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TÜRKÝYE'DE FAÞÝZAN BÝR UYGULAMA DAHA

Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'nda Ödül Kazanan Türk Çizer Cumhur Gazioðlu'nun Karikatürünün
Kullanýldýðý "Savaþa Hayýr" Afiþi Yasaklandý... Gerekçe: "Olasý Savaþ Öncesi Toplumda Gerilim Yaratýlmamalý..."

BARIÞ KONULU KARÝKATÜRÜN YER ALDIÐI AFÝÞ YASAKLANDI
(Türkiye) Türkiye'deki Emek Platformu,
Türkiye çapýndaki savaþ karþýtý
kampanyalarýnda kullanýlmak üzere
hazýrlattýðý ve üzerinde 15. Uluslararasý
Nasrettin Hoca Karikatür Yarýþmasý'nda
baþarý ödülü kazanmýþ karikatürün
bulunduðu afiþ, "Toplumda gerilim
yaratacaðý"' gerekçesiyle toplatýldý.
Olasý Irak harekâtýna karþý çýkan Emek
Platformu, kampanyada kullanýlmak
üzere iki afiþ hazýrlattý. Afiþlerden biri için,
karikatür sanatçýsý Cumhur Gazioðlu'nun
yaþlý bir kadýnýn savaþ enkazý içinden
çýkarak bir grup askeri bastonuyla
kovaladýðý karikatürü seçildi. Yaklaþýk bir
ay önce hazýrlanan afiþler, platformun 81
ildeki tüm þubelerine daðýtýldý ve kimi
yerlerde kullanýlmaya baþlandý.
Platformun dönem sözcüsü Tüm Bel-Sen
Van Þube Baþkaný Selim Bozyiðit,
afiþlerin ellerine ulaþmasýnýn ardýndan,

14 Ocak 2003 tarihinde valiliðe
baþvurarak afiþ asmak için izin istedi.
Ancak, valilikçe emniyet müdürlüðüne
havale edilen afiþlerden Cumhur
Gazioðlu'nun karikatürünün yer alanýyla
ilgili 15 Ocak tarihinde Van Sulh Ceza
Mahkemesi'nce toplatma kararý çýkarýldý.
ÞUBELERE POLÝS BASKINI...
Mahkeme toplatma kararýnda, "Askeri
kovalayan
kadýn
karikatürünün
kullanýldýðý 70x100 santimetre ebatýndaki
"Savaþa Hayýr" afiþi, Körfez krizi öncesi
toplumda gerilim yaratacaðýndan 2908
sayýlý Dernekler Kanunu'nun 44 ve 5690
sayýlý Basýn Kanunu uyarýnca
toplanmasýna karar verilmiþtir" denildi.
Karar üzerine Van'daki bazý sendika
þubelerini basan polisler tüm afiþlere el
koydu. Toplatma kararýnýn yasa gereði
ülke çapýnda uygulanabilir olmasý
nedeniyle harekete geçen polis,

Erzincan, Edirne ve Trabzon'da Emek
Platformu'na baðlý sendikalarý basarak
afiþlere el koydu. Ýstanbul Valiliði de,
Eðitim-Sen' in afiþ asma müracaatýna
toplatma kararýný gerekçe göstererek izin
vermedi.
KARARA ÝTÝRAZ EDÝLDÝ...
Tüm Bel-Sen Van Þube Baþkaný Selim
Bozyiðit ise afiþ hakkýndaki toplatma
kararýna itiraz etti. Afiþlerin toplanmasýna
dayanak yapýlan, Dernekler Kanunu'nun
44. maddesinde þu hükümler yer alýyor:
"Afiþlerin kanunlarla yasaklanmýþ
herhangi bir dille ve yazýyla yazýldýðý,
devletin iç ve dýþ güvenliðini veya isyana
teþvik edici bir nitelik taþýdýðý veya
devletin gizli belgelerini açýklamak veya
baþkalarýnýn þöhret ve haklarýna özel ve
aile hayatlarýna tecavüz etmek amacýna
yönelik bulunduðu takdirde toplatýlýr."
(Radikal Gazetesi)
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ULUSAL-ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMALARI-INTERNATIONAL CARTOON COMPETITIONS

XV. INTERNATIONAL "BARCIANY"
CARTOON FESTIVAL (POLAND)

Theme:

"Women" (Modern and fashionable, joyful and upset one, a wife, mother

and a friend but not also a sportswoman, a physician or just the woman...)

Work: Free-Original... Size: Max. A3... Deadline: 20 February 2003
Prizes: Entries will be appreciated by the jury selected by
organisers among friendly artists and satirists... Prizes will be
appropriate, unexpected and original...
Address: Miroslaw Krzyskow (XV. Cartoon Festival)
ul. Powstancow Warszawy 10/1 11-400 Ketrzyn Poland

INTERNATIONAL CURUXA DO HUMOR
AND CARTOON EXHIBITION (SPAIN)

1. INTERNATIONAL HUMOUR CARTOON CONTEST
"PELODURO-2002" (URUGUAY)
Theme: “That What the XXth Century Left Us...”
Work: Max. 3 Cartoon-Original... Size: A3 or A4...
Deadline: 14 March 2003

Prizes: First International Prize: "Golden Peloduro" Medal+750 USD.,
Second International Prize: "Silver Peloduro" Medal...

Address: Premio Internacional “Peloduro”-2002, Fundación
“Lolita Rubial”, Casa de la Cultura, Minas, Lavalleja-UruguayAmérica del Sur... Detailed Info: www.fundacionlolitarubial.org

3. INTERNATIONAL "KARLUKA"
CARTOON COMPETITION (UKRAINA)

Theme: "Free"
Work: 1 Cartoon-Original...
Size: Min. 210 x 300 mm-Max. 420 x 600 mm...
Deadline: 3 March 2003
Prizes: 1st Prize: 1.502,5 €uro., Special Prizes...
Address: Museo do Humor Concello de Fene Premios Curuxa
Avda. de Conces 10-22 (15500) Fene (A Coruna) Spain

Theme: A) "A Good Drink-A Good Mood!" B) "Free Subject"
Work: Free... Size: A4 or A3...
Deadline: 28 March 2003
Prizes: 1. Prize: 300 USD., 2. Prize: 150 USD., 3. Prize: 50 USD...
Address: Limited Liability Company Astreya-Almax-Advertisement,
Nechuy-Levitskiy Str., 24, Poltava, 36038, Ukraine,
Marking "Cartoons Competition"
Detailed Info: reklama@privat-online.net

1. INTERNATIONAL "TABRIZCARTOONS"
CARTOON COMPETITION (IRAN)

1. INTERNATIONAL "CATALUNYA"
HUMOR CONTEST (SPAIN)

Theme: "Prevetion of Addiction..."
Work: Max. 3 Cartoon... Size: A4 or A3...

Deadline: 5 March 2003

Prizes: 1. Prize: 600 USD+Trophy of the Celebration., 2. Prize: 300
USD+Trophy of the Celebration., 3. Prize: 150 USD+Trophy of the Celebration...

Address: Tabriz Caricaturists Society, Tabriz Cultural and
Center, 29 Bahman Bld., Tabriz-Iran
Detailed Info: Postmaster@Tabrizcartoons.com

Theme: "Health and Clinics and Hospitals and Sanitary Care"
Work: Free... Size: A4 Scanned in 300 ppi., Fomat: JPEG or JPG...

Deadline: 31 March 2003
Prizes: There is an only award of 1.000 Euros...
Jury may delacre the award desert
Address: totdigital@menta.net
Detailed Info: www.humoralia.org

Karikatür ve Mizah Gazetesi-Cartoons&Humour Magazine: www.iskoc.8k.com
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“KARÝKATÜRÝZE ETME ÖZGÜRLÜÐÜ” KORUMA ALTINDA!
VLADÝMiR KAZANEVSKY
Ýfade özgürlüðü üzerine çok þey söylendi
ve yazýldý. Ancak “Karikatürize Etme
Özgürlüðü” hakkýnda bilinen az. Sanatçýlar,
tarihin
her
döneminde
keskin
karikatürlerinden dolayý kovuþturmaya tabi
tutulmuþlardýr.
Napoleon, Ýngiliz Karikatürcülerinin
tümünün idamýný taleb etmiþ, Hitler
Karikatürcüleri kurþuna dizmiþ, bazý Sovyet
Karikatürcüleri ise Stalin’in toplama
kamplarýnda çürümüþlerdir. Karikatürcüler
bugünlerde de eziliyorlar. Türk, Ýran, Mýsýr
ve Latin Amerikan Karikatürcüleri
hapishanelerle iyice tanýþtýrlar. Birkaç yýl
önce, Dr. Robert Russel (Çok sayýdaki
arkadaþlarý kendisine “Bro” diye
çaðýrýyorlar) baþkanlýðýnda “Dünya
Karikatürcü Haklarý” isimli Savunma

Teþkilatýný (CRN) kurdu. Varlýðý süresince
CRN birçok Karikatürcüyü kötü
durumlardan kurtarmýþtýr. Örneðin bu yýl
Mýsýrlý Karikatürist Essam Hanafi, Mýsýr
Tarým Bakaný hakkýndaki keskin karikatürü
sebebiyle hapse atýlmýþtý. CRN, Sanatçý ve
ailesiyle sürekli temas halindeydi. Amerikalý
Karikatürcü Joul Pett birkaç karikatür çizip
Baþkan Hüsnü Mubarek’e yolladý. Þu anda
Mýsýrlý Karikatürcü özgürdür.
Ýranlý Karikatürcü Nik Ahand-Kovsar,
tanýnmýþ tutucu bir bürokrat hakkýnda çizdiði
karikatür sebebiyle demir parmaklýklar
arkasýna atýlmýþtýr. Sierra-Leone’de, Azzo
ismiyle ünlü, Karikatürcü Muniru Turay
öldürüldü. Ölümü “Devrimci Birleþik Cephe”
isimli yasadýþý örgüt üstlenmiþtir. Bu ve
bunun gibi birçok suç cezasýz kalmýþtýr.
CNR, Sanatçýnýn birçoðu yok edilen

eserlerinin kopyalarýný olsun arþivleme
çabasý içerisindedir. Bu yýlýn Kasým ayý
baþýnda “Dünya Karikatürcü Haklarý” (CRN)
örgütüne Ukrayna da katýldý. CRN’e
katýlýmdan birkaç gün sonra, bu teþkilat
Kýbrýslý meslektaþlarýmýzý savunmamýz için
bizlere çaðrý yaptý. Kýbrýs Cumhuriyeti’nin
40. kuruluþ yýlý münasebetiyle 1 Kasým 2001
tarihinde, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Elenlerin
katýldýðý, “Politika ve Karikatür” sergisi
düzenenmiþtir. Fakat, Kuzey Kýbrýs’ta
hüküm süren Faþist Denktaþ Rejimi Kýbrýslý
Türk karikatür sanatçýlarýnýn sergi açýlýþ
törenine katýlýmlarýný yasaklamýþtýr. Bu
nedenle, Dünya Ýlerici Karikatürcüleri özgür
düþüncenin savunulmasý için harekete
geçmeye hazýrlanmaktadýr. Ukrayna’da
varolan rejim bilmelidir ki bu günden sonra
Ukraynalý Karikatüristlerin özgür sanatlarý
Mister Bro önderliðindeki etkili uluslararasý
kuruluþlarýn korumasý altýndadýr...

12.11.2001 “Nezavisimost” Gazetesi-Ukrayna... Rusça'dan Çeviri: Ulaþ Gökçe)
TURHAN SELÇUK YILIN KARÝKATÜRCÜSÜ
(Türkiye) Karikatür Vakfý, Uluslararasý
"Ankara"
Karikatür
Festivali
çerçevesinde geleneksel olarak
düzenlediði "Yýlýn Karikatürcüsü"
armaðanýnýn Turhan Selçuk'a
verildiðini açýkladý. Hýfzý Topuz, Tan
Oral, Vecdi Sayar, Ýzel Rozental,
Önder Þenyapýlý, Faruk Bidirici,
Süleyman Coþkun, Ömer Tuncer,
Haluk Ünsal ve Nezih Danyal'ýn
oluþturduðu "Karikatür Vakfý Danýþma
Kurulu", altmýþ yýldýr özgün çizgileriyle
yaptýðý baþarýlý karikatürlerle dünyaya
sesimizi duyuran, çizgi roman
çalýþmalarý ve karikatür kültürüne

yaptýðý katkýlar nedeniyle Turhan
Selçuk'u "Yýlýn Karikatürcüsü" seçtiðini
açýkladý. Turhan Selçuk'a armaðaný 26 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak
9.Uluslararasý Ankara Karikatür
Festivali'nde açacaðý "Ýnsan Haklarý"
konulu karikatür sergisinin açýlýþý
sýrasýnda verilecek. 9.Uluslararasý
Ankara Karikatür Festivali"nde bu yýl
uluslararasý karikatür sempozyumu,
uluslararasý work-shop; Hindistan,
Avusturalya, Almanya, Ýngiltere,
Hollanda, Kýbrýs ve Türkiye'den karma
ve kiþisel toplam 10 karikatür sergisi
yer alacak...

TÜRKÝYE KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ'NDEN
"ÇÝZGÝLERLE BARIÞ" SERGÝSÝ
ART OF MODERN CARTOON
Vladimir Kazanevsky... An articles, Kiev, 2003
Essays by professors Don L.F. Nilsen, Christie
Davies and Jessica Milner Davis... Only
English... Size 14,6 x 20,4, 48 illustrations 96
pp; brochure... Selling Price: 10USD (+postage)
Contents The Art of Cartoon in the USSR...
Tyrants and Art of Caricature... Specific
Features of the Modern Art of Cartoon in
Eastern European Countries in XX Century...
Cartoons as Illustrations of Philosophical
Views... The Depersonalization in French
Caricature Cartoons and Existentialism... World
Literature and Art of Modern Cartoon... The
Naive Analysis of the Creation of Modern
Cartoonists... Cartoons and Informatics...
Cartoons as the Illustrations to Serious Texts...
Contact: Vladimir Kazanevsky., Sevastopolskaya
Str. 19, Apt. 72, 02099 Kiev, Ukraine.,
Tel:38044567040 e-mai: kazan@adamant.net

(Türkiye) Türkiye Karikatürcüler Derneði'nin "Çizgilerle Barýþ" konulu karma karikatür sergisi
2003 Ocak ayý içerisinde "Yerebatan Sarnýcý Sergi Galerisi"nde açýldý...
Serginin açýlýþýnda bir konuþma yapan Türkiye Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker,
Amerikan Emperyalizminin bu kez de Irak'ý hedef aldýðýný söyledi... Metin Peker, Türkiye'nin
olasý bir ABD-Irak savaþýna doðru sürüklendiðini belirterek "Karikatür sanatçýlarý olarak
savaþa karþýyýz. Savaþla hiç bir þey düzeltilmez, hatta düzgün olan birþey varsa bile daha
kötüye gider... Eðer, þartlar elverirse bu sergiyi Irak'ýn baþkenti Baðdat'a taþýmayý
düþünüyoruz... Umarým Türk vatandaþlarý savaþa karþý olduklarýný bir þekilde duyurur ve
Amerika'nýn yapacaðý bu vahþete kayýtsýz kalmaz" diye konuþtu...

Türkiye'deki Karikatür Sanatçýlarýnýn Merkezi Örgütü Olan
TÜRKÝYE KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ GENEL KURULU YAPILDI...
Karikatürcüler Derneði Merkez Baþkanlýðýna Yeniden Metin Peker Seçildi
(Türkiye) Türkiye Karikatürcüler Derneði'nin 29. Olaðan Genel
Kurulu, 28 Aralýk 2002 tarihinde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
"Burhan Felek Konferas Salonu"nda gerçekleþtirildi...
Yapýlan seçimler sonucunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine
seçilen çizerler þunlardýr: Metin Peker (Baþkan), Cem Kenan
Öngü (Sekreter), Ahmet Erkanlý (Sayman), Ferit Avcý
(Denetleme Kurulu baþkaný), Ýbrahim Tapa (Üye), Kemal
Özyurt (Üye), Necati Abacý (Üye), Fethi Develioðlu (Üye)...
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DÜNYA KARÝKATÜR SANATINDAN BÝR PORTRE

NORIO YAMANOI (JAPONYA)

geçirmiþ olduðu deðiþimi yansýtan 95
karikatürcünün çizdiði 330 adet karikatür
yer alýyor. Bu sergiye seçildiðim için çok
mutluyum zira karikatürlerimin Avrupalýlar
ile Japonlar tarafýndan nasýl farklý
algýlandýklarýný bilmek benim açýmdan çok
önemli.

ÝZEL ROZENTAL
-No-rio'nun anlamý nedir?
-Asýl adým Norio Yamanoi'dir. Ailem bana
iki Çin harfinden oluþan bir ad taktý.
"Nori" eðitim anlamýna gelir, diðeriyse
"kahraman". Yani "eðitilmiþ kahraman" ya
da "eðitim kahramaný"... Tam bana göre
bir ad! Paris Üniversitesi'nde on yýl
boyunca Japonca dersi vererek gerçek bir
"eðitim kahramaný" olduðumu kanýtladým...
Günün birinde "no rio"nun Ýspanyolca'da
"gülmüyorum" anlamýna geldiðini
keþfettim. O günden beri, kendim
gülmeden, insanlarý karikatürlerimle ve
filimlerimle güldürmeye çabalýyorum.
-Fransa'da siyasi esprilere daha mý çok
gülüyorlar, ne oldu da siyasi karikatür
çizmeye baþladýn? Þimdi Japonya'da da
siyaset çiziyor musun?
-Fransa'da yaþarken hem sinemacýydým
hem
de
Japonca
öðretmenliði
yapýyordum. Bu arada yarý profesyonelce
karikatürler çiziyor ve zaman zaman
ödüller kazanýyordum. 1988 yýlýnda AsahiShimbun adlý büyük bir gazete, "Aera"
adýnda, Newsweek benzeri Japonca
haftalýk bir dergi yayýnlamaya baþladý.
Benden yalnýz kendilerine münhasýr
çizmemi istediler, böylece tam profesyonel
olarak siyasi karikatür çizmeye baþladým.
Çeþitli ülkelerde yaþayan çok sayýda
dostum var, haliyle evrensel siyaset ve
ekonomiyle yakýndan ilgiliyim. Ne var ki
Japon halký, özellikle son yýllarda
Japonya'yý sarsan ekonomik krizden
sonra, uluslararasý siyasetle pek
ilgilenmiyor. Bu nedenle, artýk 80'lerde
veya 90'larda çizdiðim kadar evrensel
boyutlarda çizemiyorum.
-Bugünlerde Paris'te düzenlenen önemli
bir sergiye davet edildiðini duyduk,
bu sergiyi biraz anlatýr mýsýn?

-Bu sergi "Fransa Ulusal Çaðdaþ Tarih
Müzesi" ile haftalýk "Le Courrier
International" dergisi tarafýndan
düzenlendi. Çaðdaþ Tarih Müzesi'nde 18.
yüzyýldan günümüze afiþ, fotograf,
karikatür tarzýndaki çeþitli siyasi
propaganda malzemeleri muhafaza
ediliyor. "Le Courrier International" ise
130.000 adet baský yapan haftalýk siyasi
bir dergi. Son on yýlda, bu dergide 600 den
fazla karikatürcünün 14.000 dolayýnda
siyasi karikatürü yayýnlandý. Sergide,
dünyamýzýn 1999-2000 yýllarý arasýnda

-Japonya'daki okurla Avrupalý okur
arasýnda kýyaslama yapýlacak olursa,
belirgin bir anlayýþ farký var mý?

Portre Karikatür: Youssef Abdeleke (Suriye)

Ö Z G E Ç M Ý Þ

1947 yýlýnda Tokyo'da doðan sanatçý,
Tokyo Yabancý Diller Üniversitesi'nin
Ýspanyolca bölümünden mezun oldu.
Paris'te Ulusal Doðu Dilleri ve
Uygarlýklarý Enstitüsü'nde on yýl boyunca
Japonca dersi verdikten sonra, günlük
"Asahi Shinbur" gazetesi için siyasi
karikatür çizmeye baþladý.
Karikatürleri haftalýk "Aera" ve Ýngilizce
yayýnlanan "Nikkei Weekly" dergilerinde
sürekli olarak yayýnlanmaktadýr.
2000 yýlýnda, Fransa'da yayýnlanan
"Courrier International" dergisinin
düzenlediði uluslararasý siyasi karikatür
festivalinin büyük ödülünü kazandý.
No-rio Japon Karikatürcüler Derneði
üyesi olup, FECO-Japonya'nýn
baþkanýdýr.

-Siyasi karikatürcü olarak genellikle
felaketleri çizerim... Savaþlar, ekonomik
krizler, vs... Japonlar söylemek istediðimi
anlamaya çalýþýr fakat gülmezler.
Ýnsanlarýn acýlý hallerine gülmenin doðru
olmadýðýný düþünürler. Oysa ki Avrupalýlar,
krizi atlamak için gereken enerjiyi gülerek
temin ederler. Geçen yýl þöyle bir karikatür
çizdim: "civilization" (uygarlýk) kelimesini
iki büyük Ý harfiyle çizdim. Buradaki
"civilization" yazýsý New York'taki ikiz
kuleleri temsil ediyordu. Derken iki uçak
"Ý" harflerine çarpýyor ve "uygarlýk"
yýkýlýyordu. Terorizmin uygarlýðýmýzý
çökerteceðine dikkat çekmek istemiþtim.
Ama Japonlar bunu kabullenemedi.
Karikatürümü gözyaþý döken duygusal bir
özgürlük heykeliyle deðiþtirmek zorunda
kaldým. Sanýrým karikatürlerim Avrupa'da
daha iyi kabul görüyor.
-Yarý profesyonel dediðin çizerliðe ne
zaman ve nasýl baþladýn?
-Yirmi yaþýndaydým, sinema okumak için
bir yýl Fransa'da kalmýþtým. Kendimi 68
öðrenci hareketinin içinde bulmuþtum.
Olaylardan o denli etkilenmiþtim ki
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H A B E R L E R
TÜRKÝYE GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
2002 KARÝKATÜR DALI BAÞARI
ÖDÜLLERÝ TURHAN SELÇUK ÝLE
BÜLENT DÜZGÝT'ÝN...

PETROL SAVAÞI
Japonya'ya dönüþümde Amerikan
aleyhtarý 20 kadar karikatür çizdim.
Yaptýklarýmý gören çok ünlü bir Japon çizeri
"Sen karikatürcü olmalýsýn" diyerek beni
yayýncýsýyla tanýþtýrdý. Yarý profesyonelliðe
böyle baþladým.
-Japonya'da en beðendiðin karikatür
sanatçýsý kimdir? Etkilendiðin bir
karikatürcü oldu mu?
-Japonya'da taktir ettiðim tek karikatürcü
var: Bay Shoji Yamafuji. "Ukiyoe" stili
dediðimiz özel bir tarzda karikatür çizer.

Kendisinden biraz etkilendiysem de,
kendime Avrupalý ve Güney Amerikalý
karikatürcüleri örnek aldým. Özellikle
Sempé, Mordillo, Quino ve diðerlerini...
-Karikatürlerinin gerisinde yatan temel
felsefe nedir?
-Budizm. "Petrol Savaþý" adýndaki
karikatürümde ruhun göç etme
düþüncesini gözleyebilirsin.

(Türkiye) Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti'nin geleneksel olarak
düzenlediði "2002-Türkiye Gazetecilik
Baþarý Ödülleri"ni kazananlar belli
oldu... Gazeteciliðin çeþitli dallarýnda
verilen ödüllerin yanýsýra "Karikatür
Dalý"nda Cumhuriyet gazetesi'nden
Turhan Selçuk, Hürriyet Gazetesi'nden
Bülent Düzgit ödüle deðer görüldüler...
NEZÝH DANYAL
POLONYA'DA DÜZENLENEN
SATYRYKON-2003
KARÝKATÜR YARIÞMASI
SEÇÝCÝ KURUL ÜYESÝ...
(Türkiye) Karikatür sanatçýsý Nezih
Danyal Polonya'da geleneksel olarak
düzenlenen Uluslararasý Satyrykon
Karikatür Yarýþmasý'na seçici kurul üyesi
olarak çaðrýldý... Bu yýl internet, telefon,
mobil telefon konularýnýn iþlenece i
yarýþmanýn seçici kurulunda, Nezih
Danyal'ýn yanýsýra Andrzej Czeczot,
Mikhail Zlatkovsky, Franciszek
Masluszczak, Luis Murschetz, Marian
Oslislo, Borislav Stankovic, Zdzislaw
Smektala, Elzbieta Pietraszko isimli
karikatür sanatçýlarý görev yapacak...

-Teþekkürler.

CARTOON BY: IRINA IOSIP (ROMANIA-ROMANYA)

ALÝ ULVÝ ERSOY'U
ANMAYA HÝÇBÝR
KARÝKATÜRCÜ GÝTMEDÝ...
(31.01.2003 tarihli Cumhuriyet
gazetesi'nden yorumsuz):
Gazetemiz çizeri Ali Ulvi Ersoy
dün, Zincirlikuyu'daki mezarý
baþýnda düzenlenen bir törenle
anýldý... Ali Ulvi Ersoy'un eþi Alev
Ersoy ve gazetemiz çalýþanlarýnýn katýldýðý tören saat 11.00'de
baþladý. Törende konuþan Ali
Ulvi Ersoy'un eþi Alev Ersoy,
"Her ölüm erkendir" sözünü
anýmsatarak Ali Ulvi Ersoy'un
pek çok projeyi gerçekleþtiremeden yaþama veda etmiþ
olmasýndan üzüntü duyduðunu
dile getirdi. Ali Ulvi Ersoy'un
kardeþi ile Yeni Türkiye Partisi
Baþkaný Ýsmail Cem'in birer
çelenk gönderdiði törende
karikatür
sanatçýlarýnýn
bulunmamasý dikkat çekti...

KIBRIS KARÝKATÜR SANATI'NIN
DUAYENLERÝNDEN
YORGO MAVROYENNÝS
CUMHURBAÞKAN ADAYI
(Kýbrýs) Kýbrýs Karikatür Sanatý'nýn
duayenlerinden ve Kýbrýs'ýn yetiþtirdi i
en ünlü karikatür ustalarýndan biri olan
Yorgo Mavroyennis, 16 Þubat 2003
tarihinde yapýlacak olan, Kýbrýs
Cumhuriyeti Cumhurbaþkanlýðýna
baðýmsýz aday oldu... Seçime
katýlabilmek için Lefkoþa'daki "Yüksek
Seçim Kurulu"na adaylýk baþvurusunda
bulunan Mavroyennis, propoganda
çalýþmalarýný sürdürüyor... Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði adýna, üstad
Mavroyennis'e baþarýlar dileriz...
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SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART
HÜSEYÝN ÇAKMAK

Hello... Thank for your mail and e-mail
magazine... I feel enjoy it, but in issue 3...
I cannot read it, so please send me it
again and if you want some cartoon from
me please let me know... Thanks...
Tawan Chuntra-Thailand

Sevgili Çakmak,
Akrep'i çok beðendim... Karikatür
dünyasýna verdiðiniz bu eserden dolayý
sizi caný yürekten kutlarým...
Ayrýca, bizleri bilgilendirdiniz için çok
teþekkür ederim... Baþarýlarýnýzýn
devamý dileðiyle... Saygýlar...
Egemen Ustel-Ýngiltere
Hüseyin,
Akrep'in sayfalarýndaki geliþme her
defasýnda devamlý olarak geliþmekte...
Kutlarým... "Yeni Akrep"in logosu bu
defa yok, bundan sonra da olmayacak
mý? Kolay gelsin...
Ýsmail Kar-Türkiye
Dear Mr. Cakmak,
Thank you for your sending of the 4th
issue of "Yeni Akrep", as usual its is
quite interesting... As I am now securing
all the "Yeni Akrep" files you sent me,
I notice I'm only able to open the issues
2,3&4 and I remember I never
succeeded at opening its 1st issue and
I still can't...
Jean-Marie Bertin-France

WILLY LOHMANN (HOLLAND)
7. International Beringen Cartoon Contest Album, 1984-Belgium

Dear Mr Cakmak,
We received your "Yeni Akrep" (Nr:4)
That's very good magazine and we
printed all numbers and keep them in
our archive... Many best wishes...
Branko-President of
Zemun Int. Salon of Caricature
Dear cartoonist friend Huseyin,
I have got the new copy of your
magazine and I have to admit, that you
gave me a very pleasant surprise...
Thanks a lot and I wish you and your
magazine a huge mass of success...
Sincerely yours...
Joseph Petrenyi-Hungary
Hi friend,
I recieved your last issue of "New
Scorpion" It is wonderful... Thanks...
I am Kianoosh Ramezani... I send to
you a cartoon... If it is acceptable...
I will be glad to place it into your
magazine... Sincerely... Yours...
Kianoosh Ramezani-Ýran

LUIS POSTRUZIN (AUSTRALIA)

7. International Beringen Cartoon Contest Album, 1984-Belgium

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
benzerlikleriilginçlikleri
ortaya
çýkartmak ve
tekrarlanmasýný
önlemektir...
The cartoons
we are going to
publish in this
page are those
examples from
the World
Cartoon Art
which are
similar to each
other... By
doing this, we
do not have
any aim of
creating an
atmosphere of
discussion or
accusing
anyone... We
aim only and
only at showing
the similarities
in the World
Cartoon Art
and preventing
their repeat...
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H A B E R L E R
KEMAL URGENÇ'ÝN
KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI...

(Türkiye) Karikatür Sanatçýsý Kemal
Urgenç'ten "Barýþ"ý konu alan "Beyaz
Yumurta" isimli karikatür sergisi "Ýstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi"nde açýldý.
Kemal Urgenç'in 16. kisisel karikatür
sergisi olan sergideki eserler ileriki
tarihlerde Ýstanbul'daki Kartal Egitim-Sen
ve Beyoðlu Tarýk Zafer Tunaya Kültür
Merkezi'nde tekrar edilecektir...

CEMAL NADÝR GÜLER ANISINA
KARÝKATÜR SERGÝSÝ...

CARTOON BY: HANY SHAMS (EGYPT-MISIR)

KATILIM ÞARTLARI

7-17 Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'nýn amacý, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý'ný uluslararasý düzeyde kutlamak, bu bayram sevincimizi dünya
çocuklarýyla paylaþmak, çocuklar arasýndaki kardeþlik, sevgi, dostluk baðlarýný
geliþtirmek ve onlarý barýþcýl bir geleceðe hazýrlamaktýr...
*7-17 Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý 7-17 yaþlarý arasýndaki tüm dünya
çocuklarýna açýktýr...
*Yarýþma konusu serbesttir. Karikatürcüler diledikleri konuda çizebilirler...
*Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda her tür kaðýda istenen teknikle, siyahbeyaz, renkli olarak çizilebilir...
*Bilgisayar ortamýnda tasarlanmýþ karikatürler CD ROM'a kaydedilmiþ olarak
postayla, ya da JPEG formatýnda 300 dpi çözünülürlükte internet üzerinden
gönderilebilir...
*Karikatürcüler en çok üç karikatürle yarýþmaya katýlabilirler. Yarýþmacýlar
karikatürlerinin arkasýna ad-soyadlarýný, doðum tarihlerini, okullarýný, adreslerini
yazmalýdýrlar...
*Yarýþmacýlar karikatürlerini 15 Mart 2003 tarihinde kadar: "7-17 KARÝKATÜR
YARIÞMASI" PK:364 YENÝÞEHÝR 06443 ANKARA adresine ya da internet
üzerinden info@7-17.org elektronik posta adresine göndermelidirler...
*Ödüller, bir BÜYÜK ÖDÜL (1000$), dört BAÞARI ÖDÜLÜ (500$) ve plaket,
diplomalar olacaktýr. Ayrýca karikatürleri sergilenmeye deðer görülen tüm
karikatürcülere diplomalar gönderilecektir...
*Jüri, bir yabancý karikatürcü, iki Türk karikatürcü, bir pedogog, bir gazeteci, bir
TRT temsilcisi, bir Karikatür Vakfý temsilcisinden oluþacaktýr. Yarýþma sonuçlarý
11 Nisan 2003 tarihinde basýn, yayýn organlarý ve internetten duyurulacaktýr...
*Yarýþmada ödül alan karikatürcüler 17-24 Nisan tarihleri arasýnda Antalya'ya
davet edilecek ve TRT Uluslararasý 23 Nisan Çocuk Þenliði etkinliklerine konuk
olacaklardýr...
*Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan karikatürcülere 7-17
Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý Kataloðu, katýlým belgesiyle birlikte
gönderilecektir...
*Gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký 7-17
Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'nýn olacaktýr...
*7-17 Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý Karikatürleri sergisi Türkiye içinde ve
Türkiye dýþýnda çeþitli kentlerde açýlacaktýr...

(Türkiye) Ýstanbul Erkek Liseliler Egitim
Vakfý Ýlkögretim Okulu'nun giriþlerinden
biri "Cemal Nadir Sokaðý"na açýlýr... Bu
sokaða adýný veren ünlü karikatürcü
Cemal Nadir Güler'in vefat ettiði gün olan
27 Þubat haftasýný "Cemal Nadir Haftasý"
ilan ederek, yarýþma, söyleþi, sergi, imza
günü gibi bir dizi etkinlikler düzenliyoruz.
Ayrýca, Cemal Nadir'in ünlü çizgi tiplemesi
Amcabey figürünü okulumuzun sokaðýnýn
duvarýna ayný tarihte monte edilmek üzere
hazýrlamaktayýz. Amcabey figürü sokaða
ilk isminin verildiði yýllarda duvarda
mevcutken, daha sonraki yýllarda
sökülmüþtür. Bu kez gerekli önlemlerizinler alýnmýþtýr. Bu sokaðýn altyapýsý þu
anda Eminönü Belediyesi tarafýndan
düzenlenmektedir. Geleneksel olmasý
düþünülen bu etkinlikler için okulumuzda
karikatür
ustalarý
sergisi
de
düzenlenmiþtir. Tüm karikatürcüleri
sergiye davet ediyoruz...
Ýstanbul Erkek Liseliler Vakfý...

TEBEÞÝR MÝZAH DERGÝSÝ'NÝN
2. SAYISI YAYINLANDI...

(Türkiye) Çorum Bahçelievler Ýlköðretim
Ýlkokulu-Karikatür Okulu tarafýndan
yayýnlanan ve Ýlk-Orta-Lise öðrencilerinin
çalýþmalarýndan oluþan "Tebeþir" MizahKarikatür Dergisi'nin 2. sayýsý yayýnlandý.
Derginin içeriði yine dopdolu. Ýletiþim:
Çorum Bahçelievler Ýlköðretim Ýlkokulu
19200 Çorum-Türkiye...
e-posta: tebesirmizah@yahoo.com
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CARICATURES IN A POPULAR AUSTRIAN RESTAURANT

(Klagenfurt-Austria/January 16, 2003) Petar Pismestrovic of Austria has portrait caricature exibition together with his Croatian
colleague Miroslav Gerencer in Klagenfurt. On show are 65 caricatures in the Konoba restaurant. Opening remarks were given by
Kleine Zeitung editor Reinhold Dotollo. The exhibition, which received wide media attention,will stay open until the end of April.

CONGRESS ON
HUMOUR AND COMICS

THE RULES

*The aim of 7-17 International Cartoon Competition is to celebrate the 23rd April
Children's Festival, share our joy of the festival with the children of the world, improve
feelings of fraternity, friendship, peace and prepare them to the future of the world in
peace...
*7-17 International Cartoon Competition is open to all children aged between 7-17.
The subject of the competition is free. The artists are allowed to work on any topic.
All techniques, black and white or colored, on any kind of paper sized A4 or A3 are
allowed to work on any topic. If it is necesary to use writing; it must be English.
*Cartoons designed in computer can be sent by mail as recorded on CD Rom or by
internet formatted JPEC and 300 dpi pixel...
*Each artist can submit a maximum of 3 cartoons. The name, address and date of
birth the artist should be stated on the back of the paper...
*Cartoons must be sent until March 15th, 2003, by mail to the address of "7-17
International Cartoon Competition", PO BOX: 364 Yenisehir 06443, Ankara, Turkey
or e-mail address of: info@7-17.org
*Prizers will be consisted of one the Grand Prize (1000$), four Award of Succces
(500$), diplomas and plaques. Diplomas will be sent to the all artists whose cartoons
are deserved to be exhibited...
*The jury will be consisted of one foreigner, two Turkish cartoonists, one pedagouge,
journalist and representative of TRT and The Cartoon Foundation. The results of the
competition will be declared on 11th April of 2003 by internet and media.
*The winner artists will be invited to Antalya, the activities of 23rd April Children's
Festival, as a guest...
*The catalogue and certificate of participation of 7-17 International Cartoon Competition
will be sent to the children whose cartoons chosen by the jury and taken place in the
catalogue...
*The cartoons sent to the competition will not sent back to the participants and the all
rights of publication will belong to the 7-17 International Cartoon Competition.
*The cartoons of 7-17 International Cartoon Competition will be exhibited in the some
cities of Turkey and foreign countries...

YENÝ AKREP

CYPRUS

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

Dear Cartoonist and Comic Artist:
A World Summit on Humor and Comics is
going to be held in China. A Declaration
on on Cartoonists Rights and Copyrights
will be done. I will write a global vision on
our situation, and therefore, I need to know
how is the situation of cartoonists and
comic artist in your country. Are they
sindicated, contracted or freelancing?
Could they make a living on cartoon
drawing or should they work in another
kind of job? Do they own the copyright of
their works? Does more or less fixed price
exist for cartoons? Are there humor
magazines, and a massive interest on
cartoons from the public? Which
cartoonists gets higher in his career? Does
it depend on the issues treated in the
works? Any comments, doubts,
denounces? How do patrons treat you? Do
you feel censored? Cartoon is considered
an art or a lesser art? Do mags and
newpapers use cartoons to fill up blanks
or because they really need them?
I welcome all kind of different opinions on
cartoonism and comic art.
I´ll send your opinion mentioning your
name and address, to the 6th World
Summit Conference in China. If you wish,
I can send you a copy of the final
conclusion. You dont have to answer it all.
A brief opinion will also be a big help to
understand worked situation.
With a joined effort, we can be together
trying to make things better on issues that
are of our concern. Thank you.
Ana von Rebeur (President of Feco-Argentina)
anavon@sinectis.com.ar

ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
84 YAMAN BEY SK. GOCMENKOY
NICOSIA-CYPRUS
E-MAIL: cakmak@north-cyprus.net

