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"DÜNYA'DA VE KIBRIS'TA BARIÞ"
ULUSLARARASI KARÝKATÜR SERGÝSÝ-ÖDÜLLER

THIRD PRIZE: SERGEY SICHENKO (ISRAEL)

SECOND PRIZE: MARCELO B. DE LACERDA (BRAZIL)

SPECIAL PRIZE: SHAHRAM REZAÝ (IRAN)

SPECIAL PRIZE: LI XIAO YANG (CHINA)

SPECIAL PRIZE: EKREM BOROZAN (TURKEY)

SPECIAL PRIZE: ROOSHAN GATAULLIN (TATARISTAN)
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"PEACE IN THE WORLD AND PEACE IN CYPRUS"
INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION-PRIZES
DÜZENLEYÝCÝLER-ORGANIZATORS: TURKISH-CYPRIOT CARTOONISTS ASSOCIATION, NORTH CYPRUS REPUBLIC ASSEMBLY,
FEDERATION CARTOONISTST ORGANIZATIONS-CYPRUS REPRESENTATIVE (FECO-CYPRUS)., KATILIMCI ÜLKELER-PARTICIPANT
COUNTRY: 53, KATILIMCI KARÝKATÜRCÜ SAYISI-CARTOONISTS PARTICIPANTS: 338., ESER SAYISI-WORK SIZES: 635., SEÇÝCÝ KURUL
ÜYELERÝ-JURY MEMBERS: Mikhail Zlatkovsky (Rusya-Russia), Peter Nieuwendijk (Hollanda-Holland), Nezih Danyal (Türkiye-Turkey), Eray
Özbek (Türkiye-Turkey), Hüseyin Çakmak (Kýbrýs-Cyprus), Musa Kayra (Kýbrýs-Cyprus), Arif A. Albayrak (Kýbrýs-Cyprus), Mehmet Ul ubatlý
(Kýbrýs-Cyprus), Mustafa Tozaký (Kýbrýs-Cyprus)...

SPECIAL PRIZE: YURIY KOSOBUKIN (UKRAINA)

SPECIAL PRIZE: MARIA STEFANIA DE LUCA (ITALIA)

SPECIAL PRIZE: ALEJANDRO T. TATAS (ARGENTINE)

KTKD SPECIAL PRIZE: CELAL DENIZ (CYPRUS-NORTH)

FECO-PRIZE: AMIN MONTAZERi (IRAN)

SPECIAL PRIZE: NECDET YILMAZ (USA)

SPECIAL PRIZE: S. CAFERLÝ (AZERBAYCAN)
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FECO (Karikatürcü Örgütleri Federasyonu) Genel Sekreteri Peter Nieuwendijk:

"SERGÝYE GÖNDERÝLEN ESERLERÝN KALÝTESÝ ÇOK YÜKSEK"

kullanarak birçok þey söyleyebilirsiniz. Ýþte ayný
þey karikatür için de geçerlidir: Çok az çizgi
kullanarak birçok þey söyleyebilirsiniz. Bu tür
karikatürler en iyi, en güçlü karikatürlerdir. Yazý
balonu olmadan yapýlan karikatürler
uluslararasý karikatür dilini kullanýr. Þimdi
neden Kýbrýs Rum Kesimi'nden katýlým
olmadýðýnýn bir baþka nedenini daha
hatýrladým: Rumlar karikatürlerinde konuþma
balonu
kullanýyorlar.
Dolayýsýyla
karikatürlerinde kendilerini ifade etmek için
kelimelere ihtiyaçlarý var. Birleþik Amerika'da
ve Ýngiltere'de olduðu gibi. Dünyanýn geri kalaný
ise karikatürlerinde balon kullanmaya ihtiyaç
duymuyor. Sadece çizgi kullanýyorlar, sadece
çizgi de karikatüre uluslararasý boyut
kazandýrýyor. Kendinizi ifade etmek için çizgi
dýþýnda ayrýca kelimelere ihtiyacýnýz varsa
yaptýðýnýz iyi bir karikatür deðildir.

CAN SARVAN
-Kýbrýs'ta düzenlenen bu yarýþmayý
nasýl bulduðunuzu öðrenerek baþlayalým
isterseniz. Gönderilen karikatürleri
deðerlendirdiðinizde çalýþmalar nasýl?
-Eserlerin kalitesi çok yüksek. Bazýlarýnda
ayný fikir kullanýlmýþ olsa da, mesela 40 tane
sadece Kýbrýs adasýnýn biçimi üzerine yapýlmýþ
karikatür gönderildi. Tabii böyle olunca seçim
yapmak kolay olmadý. Kýbrýs adýna onur
duyduk çünkü insanlar uðraþýp çalýþmýþlar,
demek ki Kýbrýs'ta barýþ konusu dünya çapýnda
bir hayli bilinen bir konu.
-650 çalýþma gönderilmiþ bu
yarýþmaya. Daha çok hangi ülkelerden
gönderildi bu karikatürler?
-Evet, toplam 51 ülkeden 650'ye yakýn
karikatür geldi. En çok karikatür gönderen
ülkelerin baþýnda Çin geliyor. Daha önceki
baþka bir yarýþmaya da Rusya'dan çok
karikatür gelmiþti. Hatta bununla ilgili espri bile
yapýyoruz kendi aramýzda. "Geçen sene Ruslar
geliyordu bu sene Çinliler geliyor" diye. Çin'den
sonra en çok karikatür gönderen ülke ise
Türkiye. Ýran'dan gelen çok çalýþma oldu.
Birçok ülke arasýndan Çin, Türkiye ve Ýran
sanýyorum en çok karikatür gönderen ilk üç
ülke.
-Kýbrýs Türk kesiminden katýlanlar
olmuþ fakat Kýbrýs Rum kesiminden
katýlým olmamýþ galiba...
-Ne yazýk ki Rum kesiminden katýlým
olmadý. Kiþisel anlamda buna hiç anlam
veremedim, neden Rum kesiminden katýlým
olmasýn ki...
-Hele bir de yarýþmanýn konusu
Kýbrýs'ta barýþ olunca deðil mi?
-Evet, özellikle konu da böyle bir konu
olunca neden katýlmadýlar anlamak mümkün
deðil.
-Rum kesimindeki karikatürcülere
katýlmalarý için çaðrý yaptýnýz deðil mi?
-Evet tabii. Arkadaþlar onlara da davetiye
gönderdiler, ama Kýbrýs Rum kesiminden
katýlan olmadý. Listelere baktým, bir kiþi bile yok.
Kýbrýs adýna gönderilen tüm karikatürler
kuzeyden geldi.
-Burada, Kuzey Kýbrýs'ta FECO'nun
temsilcisi var. Güneyde de FECO'nun
temsilciliði var mý?
-Hayýr, güneyde yok.
-Bunu nasýl açýklýyorsunuz?
-Bunun için bir açýklamam yok, çünkü biz
Karikatürcüler Örgütleri Federasyonu olarak

dünyada katýlýmcý ülke aramýyoruz. Onlar bize
geliyorlar. Örneðin Ýran'dan, Azerbaycan'dan
veya Suriye'den karikatürcüler bize katýlmak
istediklerini bildirirler, biz de evet veya hayýr
diyerek kabul ya da reddederiz. Kýbrýs bize
sanýrým 12 sene önce katýlmak istedi ve biz de
kabul ettik. Geçmiþte bu konu ile ilgili bir sorun
da yaþadýk. Brüksel'den bir telefon aldýk,
FECO'nun periyodik yayýnladýðý dergide Kýbrýs
Temsilciliði'ni görmüþler ve telefondaki adam
dedi ki "FECO Kýbrýs sadece Kýbrýs'ýn kuzeyini
temsil edebilir, Kýbrýs'ý temsil edemez." Adamýn
konuþtuðu Rum aksanlý Ýngilizceyi gayet iyi
hatýrlýyorum. Adamýn adý da Papadopulos mu
neydi... Sanýyorum Rum Kesimi Brüksel'e bu
konu ile ilgili bir þikayette bulundu o zaman,
ama biz bu þekilde býrakmayý uygun bulduk.
Bu konuda hala umutluyum, geçenlerde
Hüseyin Çakmak'la tam da bunu tartýþýyorduk,
eðer Rum Kesimi'nden bir kaç karikatürcü
FECO Kýbrýs'a katýlýrsa bu durumda FECO
Kýbrýs temsilciliði ile ilgili sorun kalmayacak
ama þu an için aslýnda FECO Kuzey Kýbrýs ya
da FECO Kýbrýs Türk diye adlandýrmamýz
gerekir bu üyeliði. Tabii biz FECO Kýbrýs
demeye devam ediyoruz da... Öte yandan
burada 20-30 yaþ arasý bazý gençlerle
karþýlaþtým, nerelisin diye sorunca ne Kuzey
Kýbrýslý ne Güney Kýbrýslý diyorlar, sadece
Kýbrýslýyým diyorlar, belki gelecekte böyle
bakýlýnca bir 20 yýl daha beklemeden iþ
kendiliðinden çözülür ya da öyle umut
ediyorum.
-Ama þimdilik Kuzey Kýbrýslý
karikatürcüler var ve onlar temsil
ediyorlar.
-Evet þimdilik öyle.
-Ben her zaman karikatürcülerin
küçük bir çizgi hareketi ile çizdikleri
þeylerdeki tüm anlamý deðiþtire
bilmelerine hayran kalmýþýmdýr. Sizce de
bu karikatürün en ayýrt edici özelliði mi?
-Evet öyle bir yaný var ya da bu baþarýlabilir
diyelim. Ben bunu hep þiirle karþýlaþtýrýrým. Bir
roman da yazabilirisiniz, ama bir þiirle tüm
romaný anlatman ýz mümkündür. Çok az kelime

-Son sorum Kýbrýs izlenimlerinize
dair...
-Yýl sonuna doðru tatilimi yapmak için tekrar
2 haftalýðýna buraya geleceðim. Sanýyorum bu
bile Kýbrýs'a dair izlenimlerinin ne kadar iyi
olduðunu açýklar. Çok sevdim burayý. Buraya
gelmeden önce Kýbrýs'a dair bir kitap okudum.
Afrodit burada yaþamýþ, bundan çok
etkilendim. Çok zengin bir tarihsel geçmiþ var.
Ve biz Batý Avrupa konusunda yeterli bilgiye
sahip deðiliz. Kýbrýs'a dair hep sorunlarý
duyuyoruz. Halbuki bu tarihsel ve kültürel
zenginlikten de bahsedilmeli, buradaki tarihsel
zenginliðe de iþaret edilmeli. Bana Kýbrýs'a
gideceksen hep güneye git, turizm için güney
daha hoþ bir yer diyorlardý. Halbuki þimdi tersini
düþünüyorum. Burasý tarihsel anlamda daha
zengin, bana þimdi hangisi diye sorsalar
kuzeye odaklanýn derim. Tamam kuzeye de
gidebilirsin güneye de gidebilirsin fark yok, ama
ben burayý daha hoþ buldum. Tabii bu birkaç
günlük kýsacýk bir izlenim ve hoþ bir izlenim.
Eminim ki buraya geri geleceðim.
-Ama, hadi, ayrýmcýlýk yapmayalým,
Güney'e de gidebilirsiniz.
-Yo tabii ki. Daha önce yanlýþ bir imaj
oluþmuþtu ben de onun için söyledim. Þimdi
buranýn daha iyi bir yer olduðunu düþünüyorum
o kadar. Umarým bu yarýþmaya devam ederler.
Bu sadece bir baþlangýç ve gelecek senelerde
de ayný ekiple veya baþka bir ekiple devam
edilmeli. Gelecek sene 1985'te kurulan
Karikatürcü Örgütleri Federasyonu FECO'nun
20. yýldönümü kutlamasý var. FECO Kýbrýs
sorumlusu Hüseyin Çakmak bizi gelecek sene
kutlamasý için Kuzey Kýbrýs'a davet etti. 23 ülke,
yeni katýlan Azerbaycan ve Bulgaristan'la
birlikte toplam 25 ülkeden karikatürcüler olarak
büyük bir kutlama için buraya gelebiliriz.
Dünyanýn dört bir yanýndan çok büyük bir grup
olarak geleceðiz inþallah.
-Hepinizi bekliyoruz o zaman.
-Teþekkürler.
(19.09.2004 Kýbrýs Gazetesi)

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5

YIL-YEAR:2 (EKÝM-OCTOBER 2004) SAYI-ISSUE:27

"Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ" Konulu Uluslararasý Karikatür Sergisi Komitesi Sözcüsü, KKTC Meclisi
"Kültür ve Tanýtma Komitesi" üyesi, CTP-BG Maðusa Milletvekili ve Karikatür Sanatçýsý Arif A. Albayrak:

"YUNANÝSTAN'DAN 4 KARÝKATÜRCÜ KATILIRKEN; RUM KARÝKATÜRCÜLER,
KRALDAN FAZLA KRALCI POLÝTÝK YAKLAÞIM SERGÝLEDÝLER..."

Meclis "Kültür ve Tanýtma Komitesi" üyesi ve karikatür sergisinin mimarý CTP-BG Milletvekili Arif A. Albayrak, Avrupa Birliði'nin Kuzey
Kýbrýs'ta söz verdiði adýmlarý atmamasý karþýsýnda, "Çýkmadýk canda umut vardýr" dedi. Arif Bey'e umudumuzu ancak Buda egzersizleri ile
koruyabiliriz diye cevap verdim...

CAN SARVAN
KKTC Meclisi "Kültür ve Tanýtma Komitesi"
üyesi, CTP-BG Milletvekili Arif Albayrak,
sorularýmýzý yanýtlarken, çözümsüzlüðün
sanatçýlara olan etkilerine, bir zamanlar
kapýlarýn kapalý olmasýnýn zorluklarýna dikkat
çekti. Albayrak, þimdilerde güneye gitmenin,
sergi açmanýn kolay olduðunu ama 10-15
sene önce güneye giderken çok zorluklar
çektiklerini, çok damgalar yediklerini ve hem
o taraftan hem de bu taraftan çok sýkýntý
yaþadýklarýný söyledi.
-KKTC Meclisi'nden böyle adýmlar
attýðýný görmek çok hoþ. Demek ki
istenilince hemen ortaklaþa kararlar
verebiliyorsunuz mecliste. Nasýl oldu da
birleþtiniz bu konuda?
-Birleþildi tabii. Çünkü bugüne kadar
KKTC Meclisi gerek kültürel konularda
gerekse de barýþ konusunda açýk yüreklilikle
ve kararlýlýkla söz söyleyebilecek cesareti
kendinde bulamamýþtý. Ama politika yapmak
kaygýsý ile deðil gerçekten samimiyetle
Kýbrýs'a hem barýþý getirmeyi hem de kültürü
korumayý ve yükseltmeyi parti programýnda
hedef olarak koymuþ bir parti olarak, bunu
zaten yapmamýz boynumuzun borcuydu. Ve
ben bu öneriyi meclisin ilgili komitesine
getirdiðim zaman hiçbir arkadaþýmýz karþý
çýkmadý. Hatta önümüzde daha çok konular
var iþleyebileceðimiz. Ben bunu telaffuz
ettiðim zaman iþin boyutlarýnýn buraya kadar
gelebileceðini FECO'dan temsilciler
geleceðini, çok güzel bir yarýþmanýn

olabileceðini tahmin etmiþtim. Düþündüðüm
gibi de oldu. Bu bana çok büyük bir keyif ve
mutluluk verdi açýkçasý. Gördüðünüz gibi son
derece deðerli jüri üyeleri ile birlikte olduk.
-Peki bu uluslararasý yarýþmaya Rum
tarafýndan katýlým olmamasýný neye
baðlýyorsunuz?
-Çok güzel bir noktayý yakaladýnýz bence.
Çünkü 51 ülkeden sanatçýlar katýldý. 650'ye
yakýn eser varken Yunanistan'dan 4
karikatürcü katýlmýþken kraldan kralcý gibi
politik bir yaklaþým sergilemiþlerdir. Ben bunu
24 Nisan referandumu sonrasý oluþan
psikolojiye de baðlýyorum biraz. Kýbrýs'ýn
güneyindeki barýþ yanlýsý dostlarý bir tarafa
býrakarak konuþacak olursak ne kadar
ilginçtir ki hala daha kilisenin fanatik etkisinde
olmanýn getirdiði bazý tavýrlar, güneyden bize
yansýyor ve bizi üzüyor. Böyle olmamalýydý.
Ýletiþim konusunda bir sýkýntýnýn olduðu
kanaatinde deðilim. Güneydeki karikatüristler
biraz daha tutucu davranabiliyor. Ben þuna
da inanýyorum ki Kýbrýs'ýn kuzeyindeki
karikatür sanatý, güneydekinden çok daha
öndedir. Çoðu yerde nüfus ve ekonomik
anlamda geliþmiþlikleri söz konusu ama
karikatürün uluslararasý boyutu ve gücü itibarý
ile düþünecek olursak Kýbrýs'ýn kuzeyindeki
15 tane yürekli çizer çok daha baþarýlý
olmuþlardýr, kavgayý da daha iyi vermiþlerdir.
Þimdi güneye gitmek, sergi açmak kolay ama
10-15 sene önce biz güneye giderken çok
zorluklar çektik, çok damgalar yedik ve hem
o taraftan hem de bu taraftan çok sýkýntý
yaþadýk. Yani öyle kolay kahraman
olunmuyor. O anlamda bu tavrý ben de çok

uygun bulmadým, hem sanatçý kimliðimle
hem de politik kimliðimle baktýðým zaman
doðru gelmiyor bu tavýr koyuþ.
-Umarýz meclisten bundan sonra da
böyle adýmlar görürüz.
-Biz devam edeceðiz. Küçük bir hükümet
bunalýmý var ve önümüzdeki günlerde bu
bunalýmý bir þekilde çözüp yolumuza devam
edeceðiz. Kýbrýs'ýn önünü bütün bu dikenli
tellerden ve karanlýk yollardan açarak daha
güzel, daha mavili, daha yýldýzlý noktalara
götüreceðiz.
-Siz politikacýlar hep öyle söylersiniz
zaten. Baþka bir konuya girmek istiyorum,
son olarak: Avrupa Birliði'nin Kuzey
Kýbrýs'taki açýlýmlarýnýn beklenilenin çok
altýnda olmasýna yönelik tepkinizi ata
sözlerimizden biri ile ifade etmeniz
istense hangi atasözümüzü uygun
bulurdunuz?
-Sizin atasözleri listenize bakýyorum da
bana göre "Çýkmadýk canda umut vardýr" ya
da "Gün ola harman ola" en uygunu. Biraz
daha sabýrlý olmak gerek, bence.
-Buda'dan daha fazla sabretmenin
yollarýný öðrenmemiz lazým o zaman. Bu
noktadan sonra ancak özel yöntemlerle
daha fazla sabýrlý olabiliriz gibi geliyor da
bana.
-Çýkmadýk canda umut vardýr, Can Haným.
Sabýr, sabýr, sabýr...
(19.09.2004 Kýbrýs Gazetesi)

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6

YIL-YEAR:2 (EKÝM-OCTOBER 2004) SAYI-ISSUE:27

FOTOGRAFLAR-PHOTOS-FOTOGRAFLAR-PHOTOS

Ön Seçici Kurul Üyeleri, Kuzey Kýbrýs Meclis Kütüphanesi'nde
deðerlendirme çalýþmasý yaparlarken... Soldan Saða: Musa Kayra,
Hüseyin Çakmak, Mehmet Ulubatlý, Mustafa Tozaký..

Uluslararasý Seçici Kurul Üyeleri, Baþbakanlýk Binasý önündeki
merdivenlerde, basýna mütevazi bir poz verirken...

Ercan Devlet Havaalaný'nda, konuk karikatürcüleri karþýlarken... Soldan
Saða: Hüseyin Çakmak, FECO Genel Sekreteri Peter Nieuwendijk, CTPBG Milletvekili Arif A. Albayrak, Mikhail-Marina Zlatkovsky, Meclis Protokol
Amiri Aygül Sakallý...

FECO Genel Sekreteri Peter Nieuwendijk, Meclis Baþkaný Fatma
Ekenoðlu tarafýndan konuk karikatür sanatçýlarý onuruna verilen
resepsiyonda Tarým Bakaný Raþit Pertev, Eðitim ve Kültür Bakaný Erbil
Akbil ve Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat ile...

KONUK KARiKATüRCüLER LEFKOÞA TüRK BELEDiYESi'Ni ZiYARET ETTi

Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Semavi Aþýk'ýn konuk karikatürcüleri kabulü...
(Lefkoþa, 8 Eylül 2004 T.A.K.) Kuzey Kýbrýs Meclisi, Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði ve Karikatürcü Örgütleri Federasyonu-Kýbrýs
Temsilciliði (FECO-CYPRUS) tarafýndan düzenlenen "Dünya'da ve
Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý karikatür sergisinin uluslararasý seçici
kurulunda görev yapacak olan, aralarýnda Hollanda, Rusya ve
Türkiye'den gelen ünlü karikatürcülerin bulunduðu heyet Lefkoþa Türk
Belediyesi'ni (LTB) ziyaret etti.
Lefkoþa Türk Belediyesi As Baþkaný Semavi Aþýk, karikatürcüleri
kabulünde yaptýðý konuþmada, karikatürcülerin Kýbrýs halkýný çok
duygulandýracak bir konuyu iþlediklerine dikkat çekti ve karikatürcülerin
bu ülkede yýllarca barýþ mücadelesi verdiklerini ve bu mücadeleyi

vermeye devam ettiklerini belirtti.
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak,
Kýbrýs'a gelen karikatürcü konuklarýn sýradan kiþiler olmadýðýný "Devlet
baþkanlarý kadar önemli kiþiler" olduðunu ifade ederek, gazetecilerin
"Konuk karikatürcüler ülkemizi ziyaret ettiler" gibi sýradan haberlerle iþi
geçiþtirmemelerini, fýrsatý iyi deðerlendirerek söyleþi yapýlmasýný ve
konuk karikatürcülerin ülkemiz hakkýndaki görüþlerinin kamuoyuna
yansýtýlmasýný istedi.
FECO-Rusya ve Seçici Kurul Baþkaný Mikhail Zlatkosky, bu güzel
adada bulunmaktan duyduðu onuru dile getirerek, savaþmadan sadece
sanatla bir arada olmanýn politikacýlara iyi bir örnek olabileceðini belirtti.
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"Kýbrýs'ta ve Dünya'da Barýþ" Konulu Uluslararasý Karikatür Sergisi Uluslararasý Seçici Kurul Üyeleri
Baþbakan Mehmet Ali Talat'ý Ziyaret Etti...

TALAT: "SANAT VE BARIÞ BiRBiRiYLE ÖZDEÞTiR"

Baþbakan Mehmet Ali Talat konuk karikatürcülerle birlikte...

Lefkoþa, 6 Eylül 2004 (T.A.K.) Ülkemizde bulunan, Uluslararasý
Seçici Kurul Üyesi konuk karikatür sanatçýlarý ve Cumhuriyet Meclisi
heyeti Baþbakan Mehmet Ali Talat'ý ziyaret ederek "Kýbrýs'ta ve Dünya'da
Barýþ" konulu uluslararasý karikatür sergisi hakkýnda bilgi verdiler.
Ayný zamanda bir karikatür sanatçýsý olan, Meclis "Kültür ve Tanýtma
Komitesi" üyesi CTP Milletvekili Dr. Arif A. Albayrak'ýn sözcülüðünü
yaptýðý heyette KKTC, Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan jüri üyeleri hazýr
bulundu.
ALBAYRAK: "KARÝKATÜR DÜNYANIN SINIRLARINI AÞABÝLÝR"
Dr. Arif A. Albayrak, Meclis heyeti ve karikatürcüler olarak Baþbakan
Talat'ý ziyaret etmekten duyduðu mutluluðu dile getirerek yaklaþýk üç
aya varan bir çalýþma sonrasýnda sergilerini gerçekleþtireceklerini
söyledi.
Türkiye'den Eray Özbek, Tan Oral, Nezih Danyal, Hollanda'dan
FECO (Avrupa Karikatürcüler Federasyonu) Genel Sekreteri Peter
Nieuendijik ve Rusya'dan Mikhail Zlatkovsky'nin yurt dýþýndan konuk
olarak gelen seçici kurul üyeleri olduðunu belirten Albayrak, seçici kurul
üyelerini Baþbakan Talat'a tanýttý ve konuk karikatürcülerin dünya
çapýndaki kalitesinin herkesçe bilindiðini belirtti.
Karikatürün çoðu zaman dünyanýn sýnýrlarýný aþabildiðini söyleyen
Albayrak, çalýþmalarýnýn yaklaþýk üç ay sürdüðünü ve bu süre içinde
110 ülkeye serginin duyurusunu yaptýklarýný anlattý. Dün akþama kadar

Ercan Devlet Havaalaný'nda, VIP Salonu'nda, basýna poz verirken...

48 ülkeden 310 karikatürcünün 623 eserinin ellerine ulaþtýðýný kaydeden
Albayrak, bu eserler arasýnda ön elemenin yapýldýðýný kaydetti.
Albayrak, KKTC'den Musa Kayra, Mehmet Ulubatlý, Arif Albayrak,
Mustafa Tozaký ve Hüseyin Çakmak'ýn jüri üyeliði yapacaðýný söyledi.
Albayrak, 4-5 gün konuklarla birlikte olacaklarýný ve bu süre içinde de
eserlerin eleneceðini belirterek, dereceye girecek eserlerin basýn
toplantýsýyla kamuoyuna duyurulacaðýný kaydetti.
Arif Albayrak, deðerlendirmeden sonra yapacaklarý sergi ile ödül
kazanan karikatürcülerin Kuzey Kýbrýs'a davet edilip ödüllerini
vereceklerini anlatarak, en büyük mutluluklarýnýn dünyanýn 110 ülkesinde
binlerce insaný barýþ konusunda birþeyler çizmeye ve düþünmeye motive
etmek olduðunu söyledi. Bugün hala birçok insanýn Kýbrýs'ýn nerede
olduðunu bilmediðini ifade eden Albayrak, bu yarýþma ve sergi ile Kýbrýs
Türk kültürü ve kimliðinin bir noktada tartýþtýrýp, Kýbrýs sorunun
gündemde olduðu þu günlerde barýþa katký koyacaðýný düþündüklerini
sözlerine ekledi.
TALAT: "BARIÞ TEMASI SEÇÝLMESÝ ÇOK ANLAMLI"
Baþbakan Mehmet Ali Talat da karikatür sanatçýlarýný kabulünde
yaptýðý konuþmada ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getirerek, konu
olarak dünya insanlýðýnýn en çok ihtiyacý olan "Barýþ" temasýnýn
seçilmesinin çok anlamlý olduðunu ifade etti. Kýbrýs'ýn bütününde uzun
yýllar barýþýn arandýðýný belirten Talat, Kýbrýs konusunun birçok
aþamalardan geçip bugünlere geldiðini, fakat kalýcý bir barýþa henüz
ulaþýlamadýðýný kaydetti.
Barýþýn insanlarýn yaþam biçimi haline getirilmesini ancak sanat ve
sanatçýlarýn ileriye götürebileceðini ifade eden Talat, þimdiye kadar
sanatýn savaþ, çatýþma için ve gerginlik için yapýldýðýnýn görülmediðini
kaydetti. "Sanat ve barýþ birbiriyle özdeþtir" diyen Baþbakan Talat, Kýbrýslý
Türklerin hep barýþ arayýþý içinde olduðunu ve çok büyük mücadeleler
verdiðini anlattý. Talat, Kýbrýs'ýn ilk kez çözüme ve barýþa bu kadar
yaklaþtýðýna dikkat çekerek, etkinliðin KKTC'de yapýlmasýnýn Kýbrýs Türk
halkýna sempati, saygý ve desteðin de bir göstergesi olduðunu vurguladý.
Baþbakan Talat, Kýbrýs'ýn içinde bulunduðu þartlarýn bir an önce
deðiþebilmesi ve kalýcý, istikrarlý, dünyayla bütünleþmiþ bir Kýbrýs Türk
halký için aþýlacak çok yol olduðunu iþaret ederek, sanatýn düþüdüren,
deðerlendirme yapma ve gülümsetme yaratan bir katkýsý olduðunu;
bunlarýn da Kýbrýs Türkü'ne dünyaya açýlan bir pence gibi bir etki
yaratacaðýný kaydetti.
Talat, konuk karikatür sanatçýlarýný kutlayarak, çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi. Ziyarette yurt dýþýndan gelen konuk jüri üyeleri Baþbakan
Talat'a kendi eserlerinden oluþan çeþitli armaðanlar takdim etti.
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"Merit Kristal Otel"in lobisinde, mütevazi ve süpriz bir törenle, MikhailMarina Zlatkovsky çiftinin evlilik yýldönümlerini de kutladýk...

FECO-Türkiye Baþkaný Nezih Danyal, konuk karikatürcülerin imzaladýðý
bir karikatürünü "Kýbrýs Hatýrasý" olarak Meclis Baþkaný Fatma
Ekenoðlu'na takdim ederken...

MECLÝS BAÞKANI FATMA EKENOÐLU
KONUK KARÝKATÜRCÜLERÝ KABUL ETTÝ

(Lefkoþa, 06 Eylül 2004 T.A.K.) Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Fatma
Ekenoðlu, "Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý karikatür
sergisinde Seçici Kurul üyeliliði yapacak, aralarýnda Hollanda, Rusya
ve Türkiye'den gelen ünlü karikatürcülerin bulunduðu heyeti kabul etti.
Ekenoðlu kabulde yaptýðý konuþmada, sanata ve sanatçýya deðer
verdiklerini ve her zaman desteklemeye çalýþtýklarýný vurguladý.
Dünya'nýn ve Kýbrýs'ýn barýþa ihtiyacý olduðunu kaydeden Ekenoðlu
"Kýbrýs'ta ve Dünyada Barýþ" konulu uluslararasý yarýþmanýn dünya
barýþýna katkýda bulunacaðýna ve Kýbrýs Türklerini dünyaya tanýtacaðýna,
gerçeklerin Dünya'da da konuþulmasýný saðlayacaðýna inandýðýný belirtti.
Dünya ile kucaklaþma konusunda bir maraton yaþanacaðýný belirten
Ekenoðlu, "Ümit ederim burada yol kat ederiz ve bu gibi etkinlikler bu
kat ettiðimiz yolda bize mihenk taþý olur" dedi.
Avrupa Karikatürcüler Federasyonu (FECO) Genel Sekreteri Peter
Nieuwendijik, Fatma Ekenoðlu'na, Kýbrýs'ýn ilk bayan Meclis Baþkaný
olmasýndan dolayý "Kýbrýslý Margareth Thatcher'la tanýþmanýn kendisine
büyük mutluluk verdiðini" söyledi. Bu etkinliðin baþlatýlmasýnýn bile büyük
baþarý olduðunu belirten Nieuvendijik, dünyanýn dört bir yanýndan
gönderilen eserleri deðerlendirmenin güç olacaðýný kaydetti.
FECO Türkiye Baþkaný Nezih Danyal da, böyle bir organizasyona
dahil edilmelerinin kendilerine büyük mutluluk verdiðini ifade etti.
Görüþmede Ekenoðlu kendisini ziyaret eden jüri üyelerine, meclisin
aný plaketlerinden hediye ederken karikatürcü heyet Ekenoðlu'na barýþý
simgeleyen bir eser hediye etti...

Meclis Baþkaný Fatma Ekenoðlu'nun konuk karikatürcüler onuruna
protokola verdiði kokteylde, karikatürcüler bir arada... Soldan Saða:
Mustafa Tozaký, Cemal Tunceri, Eray Özbek, Mikhail Zlatkovsky, Nezih
Danyal, Mustafa Çerkez, Sevcan Çerkez...

Hep iþ yapacak, dolaþacak deðiliz ya... Müsadenizle bol-bol yemek
ziyafetleri de yaptýk... Lefkoþa'nýn eski "Ermeni Mahallesi"nde bulunan
tarihi mekan "Madam Bohçacýyan Konaðý"ndaki yemekten...

KARÝKATÜRCÜLERÝNDÝR

"EGEMENLÝK" KAYITSIZ ÞARTSIZ KARÝKATÜRCÜLERÝNDÝR!...
Konuk karikatür sanatçýlarý Kuzey Kýbrýs Meclisi Genel Kurul Salonu'nu
ziyaret ederse ve kürsüyü ele geçirirse olacaðý buydu... "Egemenlik"
kýsa bir süre karikatür sanatçýlarýnýn kontroluna geçti...

Konuk karikatürcüler, Dünyaca ünlü iki tarihi eserle iç içe: Karikatürcülerin
üzerinde durduklarý zemin, William Þekspir'in "Othello" isimli oyununa konu
olan dünyaca ünlü "Othello Kalesi"dir... Arka planda ise, muhteþem
görüntüsü ile, Paris'teki "Notre Dame Katedrali"nin mimarisine ilham kaynaðý
olan, "St. Sophia Katedrali" (Günümüzdeki adý ile Aya Sofya Camii...)
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"Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ" Konulu Uluslararasý Karikatür Sergisi Sonuçlandý...

BULGAR RUMEN DRAGOSTiNOV'UN ESERi BiRiNCi

Seçici Kurul üyesi karikatürcüler, Meclis Baþkaný ile birlikte, Merit Kristal Otel'de, ödül sonuçlarýný basýna açýkladýktan sonra hep birlikte... (Üstteki
fotoðraf) Kýbrýs'ta kaldýðý süre içerisinde, basýna konuþmaktan kaçýnan Nezih Danyal, ödül sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra, miyafonu eline
geçirtti ve Kýbrýslý Türk karikatürcüleri övücü ve duygulandýrýcý bir konuþma yaptý (Altta, Soldaki fotoðraf) Meclis Baþkaný Fatma Ekenoðlu etkinlik
hakkýnda gazetecilerin sorularýný cevaplarken (Altta, Saðdaki fotoðraf)

(Lefkoþa, 10 Eylül 04 T.A.K) Cumhuriyet Meclisi "Kültür
Varlýklarýný Koruma Komitesi"nin, Kýbrýs Türk Karikatürcüler
Derneði'nin katkýlarýyla düzenlediði "Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ"
konulu uluslararasý karikatür sergisi deðerlendirme çalýþmalarý
tamamlandý ve "Merit Cyrstal Cove Otel"de düzenlenen basýn
toplantýsýnda sonuçlar açýklandý. Bulgar sanatçý Rumen
Dragostinov'nun eseri birinci olurken, Brezilya'dan Marcelo B. De
Lacerda Verde'nin eseri ikinci; Ýsrail'den Sergey Sichenko'nun eseri
ise üçüncü seçildi.
Sonuçlarýn açýklandýðý basýn toplantýsýnda, Meclis Baþkaný Fatma
Ekenoðlu yaptýðý konuþmada, sergiye gönderilen eserlerin dünyanýn
Kýbrýs insanýný anlamaya baþladýðýný gösterdiðini söyledi. Ekenoðlu,
karikatür çizimlerindeki ifadelerin adanýn durumunu yansýttýðýný belirtti.
Ekenoðlu, Kýbrýs Türklerinin referandumdaki "Evet"le dünyaya
seslerini duyurduklarýný, bunlarýn çizilen eserlerde çok güzel ifade
edildiðini ve dünyanýn artýk Kýbrýs Türklerinin sesinse kulak vermeleri
gerektiðini vurguladý.
Ekenoðlu, Kýbrýs Türküne uygulanan izolasyonlarýn ve ekonomik
ambargolarýn son bulmasý gerektiðini ve yapýlan sergidesanatçýlarýn
Kýbrýs Türkünü anladýðýnýn görüldüðünü ifade etti. Seçici Kurul üyesi
yabancý karikatür sanatçýlarýnýn ülkelerine döndüklerinde Kýbrýs'ta
yaþadýklarýndan söz edeceklerini ve Kýbrýs'ý kendi ülkelerinde
tanýtacaklarýný belirten Ekenoðlu, etkinlik nedeniyle emeði geçen
herkese teþekkür etti.
Basýn toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Karikatür Sanatçýsý,
CTP Gazimaðusa Milletvekili ve Komite Baþkaný Arif Albayrak, sergi

için üç aydýr çok yoðun çalýþtýklarýný belirtti ve etkinlikten duyduklarý
heyecaný dile getirdi.
"Kýbrýs'ta ve Dünya'da Barýþ" konusunun uzun zamandýr Dünya'da
ve Kýbrýs'ta karikatür aracýlýðýyla da hep gündemde olduðunu belirten
Albayrak, "Kýbrýs'ta ve dünyada barýþa son derece ihtiyaç vardýr"
dedi. Serginin yapýlmasýndaki en büyük amacýn dünya çizerlerini barýþ
noktasýnda birleþtirmek olduðunu vurgulayan Albayrak, 51 ülkeden
635 karikatürün deðerlendirildiði çalýþmada, Seçici Kurul üyelerinin
oldukça zorlandýðýný belirtti.
"Karikatürcü Örgütleri Federasyonu-Kýbrýs Temsilciliði" (FECOCYPRUS) Baþkaný Hüseyin Çakmak, serginin sonuçlanmasý ve
ödüllerin belirlenmesine raðmen katýlýmlarýn hale daha devam ettiðini,
sergiye dünyanýn dört bir yanýndan büyük bir ilgi olduðunu belirterek,
dünyada Kýbrýs sorununu bilen çok insan olduðunu kaydetti.
"Dünya'da yalnýz deðiliz" diyen Çakmak, sanatçýlarýn Kýbrýs sorununa
bakýþlarý ve bu konudaki bilgilerinin çok olumlu olduðunu söyledi.
Hollanda'dan jüriye katýlan Peter Nieuwendijik, serginin
düzenlemesinde çaba gösteren herkese teþekkür ederek, adada bir
hafta boyunca geçirdiði günlerden mutluluk duyduðunu ve tekrar
Kýbrýs'a geleceðini belirterek, organizasyondan dolayý da herkese
tekrar teþekkür etti.
Seçici Kurul Baþkaný Mikhail Zlatkovsky, ilgiden duyduðu
memnuniyeti dile getirerek özelikle Meclise ve Seçic Kurul üyelerine
teþekkür etti. Ortak dilin sanat olduðunu belirten Zlatkovsky, din, dil,
ve ýrk gözetmeksizin düzenlenen sergiden duyduðu memnuniyeti
dile getirdi.
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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. CVORAK CARTOON
CONTEST (CROATIA)
Theme: "Love is Medicine"
Work: Unlimited...
Size: Max. A3 Original...

Deadline: 15 October 2004
Prizes: First Prize: Special Diploma and
700 USD)., Second Prize: Special
Diploma and 350 USD., Third Prize:
Special Diploma and 150 USD., Special
Prize: Special Diploma, (Five Prizes).,
The ICS will award the Special Awards for
the best Croatian cartoons...

Address: International Cartoon
Salon CVORAK 43000 Bjelovar,
Matice hrvatske 24 (P.O.Box 129),
Hrvatska (Croatia)
Detail Info: www.cvor.hr

3. INT. "TABRIZ" CARTOON
COMPETITION (IRAN)
Themes: Addiction and Family,
Addiction and Youth, Addiction and
Hands behind it...
Work: Quantity: 10 works...
Size: Max. A3 and Min. A4 and via
Internet Resolution: 100 DPI

Deadline: 01 November 2004

Prizes: 1st: 1000 Dollar., 2nd: 700
Dollar., 3rd: 500 Dollar...Many
Special Prize...
Address: Tabriz Caricaturists
Society, Tabriz Art&Cultural Center,
29 Bahman Bld., Tabriz-Iran
E-Mail Sending:
postmaster@tabrizcartoons.com
Detail Info: www.tabrizcartoons.com

4. INT "MEDITERRANEAN"
CARTOON CONTEST (TURKEY)

22. INTERNATIONAL SALAO
DE HUMOR-PIAUI (BRAZIL)

Theme: "Mediterranean
Tourism and Love"
Work: 1 Cartoons-Original...
Size: Max. 30x40 cm...
Technique: Free...
Deadline: 15 October 2004
Prizes: 2.000 USD+Banana
Peel., 500 USD+Banana Peel.,
500 USD+Banana Peel...
Address: 4th International
Mediterranean Cartoon
Contest., Alanya Turizm
Tanýtma vakfý., Atatürk
Caddesi., ALTSO Ýþ Merkezi.,
No:19/1 (07400)
Alanya-Turkey
Detail Info: (Seda Özbek)
sedaozbek@alanya.cc

Themes: For the Thematic Cartoon, the
subject is "Racism" and for Thematic
Caricature, the subject is "Nelson Mandela"

2. INT SATIRICAL DRAWING
HUMOR KOMPANIET (SWEDEN)
Themes: "New Europe-New
Borders"
Work: Max. 6 Cartoon... Choice of
technique and medium is open, but
all drawings must be original.
Photocopies are not accepted.
Size: Max. A3...

ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÝKATÜR
YARIÞMASI (TÜRKÝYE)

Deadline: 01 November 2004

Prizes: Grand Prix: 1.000 Euro.,
Second P.,rize: 500 Euro., Third
Prize: 300 Euro., Other prizes will
be awarded at the discretion of the
Jurors...
Address: Humor Kompaniet 2004
P. O. Box: 75 SE 730 50 Skultuna,
Sweden
Detail Info:
www.humorkompaniet.com

Technics: Free-Original
Size: Standard 30x40 cm... Digitized in
300 DPI, RGB color mode, in JPG
format-medium quality, observing the
maximum limit of 1,5 MB, sent either by
Internet or on CD
Work: Each category 3 Works...

Deadline: 26 October 2004

Prizes: The winner of each category will
receive a trophy and a prize of R$
3.000,00 (three thousand reais)
Address: Fundação Nacional do Humor
(Humor National Foundation) Praça
Ocílio Lago S/N, Fátima
64048-160 Teresina, Piauí (Brazil)
Detail Info:www.humorglobal.com.br

Konu: "Hititler"
Teknik: Serbest…
Ölçü: A4...
Eser Sayýsý: Serbest...
En Son Katýlým: 05 Kasým
2004
Ödüller: Birincilik Ödülü: 1 Milyar
TL., Ýkincilik Ödülü: 500 Milyon
TL., Üçüncülük Ödülü: 250 Milyon
TL., Kurum ve Kuruluþlarýn
vereceði Özel Ödüller...
Adres: Çorum Belediyesi

"Hititler Karikatür Yarýþmasý"
Eðitim, Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü (19200) Çorum Türkiye

Detaylý Bilgi:
(0364) 225 08 116-118
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FECO-Kýbrýs Sorumlusu, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak:

"KUZEY KIBRIS'I ULUSLARARASI ALANDA TANITAN 3
ÖNEMLÝ "K" VAR: KUMARHANE, KERHANE VE KARÝKATÜR...
EN ÝTÝBARLISI BENCE KARÝKATÜRDÜR"
CAN SARVAN

-Karikatürcü Örgütleri Federasyonu
FE CO'nun Kýbrýs temsilcisi ve bir
karikatürcü olarak nasýl deðerlendiriyorsunuz katýlýmý? Ve hangi ülkeler
katýldý daha çok?
-350'ye yakýn sanatçý, 650 eser göndererek
katýldý sergiye. 51 ülkenin katýldýðý düþünülürse,
ilginin gayet iyi olduðu söylenebilir. Ama daha
önce düzenlediðimiz uluslararasý karikatür
yarýþmalarýnýn aþaðýsýnda kaldý, rekor bir katýlým
söz konusu deðil yani. Tabii temennimiz daha
fazla katýlýmýn olmasý önümüzdeki yýllarda.
-Sanýrým Kýbrýs'ta ve Dünya'da Barýþ
gibi spesifik bir konu olmasý da
etkilemiþtir katýlýmý.
-Evet o da var tabii. Fakat yine de barýþ çok
önemli bir konu ve birçok insanýn üzerine
düþünüp çalýþma yapabileceði bir konu.
Hayatýmýzýn her alanýnda gündemimizde olan
bir þey, barýþ. Ben bu sonucu, daha çok zamanýn
kýsa olmasýna ve gönderdiðimiz sergi
davetiyelerinin karikatürcülerin adreslerine geç
gitmesine baðlýyorum. Çünkü 10-15 kadar çizer
de, "Göndermek istiyorum ama yetiþtiremeyeceðim" korkusuyla, çalýþmalarýný
elektronik posta yoluyla gönderdi.
"Deðerlendirmeye almayýn, uygun görürseniz
sergiye ve albüme koyabilirsiniz" dediler.
-Ama þöyle bakýnca da Afganistan,
Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya,
Arjantin, Bahreyn, Belçika, Beyaz Rusya,
Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Çin,
Endonezya, Ýran, Ýsviçre, Ýtalya, Portekiz,
Rusya, Sri Lanka'ya kadar; yok yok
katýlýmcýlar arasýnda. Yunanistan da var
ama Kýbrýs Rum Kesimi'nden herhangi bir
katýlýmcý bulunmuyor. Rum karikatürcülerin sergiye katýlmamasýný neye
baðlýyorsunuz?
-Biz elimizdeki mevcut adreslere duyuruyu
yaptýk. 110 ülkeden 6000-7000 arasý çizere,
gerek normal posta ile gerekse de e-posta ile,
davetiye gönderildi. Kiþisel nedenlerle diyelim,
bilemiyorum. Sonuç olarak katýlan katýlmýþtýr,
katýlmayan katýlmamýþtýr. Ben bu konuya pek
kafa yormuyorum açýkcasý.
-Öyle diyorsunuz ama bence ilginç
katýlmamalarý. Acaba FECO-Kýbrýs'ýn
Kuzey Kýbrýs tarafýndan temsil edilmesi
mi rahatsýz edici bulunuyor yoksa bir
iletiþim kopukluðu mu var?
-Biz zamanýnda FECO'ya üye olmak için
baþvurduðumuzda, FECO yönetimi bizim Kuzey
Kýbrýs adýna baþvuru yaptýðýmýzý sanmýþtý. Biz,
"Hayýr, bütün Kýbrýs adýna baþvuruyoruz çünkü

bizler de Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýyýz" dedik.
Bu önerimize biraz soðuk baktýlar ama gerekli
açýklamalarý yapýnca üyeliðe kabul ettiler.
FECO-Kýbrýs'tan Rum karikatürcülerin
dýþlanmasý gibi bir durum söz konusu deðildir.
Kýbrýs'taki tüm karikatürcüler, FECO'nun
anayasasýna uygun olarak aidatýný öder ve
kurallarýný yerine getirirse, FECO-Kýbrýs'a üye
olabilirler. Din, dil ve etnik ayrýmý yapmýyoruz.
Ancak, þunu belirtmek istiyorum: Rum
Kesimi'ndeki karikatürcülerin herhangi bir
karikatürcü örgütleri yok. FECO, Karikatürcü
Örgütleri Federasyonu'dur. Örgütünüz yoksa
FECO'ya toplu olarak nasýl üye olacaksýnýz ki?
Birçok deðerli Rum karikatürcüler var ama
herhangi bir örgütleri yok. Örgütleri olmadýðý
için FECO'ya toplu olarak üye olabilmeleri söz
konusu deðildir, ancak bireysel olarak FECOKýbrýs'a üye olabilirler.
Bence, Rumlarýn bu sergiye katýlýp
katýlmadýðýndan çok Kýbrýs Türk Toplu- mu'ndan
ne kadar çizerin katýlýp-katýlmadýðý daha önemli.
Ne acýdýr ki, Kýbrýs Türk Toplumu'ndan sadece
6 kiþi katýldý: Celal Deniz, Cemal Tunceri,
Hakime Erol, Leyla Çýnar, Mustafa C. Azizoðlu
ve Bertan Soyer. Bizde çok daha fazla
karikatürcü var, ama bu arkadaþlar kendilerine
davetiye göndermemize raðmen maalesef ilgi
göstermediler.
Sergimize,
davetiye
göndermediðimiz çizerler katýldý ama davetiye
gönderdiklerimiz arasýndan katýlmayanlar oldu.
Dolayýsýyla, mesele Kýbrýslý Rum karikatürcülere
davetiye gönderdin, göndermedin meselesi
deðildir. Niyet varsa katýlan katýlýr, katýldý da
zaten. Yunanistan'dan 4 katýlýmcý var, isim
vermek istemiyorum ben burada þimdi, ama
Yunanistan'dan bile katýlýmcý var.

-Teknik olarak sergiye gönderilen
karikatürlerin kalitesini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ýlk üçün dýþýnda 10 tane de
Mansiyon Ödülü verildi...
-Gönderilen karikatürlerin düzeyi yüksek, çok
yüksek. Jüri hak edene ödülünü verdi.
-En önemli kriter, karikatürün kendini
iyi ifade edebilmesi midir bu seçmelerde?
-Evet konuyu en iyi þekilde yansýtmasýdýr. Bir
bakýþta algýlanmasý gerekir.
-Umarýz devamý gelir bu serginin...
-Tabii, bu sergi, çok büyük bir organizasyon
ve tanýtým. Gelecek yýllarda da devam etmek
istiyoruz. Kurumsallaþmasý gerekir bu serginin.
Ama malum ülkemizde "Hükümet deðiþir,
politikasý da deðiþir" anlayýþý mevcut. Hükümete
gelen parti kendi kafasýna göre hareket ediyor.
Halbuki bir arkadaþýmýzýn çok güzel bir sözü
vardýr: Ülkemizde Kýbrýs'ýn kuzeyini dünyaya
tanýtan 3 önemli "K" var: Kumarhane, Kerhane
ve Karikatür. En itibarlýsý bence karikatürdür.
-Size konumuz dýþýnda baþka bir soru
daha sormak istiyorum. Avrupa Birli i ve
ABD kabul edersiniz ki referandum sonrasý
oluþturduðu beklentilerin hiçbirini
karþýlamadý. Tepkinizi nasýl ifade
ederdiniz?
-Ben zaten bu meselenin Amerika'nýn bir
meselesi olmadýðýný düþünüyorum. Bu nedenle,
Kýbrýs sorununa taraf olmayan ülkeler bu iþe
burnunu sokmamalý.
(19.09.2004 Kýbrýs Gazetesi)
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"Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ" Konulu Uluslararasý Karikatür Sergisi'nin Seçici Kurul
Üyelerinden Karikatür Sanatçýsý M. Zlatkovsky Sergi Ýçin Kendi Dilinde "Evet, çok güzel" dedi:

"DA, OÇÝN HARAÞO"

veya esprili karikatür yapmak için doðru bir
zamanlama olmayacaðýný düþündüm. Benim
ülkem için çok üzücü bir zaman diliminden
geçiliyor ve tüm Dünya'ya bu trajediyi
göstermenin en iyi yolunun fotoðraflar
olduðunu düþünüyorum. Bu çok üzücü bir
olay ve ne yazýk ki bu tür vahim olaylarýn
Rusya'da devam edeceðini düþünüyorum.
Çünkü bizim hükümetimiz Çeçen liderlerle
barýþa bir adým atmak üzere hiçbir
görüþmeye yanaþmýyor. Bu nedenle bu sivil
savaþýn devam edeceðine eminim. Bu olayýn
kurbanlarý gerçekten kim tarafýndan kurban
verildiler, ona bile þüpheyle yaklaþýyorum.
Açýkçasý, ben bu konuda çok karamsarým.
Bizim Çeçenya'da barýþ için çok farklý bir
hükümete ve çok farklý bir baþkana sahip
olmamýz gerekiyor. Bizim parlamentomuz
baþkanýmýzýn kölesi. Baþkanýmýz ise
Rusya'nýn Ýmparatoru.
-Kýbrýs sorunu konusunda neler
öngörüyorsunuz?

CAN SARVAN
-Çalýþmalar ve sergi açýsýndan nasýl
buldunuz festivali?
-Bu serginin uluslararasý sanat düzeyi,
fikirsel anlamda düzeyi, çok yüksek oldu.
Aslýnda daha çok Kýbrýs sorunu ile ilgili
karikatürler bekliyorduk ama baktýk ki daha
çok uluslararasý, dünya barýþý konsepti
çerçevesinde dünya barýþý saðduyusu ile
yapýlmýþ çalýþmalar. 1. ve 3. olan
çalýþmalarýn, Kýbrýs sorununu ve haritasýný
merkeze almýþ karikatürler arasýndan

seçilmesinin ana nedeni ise biz burada Kýbrýs
adasýnda olduðumuz için ve Kýbrýs sorununu
gündeme getirmiþ olmalarý deðildi. Ýki
çalýþmada da yeni fikirler vardý. Ýkisi de barýþ
konseptini oldukça yeni bir dille ifade etmiþler.
-Röportaja
baþlamadan
önce
yaptýðýmýz konuþmada, size bir Rus
karikatürcü olarak Kuzey Osetya olayý ile
karikatür çizmeniz için gazetecilerden
teklif geldiðini ama bu teklifleri
reddettiðini söylemiþtiniz.
-Evet bir tek sebeple reddettim. Çünkü þu
anýn bu konuyla ilgili her türlü politik karikatür

YENÝ AKREP

CYPRUS

SAHÝBÝ: AKREP YAYINCILIK.
GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: HÜSEYÝN ÇAKMAK
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: MUSA KAYRA

-Bu sergi bize barýþý saðlamanýn en iyi
yolunun ne olduðunu gösterdi. Barýþ için,
politikacýlarýn aracýlýk yapmadýðý kontaklar
kurulmalý. Kendi halinde insanlar birbirleri ile
iliþki kurmalýlar. Özellikle bu iliþkiler önce
sanatçýlar arasýnda gerçekleþmeli, Kýbrýs'ýn
iki yanýndan müzisyenler, entelektüeller
arasýnda kurulmalý. Bana göre ilk yapýlmasý
gereken politikacýlarýn baðlantýlarýndan
baðýmsýz olarak doðrudan bire bir insanlar
arasýnda gerçek iliþkilerin kurulmasý.
Politikacýlar þu ana kadar herhangi bir çözüm
bulamadýlar, biz kendimiz çözüm bulmak için
harekete geçmeliyiz.
-Son zamanlarda herkes politikacýlar
olmadan her þeyin daha iyi gittiðini
söylüyor zaten.
-Dünya bu noktaya gelemedi henüz, ama
gelecekte belki de baþka tür politikacýlar
seçeceðiz. Belki bizim gibi sanatçýlar
arasýndan seçilecek siyasetçiler.
(19.09.2004 Kýbrýs Gazetesi)
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