
festival cartoonists from very many countries
around the world and the annual exhibi-tions
have attracted work of high quality.

This year's festival starting on Friday 7th
May includes exhibi-tions by Peter Gaymann
(Ger-many), Ana Von Rebeur (FECO
President Argentina), Tan Oral (Turkey) and
Alex Noel Watson (UK).

Nezih announced a couple of years ago
that this year's cartoon festival will be the
last one in its present form. From next year
it will be exclusively for children. For the past
two years Nezih has organised a childrens'
cartoon contest (for 7 to 17 year-olds) and
this will next year link in with the Ankara
Festival.

KARÝKATÜR VE
S O S Y O L O J Ý

DR. JOHN A. LENT

Karikatür ve Sosyoloji üzerine yazýlan bu
makalenin çatýsý yarým yüzyýldan daha da önce
kitle iletiþim ve toplum alanýnýn iki teoristi olan
Paul F. Lazarsfeld and Robert K. Merton
tarafýndan oluþturuldu. Lazarsfeld ve Merton
1948'de medyanýn topluma olan etkilerini
onaylanmýþ bilginin bu etkilerin çok az bir kýsmý
olduðu ve medyanýn tüketimi bilgisinin bize
davranýþlar, tutum ve dýþ görünüþ üzerindeki
etkiler hakkýnda birþey söylemediði yorumunu
yaparken son derece dikkatlilerdi. Bu tarihten
sonraki üç kuþak boyunca araþtýrmacýlar bu
ikilemi düzeltecek bir katkýda bulunmadýlar.

Lazarsfeld ve Merton kitle medyasýnýn
toplum üzerindeki rolünü statü belirlemek ve
sosyal normlarýn uygulanmasý olarak gördüler.
Bu fonksiyonlar karikatürle baðlantýlandýrýlabilir.

Karikatürcüler ve siyasi karikatürcüler
politikacýlar ve diðerlerini sürekli çizerek bu
kiþilerin statüsünü halkýn gözünde yasallaþtýrýr.
Örnek olarak bir artistin Al Hirsschfeld
tarafýndan çizilmesi o kiþinin gala gecesi
performansý kadar önemlidir.

Lazarsfeld ve Merton medyanýn halkýn etik
anlayýþýyla hareket ederek bir takým durumlarý
ortaya koyduðunda sosyal normlarýn
zorlandýðýný söylediler. Propagadanýn ne kadar
önemli olduðunu göstermek için 1800'lü yýllarda
yaþamýþ ve çok çabalasa da Thomas Nast'ýn
karikatürlerine konu olmaktan kaçamamýþ New
York'lu politikacý William Tweed'in çöküþünü
örnek gösterdiler. Diðer benzer bir haçlý seferi
de Ding Darling'in 20. yüzyýlýn baþlarýnda
doðayý koruma üzerine yaptýðý karikatür
kampanyalarý ve yakýn geçmiþte Güney
Afrika'daki kýz çocuklarýnýn statülerini
yükseltmek ve onlara seöenekleri olduðunu,
yaþlý ve zengin erkekler tarafýndan baþtan

çýkarýlmaya karþý durmalarý ve güvenli seksi
desteklemeleri için yürütülen karikatür
kampanyalarýnda yaþandý.

Lazarsfeld ve Merton, kitle medyasýnýn
toplumun problemlere karþý sadece yüzeysel
bir ilgi gösterdiðini ve bu yüzeyselliðin sýklýkla
kitlesel bir ilgisizliði sakladýðýný vurguladýlar.
Genelde televizyon, çocuklara yönelik çizgi
filmler ve video oyunlarý modern toplumda bu
suçlamayla karþýlaþýyor.

Diðer taraftan Lazarsfeld ve Merton Sosyal
eleþtiri mekanizmalarý ve yüksek standart
taþýyýcýlarý rollerindeki kitle medyasýný etkileyen
üç engeli de sýraladýlar. Bunlardan birincisi tabii
ki mülkiyet ve kontroldü. Dünyanýn neredeyse
her yerindeki siyasi karikatürcüler, genelde
devletin bir parçasý ya da arkadaþý olan
yayýmcýlarý tarafýndan belirlenen -yazýlý olsun
olmasýn- düzenleme ve yasal sýnýrlamalarla
karþý karþýyalar. Ikinci engel sosyal
konformizm. Lazarsfeld ve Merton bu konuda
þunlarý söylüyorlar.

Kitle medyasý sosyal ve ekonomik sistem
içindeki iþ dünyasý tarafýndan desteklendiði
sürece medya bu sistemin devamýna katkýda
bulunacaktýr.

Reklamla desteklenen kitle medyamýz
sosyal yapýmýza düþüncesizce baðlýlýðý
desteklediði sürece bu yapýnýn içinde küçük
bir deðiþiklik bile olmayacaktýr.

Halen siyasi karikatürcüler kendi

ortamlarýndaki politikalarla ve aile kümelerinin
ilgi alanlarýyla ilgili karikatürler çizerek bu ikilemi
yaþýyorlar. Amerika Birleþik Devletleri ve diðer
ülkelerde karikatürcülerin pek çoðu iþ
dünyasýyla içiçe olan News Corporation,
Bertelsmann, Time Warner-AOL'ün parçalarý
olan gazette ve dergilerde çiziyorlar.

Üçüncü olarak Lazarsfeld ve Merton
"Genellikle programýn yeniden
formasyonundan faydalanacak olanlar bundan
faydalanmayý reddettiler" Kuþkusuz mizah
sanatý 1940'larda Amerika'daki mizahi çizgi
hikayeler ve 1950'lerdeki Amerikan mizah
kitaplarýyla popüler lezzeti azaltmakla suçlandý.
Japon "Manga" ve "Anime"leri estetiði
düþürmekle eleþtirildi; Çin'de eski kuþak
karikatürcüler genç meslektaþlarýnýn kendi
"Manga" sanatlarýný ve tanýmlama stillerini taklit
etmeleri üzerine köpürdüler.

Lazarsfeld ve Merton'un yazdýklarý þu anda
55 yaþýnda olsa da, yazýlanlar kitle medyasýnýn
ve bu yazýda olduðu gibi mizah sanatýnýn hala
çok güncel fonksiyonlarý ve engellerini
gösteriyor.

Paul F. Lazarsfeld and Robert K. Merton.
"Kitle Ýletiþimi, Popüler Lezzet ve Organize
Sosyal Hareket"  Lyman Bryson tarafýndan
kaleme alýnan "Fikirlerin Ýletiþimi, sayfa 95-118,
Kitle Kültürü olarak yeniden basýlan ve Bernard
Rosenberg & David Manning tarafýndan
kaleme alýnan New York: Harper & Brothers,
1948, Sayfa 457-473. New York: Özgür Basýn,
1957.

***Dr. John A. Lent, Uluslararasý Mizah
Sanatý Gazetesi ve Asya Sinemasý'nýn Yaz
Ýþleri Müdürü ve Asya sinemasý ve Asya
popular kültürüyle ilgili üç uluslararasý grubun
kurucusudur... (www.nd-karikaturvakfi.org.tr)
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LALE GÜNEL

Altan Özeskici yönetiminde çýkan Tebeþir
Mizah Dergisi 2 yýldýr yayýn hayatýný
sürdürüyor. Ancak bu dergiyi türündeki
örneklerden farklý yapan, onu yaþlarý 12-14
arasýnda deðiþen öðrencilerin çýkarýyor olmasý.
Çorum gibi bir küçük ilde ve türlü
olanaksýzlýklarýn yaþandýðý devlet okullarýnda
böyle bir örneðin çýkmasý gerçekten bir baþarý.
Bunda ve öðrencilerdeki çizme yeteneðini
geliþtirmede en büyük payýn resim öðretmeni-
karikatürist Altan Özeskici'ye ait olduðunu
söyleyebiliriz. Çocuk ruhuyla amatörlüðü
gayet baþarýlý bir þekilde harmanlayan dergi
üzerine Özeskici'yle konuþtuk:

-Tebeþir Mizah Grubu'nun oluþturulmasýna
sebep olarak karikatür dünyasýna genç
soluklar katmak gösteriliyor. Klasik
yöntemler dýþýnda (dergilerde amatör
olarak çalýþmaya baþlayan ve sonra
profesyonelleþen karikatüristler gibi)
küçük bir ilde, bir devlet okulunda ve
henüz çocukluk çaðýndaki öðrencilerle
bunu baþlatma fikri nasýl oluþtu?

-Benim gibi birçok çizer Gýrgýr dergisinin etkisi
ile çizmeye baþladý. Gýrgýr dergisi sadece
Ýstanbul için deðil Anadolu çizeri için de bir
karikatür okulu idi. Gýrgýr dergisinin daðýlmasý
ile bu misyonu üstlenen saðlýklý bir oluþum
olmadý. Bir karikatürist ve sanat eðitimcisi
olarak çevremde karikatürü ve mizahý
tanýtmak ve sevdirmek için hep çaba
harcadým. Buna gençlerden ve özellikle
öðrencilerimden baþlamanýn daha etkili
olacaðýný düþündüm.

-Tebeþir Mizah Grubu'nun oluþum
süreci nasýl gerçekleþti? Koca bir
okuldan bir avuç öðrenci nasýl seçildi?

-2001 yýlýnda Çorum Valiliði, Çevre Vakfý'nýn
organizesi ile Çorum'da ulusal bir yarýþma
düzenledik. Bu yarýþmada 18 yaþýndan küçük
Çorumlu gençlere de bir kategori açtýk. Genç
dalda 88 kiþinin katýlmasý bana karikatür
grubu kurma cesareti verdi. Kendi okulumdan
bu yarýþmaya katýlan öðrencilerle karikatür
grubu oluþturduk.

-Grubu oluþtururken, dergiyi çýkarýrken
MEB'in yaklaþýmý nasýldý?

-Grubu oluþtururken okulumun ve Milli
Eðitim'in her zaman desteðini aldým. Milli
Eðitim Bakanlýðý yayýný "Eðitim" dergisinde
gerek yarýþmalarýmýz gerekse dergimiz
tanýtýlarak örnek gösterildi.

-Çocuklarýn yaþý küçük olmasýna
raðmen þaþýrtýcý incelikte bir mizah
anlayýþlarý var. Bunun ortaya çýkarýlmasý
sürecini biraz anlatýr mýsýnýz?

-Çizgisi ve mizahi yaklaþýmlarýnda baþarýlý olan
çocuklar 2 veya 3 yýldýr grubun üyesi olanlar.
Çalýþmalarýmýzý Cumartesi ve Pazar günleri

yapýyoruz ve devamlýlýk zorunluluðu var.
Yapýlan çalýþmalarýn çoðunu hemen kabul
etmiyorum. Örneðin barýþ güvercini tavuða
benzemiþse gerçek güvercin hakkýnda
araþtýrma yapmasýný istiyorum. Karikatürde
koþmasý gereken bir adam varsa,
öðrencilerden birini model seçerek çizmesinin
yararlý olacaðýný hatýrlatýyorum.

-Her dergide gittikçe geliþkinleþen bir
çizgi göze çarpýyor. Karikatür
konusunda ne tür eðitimler
veriyorsunuz?

 -Asýl önemli olan karikatür çizmenin dýþýnda
karikatürü sevmek ve ilgi duymaktýr. Çocuk
seviyorsa, ilgiliyse zaten verilen her bilgiyi de
almaya hazýr demektir. Gruba sürekli olarak
haftalýk bir mizah dergisi alýyoruz. Her hafta
bir karikatür albümünü inceliyoruz.
Karikatürleri inceleyip, her öðrencinin bir
karikatürü analiz etmesini istiyorum. Görsel
materyal inceleme ve uygulama bir arada
olunca çizimlerdeki bilinç artýyor.

-Her sayýda yeni yarýþmalar göze
çarpýyor, sanýyorum yarýþmalarla
açýlma fikri düþünülmüþ. Neden böyle
bir þey düþünüldü, ilgi çok yoðun olduðu
için mi?

ÇOCUK RUHUYLA AMATÖRLÜÐÜ KAYNAÞTIRAN DERGÝ

-Öðrencileri yarýþmaya hazýrlarken sýk sýk
þunu hatýrlatýrým: "Biz ödül almak için
yarýþmaya katýlmýyoruz, karikatür çizerken
kazandýðýmýz deneyim bizim ödülümüz
olmalýdýr." Amacýmýz baþarýlý bir karikatür
ortaya çýkartmak. Hatta ilginç konulu
yarýþmalara, kendi yaþ gruplarýnýn dýþýnda da
olsa bazen karikatür çizdiriyorum.

-Çevre illerden yoðun ilgi görüyorsunuz
sanýyorum, bunu neyle açýklýyorsunuz?

-Ulusal basýn dahil karikatürcüler ve karikatür
gruplarýna ekonomik imkanlar dahilinde
dergimizi göndermeye çalýþýyorum. Bu sayý
þu anda 300'ü buluyor. Gönderdiklerimin
içerisinde öðretmen-karikatüristler var.
Karikatürle uðraþan öðrencilerine vermeleri
için fazlaca gönderiyorum. Ayrýca dergi
kapsamýnda Ýlköðretim ve Lise öðrencilerinin
katýlabileceði "Eðitim ve Ýnsan" karikatür
yarýþmasý da buna etken olabilir. Sanýrým çevre
illerden gelen ilgi buradan kaynaklanýyor.

-Yarýþmalara Ýstanbul'dan katýlýmýn az
olduðu görülüyor, bunun nedeni ne
olabilir?

-Ýstanbul ve Ankara'dan katýlýmlarýn az olmasý

ÇORUM ÝLKÖÐRETÝM OKULU "TEBEÞÝR KARÝKATÜR GRUBU" ÖÐRENCÝLERÝ TOPLU HALDE...
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beni de þaþýrttý. Buna karþýlýk Anadolu'dan
müthiþ bir katýl ým oldu. Karikatürcü-
Öðretmenlerin bunda etkisi olduðunu
düþünüyorum.

-Sizin çalýþmanýzý örnek alan yeni
giriþimler var mý?

-Bazý illerde bizim oluþturduðumuz karikatür
grubunu örnek alan giriþimler oldu. Ve bu
giriþimlerin oluþmasýnda; dergimizle, aldýðýmýz
ulusal ve uluslararasý ödüllerle, ulusal basýnýn
da ilgi göstermesinin giriþimlere cesaret verici
etken olduðunu düþünüyorum. Bu giriþimlerin
birçoðunu Öðretmen-Karikatürcü arkadaþlar
yapmaktadýr. Örneðin; Rize'den Murat Ergin,
Trabzon'dan Hakan Sümer, Samsun'dan Yaþar

Babalýk, Sinop'tan Aþkýn Ayrancýoðlu,
Adana'dan Ýsmail Kar, Ýzmir'den Tolga
Sakarya, Ýstanbul'dan Kamil Yavuz. Yalnýz
Kamil Yavuz'un bizden önce bu giriþime
baþladýðýný biliyorum.

-Yayýn kurulunda öðrencilerin de adý
geçiyor, onlara böyle bir inisiyatif
tanýnmasý nasýl etki yaratýyor
kendilerinde?

-Tebeþir dergisinde yayýnlanan karikatürler
öðrencilere ait olduðu için kendilerinin de söz
hakký olmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu ise
onlarda dergiyi sahiplenme duygusunu
veriyor.

-Karikatür grubunda olan çocuklarda
dergi deneyiminden sonra ne tür
deðiþimler izlediniz?

-Tebeþir'de karikatürleri yayýnlanan
öðrencilerin özgüvenleri artýyor. Baþta aileleri
olmak üzere çevrelerindeki insanlarýn,
arkadaþlarýnýn ilgi merkezi haline geliyorlar.
Bu ilginin ve özgüvenin onlarýn davranýþlarýný
olgunlaþtýrdýðýný gözlemliyorum. Gruba yeni
katýlanlarýn yetiþmesinde eðitici rolünü
benimle paylaþtýklarýný söyleyebilirim.

-Grubunuz geniþliyor mu, grupta
nispeten yetiþmiþ eski öðrencilerinizin
ne gibi hedefleri var, grubunuzun ne tür
hedefleri var?

-Baþlarda bu kadar katýlým yoktu. Derginin
baþarýsýyla ilgi de çok arttý. Mezun olan
öðrencilerin bir bölümü bizimle irtibatý devam
ediyor. Lise öðrenimi bitene kadar Tebeþir
Karikatür Grubu'nun üyesi olduklarýný
söylüyorum. Dolayýsý ile dýþardan
karikatürleriyle katýl ýyorlar. Bazý
öðrencilerimizin hedefleri çok büyük.
Ýstanbul'a gidip haftalýk mizah dergileriyle
irtibat kuranlarýn yanýnda okuldan mezun olup
gittiði Lisede karikatür grubu kurup mizah
dergisi çýkartmak isteyenlere kadar var. Ama
büyük çoðunluðu karikatürü yaþamlarýndan
çýkartmayacaðýný söylüyor. Grubumuzun
hedefi Çorum'da bir karikatürcü topluluðu
oluþturmak.

ALTAN ÖZESKÝCÝ

BAÞSAÐLIÐI
Türk Karikatür Sanatý'na

uzun yýllar hizmet vermiþ olan
 ZAHÝR GÜVEMLÝ'nin

vefatýný büyük bir üzüntü ile
öðrenmiþ bulunuyoruz....

Güvemli ailesine
baþsaðlýðý dileriz....

Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði

BAÞSAÐLIÐI
Karikatür sanatçýsý

Kemal Urgenç'in babasý
ÝBRAHÝM Z. URGENÇ'in
vefatýný büyük bir üzüntü ile

öðrenmiþ bulunuyoruz...
Urgenç ailesine

baþsaðlýðý dileriz...
Kýbrýs Türk

Karikatürcüler Derneði

Ressam, Karikatürcü, Yazar...

Z A H Ý R
G Ü V E M L Ý
VEFAT ETTÝ

BAÞSAÐLIÐI
Türk ve Dünya Karikatür Sanatý
araþtýrmacýsý Hýfzý Topuz'un eþi

NEZÝHE TOPUZ'un
vefatýný büyük bir üzüntü ile

öðrenmiþ bulunuyoruz...
Topuz ailesine

baþsaðlýðý dileriz...
Kýbrýs Türk

Karikatürcüler Derneði

ÇOCUK RUHUYLA AMATÖRLÜÐÜ KAYNAÞTIRAN DERGÝ

(Ýstanbul-
Türkiye) Türk
Karikatür
Sanatý'na uzun
yýllar hizmet eden,
Ressam,
Karikatürcü ve
Yazar Zahir
Güvemli 5 Haziran
2004 tarihinde
Ýstanbul'da vefat
etti... Zahir
Güvemli, 8
Haziran 2004
tarihinde,
Ýstanbul'daki
"Levent Camii"nde
kýlýnan öðle
namazýna
müteakip
Ýstanbul'da
topraða verildi...

"Ýstanbul Erkek
Lisesi"nden
mezun olduktan
sonra, "Ýstanbul
Üniversitesi-
Edebiyat
Bölümü"nü bitiren
Zahir Güvemli,
Basýn hayatýna
1934 yýlýnda "Yeni
Adam" dergisinde
karikatür çizerek
baþladý...

1938 yýlýndan
itibaren "Haber"
ve "Vakit"
gazeteleriyle
"Þaka", "Akbaba"
ve "Mizah"
dergilerinde

karikatürler
çizdi... Periodik
olarak
sürdürdüðü
karikatürcülüðü
1955'de
tamamen
býraktý... Uzun
yýllar Gazetecilik
ve Öðretmenlik
yaptý...

1939 yýlýnda
"Baþlar ve Anket"
isimli kitapta
portre
karikatürlerini
yayýmladý... 1940
yýlýnda ise, "Zahir
Güvemli"
karikatür
albümünü
yayýmladý...

Türk
Basýný'nda uzun
yýllar Mizah
yazýlarý, Tiyatro
ve Resim
eleþtirileri, Sanat
haberleri ve
Makaleler
yazdý...
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"DÜNYA'DA VE KIBRIS'TA BARIÞ"
ULUSLARARASI

KARÝKATÜR YARIÞMASI VE SERGÝSÝ

KATILIM ÞARTLARI...
1-Bu yarýþma ve sergi -din, dil, ýrk

ayrýmý yapýlmaksýzýn- amatör ve
profesyonel tüm Dünya karikatürcülerine
veya karikatür çizebilen herkese açýktýr.

2-Yarýþma ve serginin konusu:
"Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ"týr.

Gönderilecek eserler orijinal olmalýdýr.
Fotokopi veya bilgisayar tekniðiyle
hazýrlanýp gönderilen ve katýlým þartlarýna
uymayan eserler ödüllendirme kapsamýna
alýnmayacaktýr.

3-Tüm katýlýmcýlar en çok 3 karikatür
gönderebilecektir. Karikatürlerin ölçüsü
en az A4 ölçüsünde, en fazla A3 ölçüsünde
olmalýdýr. Karikatürlerde her türlü renk
kullanýlabilir. Karikatürler yazýsýz
olacaktýr. Karikatürlerin etrafýna veya
arkasýna karton çerçeve yada paspartu
yapýlmayacaktýr.

4-Gönderilecek karikatürlerin
arkasýna ad, soyad, adres, e-posta ve
telefon numarasý yazýlacaktýr. Ayrýca bir
adet fotoðraf ve kýsa özgeçmiþ
gönderilecektir.

5-Karikatürler postada hasar
görmeyecek þekilde gönderilecektir.
Karikatürlerin gönderilmesinde meydana
gelebilecek hasar, kayýp, gecikme ve
yýpranmadan bu sergiyi düzenleyen kurum
ve kuruluþlar sorumlu tutulamazlar.

6-Gönderilecek karikatürler, ödül alsýn
veya almasýn, geri iade edilmeyecek ve
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
tarafýndan oluþturulacak "Uluslararasý
Kýbrýs Karikatür Müzesi"nin arþivine
kalacaktýr.

7-Uygun görülen karikatürler 500
sayfalýk bir albümde toplanacak ve
sergiye eser gönderen tüm katýlýmcýlara
ücretsiz gönderilecektir.

8-Gönderilen karikatürler, bu etkinlik
amaçlarý ve þartlarý doðrultusunda, her
türlü basým-yayým ve tanýtýmda
kullanýlabilecektir.

9-Ýlk üç ödüle deðer görülen çizerler,
ödül törenine katýlmak istemeleri
durumunda, ulaþým ve diðer masraflarý
karþýlanmak üzere, ödül törenine davet
edileceklerdir. Sergide "Özel Ödül"
kazanan çizerler ise, ödül törenine
katýlmak istemeleri durumunda, ulaþým
giderleri kendilerine ait olmak üzere,
sadece konaklama masraflarý
karþýlanacaktýr. Bu þartnameyi okumadan
sergiye eser gönderen kiþiler, bu etkinlik
þartlarýný aynen kabul etmiþ sayýlýrlar.

 10-En Son Eser Gönderme Tarihi:
1 Eylül 2004., "Uluslararasý Seçici

Kurul"un Deðerlendirme Toplantýsý: 6-9
Eylül 2004., Sonuçlarýn Açýklanmasý: 10
Eylül 2004., Ödül Töreni ve Sergi: 30
Eylül 2004

11-Eser Gönderme Adresi: Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði Posta Kutusu:
87 Lefkoþa Kuzey Kýbrýs

12-Ödüller:
Birincilik Ödülü:
1,000 ABD Dolarý+Plaket+Özel Plaket
Ýkincilik Ödülü:
700 ABD Dolarý+Plaket+Özel Plaket
Üçüncülük Ödülü:
500 ABD Dolarý+Plaket+Özel Plaket
10 Kiþiye "Özel Ödül" (Plaket)

12-Bilgi ve Ýletiþim:
Hüseyin Çakmak
E-Posta: cakmak@kibris.net

Narin Yalýner
E-Posta: narin.yaliner@cm.gov.nc.tr
Phone:+(0392)  22 83 281 (255)

KIBRISLI SANATÇILAR DERNEÐi
RESiM, KARiKATÜR, FOTOÐRAF VE

SERAMiK SERGiSi AÇILDI...
(Lefkoþa-Kýbrýs) Kýbrýslý Türk ve Rum

sanatçýlarýn oluþturduðu ve çalýþmalarýný
Arabahmet Kültürevi'nde yürütmeye baþlayan
Kýbrýslý Sanatçýlar Derneði'nin Resim, Karikatür,
Fotoðraf ve Seramik Sergisi, 31 Mayýs 2004
tarihinde, Lefkoþa'daki "Arabahmet Kültürevi"nde,
Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Kutlay Erk
tarafýndan açýldý...

Serginin açýlýþýna Meclis Baþkaný Fatma
Ekenoðlu ile Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Erbil
Akbil de katýldýlar... 4 Haziran 2004 tarihine
kadar açýk kalan sergide, Kýbrýslý Türk ve Rum,
Resim, Karikatür, Fotoðraf ve Seramik
sanatçýlarýnýn 88 eseri yer aldý... Sergide eserleri
sergilenen çizerler þöyle: Yorgos Mitidis, Bertan
Soyer, Hüseyin Çakmak, M. Serhan Gazio lu,
Yorgos Stasinos, Musa Kayra, Arif A. Albayrak...

KARiKATÜR SANATÇISI
CEMAL TUNCERÝ'NiN 3. KiÞiSEL
SERGiSi MAÐUSA'DA AÇILDI...

Fax:+(0392) 22 70 232

H A B E R - H A B E R

(Tak Ajansý Kýbrýs-Maðusa) Karikatür
Sanatçýsý Cemal Tunceri'nin "Doðancý
Ateþinden Referanduma" konulu karikatür
sergisi 1 Temmuz 2004 tarihinde Doðu
Akdeniz Üniversitesi'nde açýldý.

Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik
Personel Sendikasý (DAÜ-SEN) tarafýndan
düzenlenen etkinlik, 7 Temmuz 2004 tarihine
dek DAÜ Kütüphane Sergi Salonu'nda açýk
kaldý. Üçüncü kiþisel sergisini açtýðý için çok
mutlu olduðunu söyleyen Cemal Tunceri,
sergilenen karikatürlerinin bir kýsmýnýn
uluslararasý karikatür festivalleri
kataloglarýnda yer aldýðýný, bunlarýn dýþýnda
sergide 3-4 yýl içerisinde Kýbrýs'ta yaþanan
olaylarý irdeleyen karikatürlerin de olduðunu
belirtti.

DAÜ SEN Baþkaný Ulaþ Gökçe, sergiyi
düzenlemelerindeki esas amacýn Cemal
Tunceri'nin eserlerinde Kýbrýs Türk halkýnýn
barýþ yolunda vermiþ olduðu gözyaþý, umut
ve inancýn yansýtýlmasý olduðunu belirtti.

Serginin açýlýþýný yapan DAÜ Mimarlýk
Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Üstün Alsaç
ise 19. yüzyýlda karikatür sanatýnýn toplumsal
eleþtiri aracý olarak yayýldýðýna dikkat çekti.
Karikatür sanatýnýn 20. yüzyýlda en iyi sanat
dallarý arasýna yer aldýðýný ifade eden Doç.
Dr. Alsaç, iyi bir karikatürcü olmak için
yetenek ve yaratýcýlýðýn yanýnda bu iþe gönül
vermenin de çok önemli olduðunu dile getirdi.
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ENTRY REQUIREMENTS�
1-This contest and exhibition is open

to all professional and amateur
cartoonists of any nationality religion and
background.

2-The subject: "Peace In the World
and Peace in Cyprus". All cartoons to  be
submitted shall be original drawings. All
photocopies and those drawn by using
computer  techology shall not  be included
in the evaluation process.

3-All participants are allowed to
submit in maximum three cartoons. The
minimum size of each caricature to be
submitted is A4 and maximum is A3.
Cartoons can be drawn in any colour.
There shall be no frame nor any bandages
around the caricatures.

4-Name, surname, address, e-mail and
telephone numbers of  the participant
must be  written at the back of each
cartoon. A short resume and photograph
must also be  attached.

5-When posting Cartoons must be
packed in such a way that they should
not be  damaged. Organizing instutuions
shall not be responsible for any damage
or loss resulting from posting.

6-All cartoons eligible for an award or
not shall not be returned and shall be

"PEACE IN THE WORLD AND PEACE IN CYPRUS"
INTERNATIONAL

CARTOON CONTEST AND EXHIBITION

stored in archive of the "Cyprus
Inernational Catoon Museum."

7-Cartoons eligible for publishing shall
be orginized in an album of 500 pages and
published. The album shall be sent to each
participant free of charge.

8-Cartoons shall be used for any kind
of publication and printing purposes, in line
with the conditions and regulations set by
this exhibition body.

9-Cartoonists whose cartoons shall be
awarded the first three prizes, shall be
invited to awards ceremony and their
expenses including travel shall be met.
However "Special Award" winners shall be
eligible for loding expenses only. The
exhibition orginizing body is not
resbonsible for any misunderstanding and
participants who enters this competition
without reading this agreement shall be
fully responsible for the conditions stated
above.

10. Deadline for enrolment:
1 September, 2004
Evaluation Meeting for the

International Selection Board: 6-9
September 2004

Award Announcement Day: 10
September, 2004

Award Ceremony and Exhibition: 30
September, 2004

11-Awards:
1st  Prize:
1,000 USD+Plaque+Special Plaque
2nd Prize:
700 USD+Plaque+Special Plaque
3rd Prize:
500 USD+Plaque+Special Plaque
10 Special Award winner shall receive
Plaque only.

12-Postal adress:
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
Posta Kutusu: 87 Lefkoþa
Kuzey Kýbrýs (Via Turkey)

13-For Further Information:

Hüseyin Çakmak
E-Posta: cakmak@kibris.net

Narin Yalýner
E-Posta: narin.yaliner@cm.gov.nc.tr
Phone: +(0392)  22 83 281 (255)
Fax: +(0392) 22 70 232

Gereksinmeler buluþlarýn anasýdýr derler.
Karikatür de gereksinmelerden doðdu.
Toplum kendisini, kestirmeden dile getirmeyi

istediði anda karikatürü buldu. Ayrýca, karikatür
eleþtiriyor, sorguluyordu.

Karikatürü bulan insanoðlu toplumsal olarak
bu olgunluða eriþmiþti.

Evet, ele avuca sýðmayan, afacan karikatür
bir olgunluðun ürünüdür.

Bergson'un dediði gibi, mizah iki zekanýn
karþýlaþmasýndan doðar. Sonra, bu iki zeka
tüm bir toplum olur.

Çocukluðumuzda, küçük bir aynayla
insanlarýn gözlerine ýþýk tutardýk. Büyükler buna
kýzarlardý.

Siyasal karikatür de ayna tutmak gibi...
Ýktidarlar buna kýzýyorlar.

Ýnsan haklarýný anýmsatmak da iktidarlarý
kýzdýrýyor.

Karikatür ve insan haklarý akrabadýrlar.
Ýkisi de iktidarlarý rahatsýz ediyor.
Rönesans ve Reform devinimlerini içine

alan uzunca bir sürecin Büyük Fransýz
Devrimi'ne kavuþmasý ile insanlýðýn gündemine
gelen insan haklarý kavramý karikatürde
kendisine büyük bir yardýmcý bulmuþtur.

Nerede bir insan haklarý ihlali varsa, orada
bir karikatürcü harekete geçer.

*****
IF AN HUMAN RIGHTS VIOLATION

SHOWS UP ELSEWHERE, A
CARTOONIST IS THERE

It is said that necessity is the mother of
inventions.

Cartoon is also born out of necessities.
While trying to express itself practically,

humankind has invented cartoon. Besides,
cartoon criticizes and questions.

Mankind, who has invented cartoon, has
reached this maturity.

Yes, cartoon, which is like a childish play
is a product of this maturity.

As Bergson said, sense of humour has
been born out of the clashes of two distinct
intelligence. Then, these two intelligence
becomes one, as a whole mankind.

When we were young, we reflected light
to elders' eyes by the help of mirrors. Elders
always disliked what we have done.

Political cartoon is also like doing the same
thing, so the governing bodies also disliked
this.

Governing bodies dislike to be reminded
of human rights.

Cartoon and human rights are relatives.
Both of them bother the ones who hold

the political power.
The process, which covers both the

periods of Renaissance and Reform and
which also led the way to French Revolution,
opened the "Human Rights Era." And cartoon
has eventually become a firm support for the
concept of human rights.

If an human rights violation shows up
elsewhere, a cartoonist is there.

(www.nd-karikaturvakfi.org.tr)

NEREDE BÝR ÝNSAN HAKLARI
ÝHLALÝ VARSA, ORADA BÝR

KARÝKATÜRCÜ HAREKETE GEÇER

SEMÝH POROY
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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...

INTERNATIONAL "SAITAMA
CARTOON EXHIBITION (JAPAN)
Themes: A) "Eatingr"
B) "Free"
Technics: Original or Best Copies�
(Are Limited to One Cartoon For Each
of The Thematic and Non-Thematic
Section)
Size: A3�
Deadline: 20 August 2004
Prizes: Non Prize...
Address: c/o Cultural Affairs
Division, Department of Culture and
Human Resources,
Bureau of Commumity Service
Affairs,
City of Saitama 6-4-4 Tokiva,
Urawa-ku Saitama-shi
Saitama-ken
330-9588 (Japan)

INT. "ST JUST-LE-MARTEL"
CARTOON EXHIBIT. (FRANCE)
Theme: �Big Paper Of The Year�
(Events, Politics, Society, Sport,
Shows, Music, Culture in This Year)
Technics: Original�
Size: Free�
Work: Unlimited...
Deadline: 20 August 2004
Prizes: �Humour Vache� Prize,
�Porcelain Pencil� Prize,
Youth �Humour Tendre� Prize...
Address: 22 Salon International
Dessin Presse&Humour
P.B. 5 (87590)
Saint Just Le Martel  (France)
Detail Info: www.st-just.com

ULUSAL "TERRA" KARÝKATÜR
YARIÞMASI (TÜRKÝYE)
Konu: "Doktorlar, Saðlýk Çalýþanlarý,
Týp Fakültesi Öðrencileri ve Hastalar
Arasý Mizahi Olaylar..."
Eser Sayýsý: Serbest...
Ölçü: En Fazla 21X29 cm...
En Son Katýlým: 20 Temmuz 2004
Ödüller: Her kategori için bir Büyük
Ödül: 1.000.000.000 TL+Plaket., Her
kategori için üçer Baþarý Ödülü:
300.000.000 TL+Plaket...
Adres: TERRA Ýlaç ve Kimya San. Tic.
A.Þ. (Karikatür Yarýþmasý) Bulgurlu
Mah. Alemdar Cad. Masaldan Ýþ
Merkezi, B Blok, No. 46, Kat. 3, D. 7-8,
Üsküdar Ýstanbul-Türkiye
Detaylý Bilgi: Tel-0216 523 77 77

1ST INT INDIAN CARTOON
CONTEST (INDIA)
Themes: A) Cartoon: "Water
Conservation" B) Caricature: "Sonia
Gandhi, All India Congress Committee
President"
Work: Original-Maximum 5 (five)
cartoons and caricatures...
Size: Max. A4...
Deadline:  30 August 2004
Prizes: Grand Prize: Gold Medal and
Certificate., Honour of Prize (For
Cartoon) $300+Certificate.,
Honour of Prize (For Caricature)
$300+Certificate., Special Prizes (10)
Medals+Certificate., Honorable
Mentions 12 awards...
Address: Shyammohan, General
Secretary, FPC, 8-3-825/5/4/3/1,
Srinagar Colony, Hyderabad-500 073,
AndhraPradesh, India.
Detail Info: Mr Syammohan:
Tel: 0091-40-23750436

24TH INT. NASREDDIN HOCA
CARTOON CONTEST (TURKEY)
Theme: "Free"
Work: The participants may send only
one work...
Size: The dimensions of works should
not exceed 30X40 cm...
Deadline: 25 July 2004
Prizes: Grand Prize: 3000$.,
Honour Prizes: Four (4) honour prizes,
each 750$., Special Prizes: Special
Prizes offered by various
establishments, Associations,
Newspapers, Art Magazines,
Syndicates and Agencies... Special
Prizes of the Association of
Cartoonists...
Address: 24th International
Nasreddin Hodja Cartoon Contest
Karikatürcüler Derneði, Yerebatan
Sarnýcý çýkýþý (34122) Sultanahmet
Ýstanbul-Turkey.
Detail Info:
karikaturculerdernegi@ttnet.net.tr

10TH INT "HAIFA" CARTOON
CONTEST ( ISRAEL)
Themes: A) "Environmental Protection,
Nature Reserves, Ecology" B) "Free"
Work: The number of cartoons sent by
each participant is limired to five per
category...
Size: A4 or A3...
Deadline: 15 August 2004
Prizes: Frist Prize: 500 USD., Second
Prize: 300 USD.,
Third Prize 200 USD...
Many Special Prizes...
Address: The 10th International
Cartoon Contest.,
Pencom-Association of Israeli
Caricaturists
P.O.B. 45598,
Haifa 31454-Ýsrael.
Detail Info: www.haifa.muni.il
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GOOD LUCK: HOUSE FULL OF PEOPLE

The competition topic of the second year
of the international "Building Humour
Fair"known as "Fór pro FOR 2003" was
"House Full of Good Luck". Perhaps also due
to the fact that the first year with the topic
"Intelligent house"taught us to know that only
intelligence and a rational way of living are
probably not sufficient for people to be
satisfied. But even such an irrational term
as "Good Luck" (everybody can see good
luck in something else) has a lot of forms.
As many forms as the people whom it
concerns.

The Jury, which met in its well-proven
composition from last year, extended with a
cartoonist only-the winner of last year (the
same principle should be followed in the
future as well) could state that they were
lucky in the unlucky situation.This good as
well as hard luck was represented by the
form of a huge package of competition
cartoons among which it was necessary to
find and select the seven best
ones,accompanied by about fifty cartoons
for the Exhibition Catalogue and at the end
at least a great dozen for a merry exhibition.
Finally, the Seven Brave (members of the
Jury) really extracted the seven cartoons
from this huge heap, and now it is our turn
to present them to you for your assessment.

Let us remind you of the basic figures for
good order: Altogether 455 cartoons by 167
authors from an unexpectedly high number
of 32 countries arrived for the competition!To
those who like sorting,comparing and
combining we offer a full list of participants
on pages 8 and 10.

For those who do not like statistics at least
a few curiosities. Given the expected highest
participation of cartoonists from the Czech
Republic (41), the second largest group
became Turks (20), immediately followed by
the Chinese community (17). Only after
these leaders in terms of the number of
works came our neighbours from Poland,
Germany, Slovakia and also cartoonists from
the Ukraine and Italy. We were pleased by
the participation of "Exotic" cartoonists from
Uruguay, Argentina, Iran, Indonesia, the
USA, Australia, Egypt and Israel.

But let us return to the cartoons appraised
and to their authors. The main prize -the
"Platinum pencil"trophy- is heading for
evnice, thanks to Miroslav Barták, Emeritus
Chairman of the Czech Union of Cartoonists,
a well known author of jokes without words
enjoying a high reputation, who has won it.

The Golden, Silver and Bronze Pencils were
won by Walter Ihring (rising star of Slovak
cartoons), Marie Plotûná (fixed star above
Brno) and Yong Kang (mysterious Korean
from Ulsan). Honourable mentions were
awarded by the Jury to another Slovak Viliam
Îivick, to a classical author of European
cartoons Oton Reisinger of Croatia and to
another man from the Orient -whose name
is Dachuan Xia (residing in Chinese Xing

IVAN HANOUSEK

Tai). The members of the Jury did not discuss
about the order, their voting was secret and
the result was unknown from the beginning
to the very final. But all were satisfied with
this procedure at the end.

Also numerous visitors can now
contribute to the good luck which was
brought to us by the witty artists through their
huge participation. Thus we can only wish
that the "House Full of Good Luck" exhibition
can be referred to as the "House Full of
People".

CARTOON BY: MIROSLAV BARTAK (CZECH)
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HAYATÝ BOYACIOÐLU

ALMANYA'DAN

PERSOPOLÝS'E ÖDÜL
34 yaþýndaki Ýranlý bayan çizer Marjane Satrapi'nin ülkesindeki genç kýz ve kadýnlarýn yaþamlarýný
eleþtirel bir dildekonu alan Persopolis adlý çizgi romaný, Almanya'da çizerlere verilen en büyük
ödül olma özelliði taþýyan Max ve Moritz ödülünü aldý. Erlanger Comicsalon tarafýndan büyük
ödüle layýk görülen Persopolis'in, Satrapi'nin yaþadýðý Fransa'da 250 bin kez satýldýðý, Almanya'da
da ilk 5 bin nüshalýk ilk baskýsýnýn çýkar çýkmaz tükendiði açýklandý. Satrapi'nin kazandýðý
ödülde, Ýslam dünyasýnýn bilinmeyen yönlerinin ilk kez samimi bir dille Avrupa'ya bir çizerin
gözeriyle aktarýlmasýnýn rol oynadýðý dile getirildi.

ERSÝN&BÖREK
SHOW'A ÖDÜL

Almanya'da bu yýl "Grimme-Award" ödülüne
layýk görülen iki internet sitesinden ilki Ersin
ve Börek adlý Kreuzberg'de yaþayan iki
gencin gülünç maceralarýný sergileyen
animasyonlardan oluþan "Ersin & Börek" adlý
siteye verildi. Hergün yüzlerce kiþinin
týkladýðý www.ersin-boerek.de adresindeki
sitede, internetin sunduðu tüm olanaklarýn
baþarýyla sergilendiðini dile getiren Grimme
Enstitüsü'nden Friedrich Hagedorn, diðer
ödülün "Der Fi lm Poem" adlý siteye
verildiðini açýkladý. Yabancý kökenlilerin
yoðun olarak yerleþtikleri Berlin'in renkli
ilçesi Kreuzberg'de yaþayan Ersin ile Börek'i
anlatan siteyi yine ayný ilçede yaþayan
Martin Kunze ve Jan H. Langbein hazýrlýyor.

KARÝKATÜRE FUTBOL DAMGASI
Avrupa Kupasý ile yatýp kalkan Alman futbol meraklýlarý için futbolu konu alan pek çok
karikatür albümü piyasaya çýktý. Alman Milli takýmýnýn kupadan elenmesinin ardýndan
teselliyi karikatür albümü ve çizgi romanlarda arayan futbol tutkunlarýna, baþkent Berlin'in
saygýn gazetelerinden Tagesspiegel'in karikatürcüsü Klaus Stuttman da, kupaya katýlan
tüm ülkelerin en ilginç futbolcularýný portrelediði iskambil kaðýtlarýyla moral verdi. Yalnýz
futbol meraklýlarýnýn deðil, iskambil kartý ve karikatür koleksiyoncularýnýn da kapýþtýðý
kartlar, e-bay açýk arttýrma sitesinde de büyük ilgi gördü.

E. RAUSCHENBACH
60 YAÞINDA

Almanya'da kitaplarý en çok satan karikatüris
Erich Rauschenbach 60 yaþýna girdi.
Rauschenbach'ýn doðum günü nedeniyle
Cartoon Fabrik Berlin'de özel bir sergi açýldý.
50. yaþýný "Elli olmak günah mý?" (Kann
denn Fünfzig Sünde sein?) adlý bir albüm
çýkararak kutlayan karikatürist, bu geleneði
""60 yaþýnda ama hala sulu" (Sechzig und
noch voll im Saft!") adlý yeni bir albüm
çýkararak sürdürdü. Rauschenbach, doðum
günü nedeniyle kendisine yöneltilen
mizahdan ne anladýðý doðrultusundaki bir
soruyu "Mizah, benim yaþamdaki zorluklarla
baþetmek için bir yöntemim. Ben kaðýtlarla
boðuþuyorum, psikiyatriste gitmeme gerek
kalmýyor" þeklinde yanýtladý.
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The 35th cartoon exhibition was
opened in Osijek Cartoon Gallery "The
Nightrider", situated in cafe "Cardinal",
on May 31. The exhibition shows work
of Darko Drljevic from Serbia-
Montenegro.

Darko Drljevic was born on February
28 1962 in Kola�in, Montenegro. He
finished school of animation in
Podgorica in 1987. His first cartoon was
published in 1981. Three years later he
starts intensively to work in this
artistically-journalist field. Today, the
free-lance artist, cartoonist and
illustrator, works for many newspapers
and magazines, kid magazines, comics
and draws paintings. He published two
cartoon books: "No comment" (1997)
and "Slovarica" ("The Abecedary")
(2000), illustrated 5 books and made
postcard set named "Montenegrin in
Cartoon". He held 15 independent and
over 150 group exhibitions, both in his
country and abroad.

He's president of the Association of
Montenegrin Cartoonists.

He participates on almost all bigger
cartoon festivals in the world.

He has won more than 30 awards and
prizes until now: silver and bronze
"Pierre", three times medal in Tokyo,
First prize on international festival in
Zemun (Serbia), "Golden Helmet" in
Kru�evac (Serbia), First prize "Shaved
hedgehog", Grand Prix in Pljevlja
(Montenegro), First prize in Danilovgrad
(Serbia), First prize of the audience in
Munich, as well as many others in Seoul
(S. Korea), Romania, Italy, Belgium, etc.

His most precious award was the
"Klasovo Zlatno Pero" ("Klas' Golden
Feather"), which first winner was him,
suggested by Mr. Aleksandar Klas
personally.

The opening of the exhibition has
been embellished by tamburica
orchestra of the tamburica school

"THE MONTENEGRIN"
TOMISLAV DUSANIC-TOD

"Batorek" and of "Zeljeznicar"..
The exhibition was opened by Mr.

Robert Seligman, gymnast.
Excerpts from speech of Mr.

Seligman:
"My name is Robert Seligman,

graduate of the sport section of
Common High school in Osijek. I must
admit I was surprised when I was told
the me, an 18-year old, should open  the
exhibition of renowned Montenegrin
cartoonist, Mr. Darko Drljevic. They
told me that would be an honour for
them, because I was a famous young

sportsman from Osijek. OK, I haven't
won any medals yet, but I'm just
beginning. But, what do I know about
cartoons and art at all? Maybe just a
little. But, one thing I know: Osijek is
an European city with great, Pannonian
soul, that keeps open doors to guests
from all over the world, especially when
they give it parts of their art and
culture. Thus, on our cartoon exhibition
stage we saw walking: Australia,
Turkey, Romania, Brazil, Italy, England,
Cyprus, Germany, Austria, Argentina,
Poland, France, Spain, Slovakia, and
today, for the first time, Montenegro.
I'm 18 and Mr. Darko Drljevic, our
today's guest, published his first
cartoon with 19. Since then he works
in this genre.

I open this exhibition with verses
of great Montenegrin poet, Petar
Petrovic Njego�:

"Those who stands even for a while
on a hill, sees more than those under
the hill."

And it seams to me that Mr. Drljevic
stands a lot on a hill and that we can
learn from him quite a lot.


