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YENÝ AKREP
9. ULUSLARARASI

ANKARA
KARÝKATÜR FESTÝVALÝ

PROGRAMI

Karikatür Sergileri:
Ýnsan Haklarý

Turhan Selçuk (Türkiye)
Uður Mumcu Vakfý
Paris Cad. No:14

Klaus Steak (Almanya)
Alman Kültür Merkezi
Atatürk Bulvarý No:31

P. Nieuwendijk (Hollanda)
Louis Postruzin (Avustralya)
Sairam Akundi  (Hindistan)

Gazetecilik ve Özgürlük
Uluslararasý

Karma Karikatür Sergisi
Kültür Bakanlýðý

Resim Heykel Müzesi/Opera

Cips ve Türk Lokumu
FECO Üyesi Ýngiliz ve Türk

Karikatürcüleri Sergisi
Türk-Ýngiliz Kültür Derneði

Bestekar Sokak No:32

7-17 Uluslararasý Karikatür
Yarýþmasý Sergisi

Hüseyin Çakmak
(Kýbrýs)

20. Sanat Yýlý Sergisi
Kültür Bakanlýðý Güzel

Sanatlar G.M. Sergi Salonu
Necatibey Cad. No:55

Karikatür-Sosyoloji
ve Ýnsan Haklarý

Ekin Sanat Galerisi Menekþe-
1 Sokak No: 8/A

3 Mayýs/Cumartesi
"Karikatür-Sosyolojisi ve

Ýnsan Haklarý"
Konulu Uluslararasý

Sempozyum Saat: 14.00
Türk-Ýngiliz Kültür Derneði,

Bestekar Sokak No: 32

4 Mayýs/Pazar 14.00
Work-Shop

200 Milyon TL. Ödüllü
"Benim Sinemalarým"

Konulu Karikatür Çizimi
Alman Kültür Merkezi Atatürk

Bulvarý No: 31
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HABERLER-HABERLER-HABERLER-HABERLER-HABERLER

HAYATÝ BOYACIOÐLU
BERLÝN'DE KÝÞÝSEL

KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇTI...
(Berlin-Almanya) Berlin'de yaþayan karikatür
sanatçýsý Hayati Boyacýoðlu,  Berlin'in
Reinickendorf ilçesi "Belediye Sarayý"nda
"Ýntegrationale Begegnungen" adýyla kiþisel
karikatür sergisi açtý. Karikatürlerin ana
konusunu Türklerle Almanlar arasýndaki
zýtlýklar nedeniyle geliþen ilginç olaylar, "Anti-
Irkçýlýk" ve "Göç" konusu oluþturdu. Sergide
40 adet karikatür yer aldý... Sanatseverlerin
ve Basýn'ýn sergiye büyük bir  ilgi gösterdiði
öðrenildi...

"TAHKÝR VE TEZYÝF"
SUÇU ÝÞLEDÝKLERÝ

ÝDDÝASIYLA  SÝNOPLU
KARÝKATÜRCÜLERÝN

YARGILANMASI ALELEN
DEVAM EDÝYOR...

(Sinop-Türkiye) 5-9 Haziran 2001 tarihleri
arasýnda Sinop'un "Boyabat Halk
Kütüphanesi"nde açtýklarý karikatür
sergisinde karikatürlerine el konulan ve
gözaltýnda tutulan karikatür sanatçýlarý
Seyit Saatçi ile Aþkýn Ayrancýoðlu'nun 3
yýl hapis istemiyle yargýlanmalarýna devam
edildi...
"Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi"nde 24
Nisan 2003 Perþembe günü yapýlan
duruþmada, sanatçýlarýn yargýlanan
karikatürlerinde "Emniyet Kuvvetlerini
Alenen Tahkir ve Tezyif" suçu iþleyip
iþlemediklerini saptamak için Ankara
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan istenen
bilirkiþi raporu gelmediðinden gelecek
duruþmanýn 22 mayýs 2003 tarihinde
yapýlmasýna karar verildi�

ÝZMÝR ROTARY KULÜBÜ
KARÝKATÜR YARIÞMASI

SONUÇLANDI...
(Ýzmir-Türkiye)Türkiye Karikatürcüler
Derneði Ýzmir Temsilciliði ile Ýzmir Rotary
Kulübü'nün üçüncüsünü düzenledikleri
"Turist-Turizm" konulu genç çizerlere açýk
karikatür yarýþmasý sonuçlandý. 11 Mart
2003 Salý günü, yarýþmaya gönderilen 94
karikatürden þartname ölçülerine uyan 87
eser üzerinde yapýlan deðerlendirme
sonucunda Talip Çetin'in karikatürü birinci,
Batuhan Aytaç'ýn karikatürü ikinci, Seren
Öztürk'ün karikatürü üçüncü olarak
seçilirken, Erçin Genç, Sinan Gürcan,
Hasibe Gökçe Uslu'nun karikatürleri de
"Mansiyon Ödülü"ne deðer görüldü.
Ayrýca 22 karikatüre de "Baþarý Belgesi"
verilmesi kararlaþtýrýldý. Ödül töreni ve
sergi açýlýþý 18 Mart 2003 günü saat 18.00
de Konak Belediyesi Kültür Müdürlüðü
binasýnda gerçekleþtirildi.

HOMUR MÝZAH DERGÝSÝ
"SAVAÞA KARÞI"

ÖZEL SAYISI ÇIKTI...
(Ýstanbul-Türkiye) Türkiye Devrimci Ýþçi
Sendikalarý  Konfederasyonu'nun aylýk yayýn
organý "DÝSK'in Sesi" 156. sayýsýný "Homur
Mizah Grubu"nun katkýlarýyla "Þavaþa Karþý"
karikatürlerin oluþturduðu özel bir sayý olarak
yayýnladý.
Alternatif mizah anlayýþý ile yayýnlanan
"Homur Mizah Dergisi" siyasi mizahýn ilk ve
öncü mizah dergisi olan "Markopaþa Mizah
Dergisi"nin geleneðini devam ettirerek üretim
içinde ve tezgah baþlarýnda aktif savaþ
muhalefetini yürütüyor.
Atay Sözer, Cabbar, Canol Kocagöz, Dinçer
Pilgir, Kemal Urgenç, Þevket Cemal'in yayýn
kurulunu üstlendiði Homur Mizah dergisi'nde
Ahmet Çuhacý, Ahmet Gülüm, Altan
Özeskici, Cemil Cahit, Doðan Hamþioðlu,
Ebru, Gökçen Eke, Lütfü Çakýn, Mustafa
Yýldýz, Nuri Bilgin, Rahime Henden, Samet
Aycan, Seyit Saatçi, Yiðit Kocagöz yazý ve
karikatürleri ile, Iþýl Yýldýrým fotoðraflarý ile yer
aldý. Derginin grafik tasarýmlarýný ise Kemal
Urgenç ile Ayhan Kaya yaptý... Homur Mizah
Dergisi "Savaþa Karþý" özel sayýsý, DÝSK
genel merkezinden istenebilir... Tel: (0212)
231 04 08 e-mail: homur@hotmail.com

"KENTÝM ÝSTANBUL"
KARÝKATÜR SERGÝSÝ

(Ýstanbul-Türkiye) Karikatürcüler Derneði
ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi "Kentim
Ýstanbul" konulu bir karikatür sergisi
düzenlemiþtir. Ýstanbul'un yanýsýra diðer
büyük kent sorunlarýnýn ele alýnacaðý sergi
Ýstanbul Metrosu, Cemal Reþit Rey Konser
Salonu ve Ýstanbul'daki deðiþik mekanlarda
Aralýk 2003 sonuna sergilenecektir...
Sergiye gönderilecek eserler arasýndan
Afiþ, Broþür, Billboard vs. yapýlmak üzere
seçilen karikatürlere telif ücreti ödenecektir...
Ölçü: A4 veya A3... Teknik: Serbest...
Eserlerin orjinal olmasý gerekmez. Son
gönderme tarihi: 1 Mayýs 2003... Adres:
Karikatürcüler Derneði Alemdar Cad.,
Yerebatan Sarnýcý Çýkýþý 34410
Sultanahmet-Ýstanbul. adresine elden veya
posta ile ulaþtýrýlmalýdýr... Detaylý bilgi için:
Ýbrahim TAPA itapa@mail.com Tel: (0212)
211 03 16

ERDOÐAN BAÞOL'UN
KARÝKATÜR SERGÝSÝ

HIRVATÝSTAN'IN OSÝJEK
ÞEHRÝNDE AÇILDI...

(Osijek-Hýrvatistan) Karikatür sanatçýsý
Erdoðan Baþol'un kiþisel karikatür sergisi
Hýrvatistan'ýn Osijek kentinde bulunan
"Kino Karikatür Galerisi"nde 31 Mart-30
Nisan 2003 tarihleri arasýnda sergilendi...
Kalabalýk bir sanatsever grubu tarafýndan
izlendiði öðrenilen karikatür sergisinin
organizasyonunu tanýnmýþ Hýrvat
karikatürcü Tomislav Dusanýc (Tod)
gerçekleþtirdi... Osijek Belediye Baþkaný
Dr. Zelijko Vranjes tarafýndan açýlýþý
gerçekleþtirilen sergide gitar resitali de
sunuldu... Sergide, Erdoðan Baþol'un en
son yapýtlarýndan oluþan 40 adet karikatür
sergilendi... Bilindiði gibi, "Karmakarýþýk"
ve "Kelamsýz" isimli iki karikatür albümü
bulunan Erdoðan Baþol bir dönem Türkiye
Karikatürcüler Derneði baþkanlýðý da
yapmýþtýr... Bilgi-internet: www.hdk.hr

Hasibe Gökçe Uslu  (Mansiyon Ödülü)
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Çizgi roman çaðýmýza özgü bir yaratý alaný.
Kimi öncülerine oldukça eski çaðlardan beri
raslamak olanaðý varsa da, geliþmesi 19.
yy'ýn ortalarýnda baþlamýþ, 20. yy'ýn baþýnda
da günümüzdeki biçimini almýþ. Ortam
olarak gazete ve dergileri kullanmakla
birlikte baðýmsýz dergi, albüm ya da kitap
biçiminde çýktýðý da oluyor. Bu nedenle
geliþmesi biraz da basým tekniklerine baðlý
olmuþ. Pek çok araþtýrmacý bu yaratý
alanýný 7. sanat olarak adlandýrýlan
sinemadan sonra 8. sanat olarak kabul
ediyor.

Çizgi roman elle yapýlan çizimler ile yazýlý
metni bir bütün oluþturacak biçimde
kaynaþtýrarak bir öykünün kurgulanmasý
anlamýna geliyor. Bu yaratý alaný
baþlangýcýndan beri karikatür sanatýyla
yakýn bir iliþki içinde olmuþ. Ýlk örneklerinin
çoðunlukla karikatürcüler tarafýndan
hazýrlanmýþ olmasý, Ýngilizce gibi kimi
dillerde ona verilen adlarda gülmece
aðýrlýklý bu yanýnýn vurgulanmasýna yol
açmýþ, "comics" ya da "funnies" gibi
sözcükler bundan kaynaklanýyor.

Çizgi romanla karikatür arasýndaki iliþki
günümüzde de sürüyor. Günümüzün
karikatürü çizgi roman anlatým
tekniklerinden etkileniyor ve onlarý
uyguluyor. Bir kaç çizim karesinden oluþan
bant karikatür (ya da çizgi öykü) anlatýmýnýn
benimsenmesi, konuþma balonlarý
aracýlýðýyla yazýnýn çizimin içine katýlmasý,
ünlem ya da ses efektlerinin kullanýlmasý
bunlarýn arasýnda. Çizgi roman belli bir
geliþme aþamasýndan sonra gülmece
dýþýndaki konularý da iþlemeye baþlamýþ
olsa bile, aðýrlýklý olarak çizimlere dayandýðý
için karikatürcülerin ilgisini çekiyor.

Çizgi roman tüm yaygýnlýðýna ve sevilirliðine
karþýn uzun bir süre önemsenmemiþ.
Yaratýcýlarý küçümsenmiþ, yapýtlar
incelenmemiþ. Hatta onlarý zararlý görüp
yasaklanmalarýný isteyenler bile çýkmýþ. Bu
günümüzde artýk böyle deðil. Önde gelen
yayýnevleri onlarý yayýnlýyor, çizgi romanlar
eskisine göre çok daha nitelikli kaðýda
özenle basýlýyor, derlemciler için eski
sayýlarýn yeni baskýlarý yapýlýyor. Bunun da
ötesinde çizgi romanlarý, yaratýcýlarýný konu
alan, onlarý tartýþýp eleþtiren, tarihinden
düþünsel içeriðine kadar çeþitli yönlerini
inceleyen yazýlar çýkýyor, kitaplar
yayýnlanýyor.

Tanýtmak istediðimiz kitap da böyle bir yapýt.
Çizgili Hayat Kýlavuzu adlý kitabýn
derleyiciliðini Levent Cantek yapmýþ. Levent
Cantek Türkiye'de çizgi roman konusuyla
ilgilenenlerin yabancýsý olmadýðý bir ad. Bu
alanda önemli bir birikimi olan bir

araþtýrmacý. Daha önce çeþitli zaman ve
yerlerde çýkan yazýlarýnýn yaný sýra
Türkiye'de Çizgi Roman adýyla kitap olarak
yayýnlanmýþ bir incelemesi var. Baþka
katkýlarýnýn yaný sýra kitabýn önsözünü de
o yazmýþ.

Kitaba 40'a yakýn yazar 70 yakýn yazýyla
katkýda bulunmuþ. Baþýnda gene Levent
Cantek'in yazdýðý "Türkiye'de Çizgi
Romanýn Umumi Manzarasý" adlý bir yazý
yer alýyor. Ele alýnan konular da sýrasýyla

"Kaðýttan cengaverler ve beyaz perde
serüvenleri", "Puxa vida", "Frankofonlar",
"Süper kahramanlar", "Korkunun kareleri",
"Bizim mahallenin çocuklarý", "Uzaktaki
güneþ" adlý yedi ana bölümde toplanmýþ.

"Vesaire" baþlýðý altýndaki sekizinci ve son
bölümde çizgi romaný genel olarak ele alan
iki yazýyý "Türkçe'de yayýmlanan çizgi
roman yazýlarý kaynakçasý" adlý oldukça
kapsamlý bir kaynakça bölümü izliyor. Kitap
da ona katkýda bulunanlara iliþkin kýsa
bilgiler içeren "Yazarlar hakkýnda" baþlýklý
bölümden sonra bir "Dizin" bölümüyle sona
eriyor.

Bu çalýþma bu güne kadar çizgi roman
konusunu en kapsamlý bir biçimde ele alan
ilk Türkçe yapýt olma özelliðini taþýyor.
Bundan önce Yapý Kredi Yayýnlarýndan olan
üç aylýk kültür dergisi SANATDÜNYAMIZ,
sayýlarýndan birini çizgi roman konusuna
ayýrmýþ ve bu yaratý alanýný konu edinen
31 yazýya yer vermiþti. Çizgili Hayat
Kýlavuzu  kapsamlý biçimiyle bu alaný daha
da varsýllaþtýrýyor. Ona katkýda bulunan
yazarlar çeþitli çizgi roman kahramanlarýný,
dergilerini ve türlerini tanýtýyorlar,
çözümlemeler yapýyorlar, görüþlerini dile
getiriyorlar.

Çizgi roman çoðu kez düþünüldüðü gibi
yalnýzca çocuklar ya da gençler tarafýndan
sevilip izlenen, bir seferde tüketilip
unutulan bir tür deðil. Büyükler arasýnda
da izleyicileri, tutkunlarý var. Hatta yalnýz
büyüklere seslenecek çizgi romanlar bile
üretiliyor. Artýk çizgi roman almak ve
okumak ayýplanacak bir þey deðil. Pek çok
genç çizer onu bir anlatým, bir dýþavurum,
hatta bir baþkaldýrý aracý olarak kullanýyor,
önemli bir sessiz çoðunluk da onlarý izliyor
ve içinden alkýþlýyor.

Bu nedenle onunla ilgili olarak yapýlan
kuramsal çalýþmalar önem taþýyor. Bu
anlatým türünün çeþitli özelliklerinin,
yaratýcýlarýnýn, tarihsel geliþmesinin,
anlatým tekniklerinin bilinmesi, etkilerinin
daha iyi anlaþýlýp yorumlanmasý için
önemli birer araç. Bu kitap da bunlarý
yapýyor.

Kitabý Türkiye'nin önde gelen
yayýncýlarýndan biri olan Ýletiþim Yayýnlarý
yayýnlamýþ. Bu yayýnevinin daha önce de
bu konuda yaptýðý yayýnlar var. Türkiye'de
karikatür, çizgi roman ve çizgi filim ile
Türkiye'de Çizgi Roman bunlarýn
arasýnda. Ciddi bir yayýnevinin bu konuyu
programýna almasýný çizgi romanýn
giderek kendini kabul ettirmiþ olduðunun
bir kanýtý olarak görmek olasý. Bu alanda
yalnýz yazanlarýn deðil okuyanlarýn da
çoðaldýðýnýn bir belirtisi.

Kýsacasý, Levent Cantek ve Ýletiþim
Yayýnlarý baþarýlý bir yapýt ortaya
çýkarmýþlar. Genel olarak karikatürle, özel
olarak da çizgi romanla ilgilenenlerin el
altýnda bulundurmasý gereken bir kaynak
kitap oluþturmuþlar. Onlarý kutlayarak bu
çalýþmayý Yeni Akrep okuyucularýna
önermek istiyoruz.

Levent Cantek (derleyen), Çizgili Hayat
Kýlavuzu - Kahramanlar, Dergiler ve Türler,
Ýletiþim Yayýnlarý 816, Araþtýrma-Ýnceleme
Dizisi 102, Ýstanbul, 2002, 503 sayfa, 16 x
23 cm

Türkiye'de çizgi romaný konu alan öteki
yayýnlar:

Üstün Alsaç, Türkiye'de karikatür, çizgi
roman ve çizgi filim, Ýletiþim Yayýnlar  Cep
Üniversitesi Dizisi 144, Ýstanbul, 1994

Levent Cantek, Türkiye'de Çizgi Roman,
Ýletiþim Yayýnlarý 371, Araþtýrma-Ýnceleme
Dizisi 58, Ýstanbul, 1995

SANATDÜNYAMIZ, Üç aylýk kültür dergisi,
sayý 64, Yapý Kredi Yayýnlarý, Ýstanbul,
1997

Çizgi Roman  Üstüne Bir Kitap
ÜSTÜN ALSAÇ
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DÜNYA KARÝKATÜR SANATINDAN BÝR PORTRE

NEZÝH DANYAL (TÜRKÝYE)
ÝZEL ROZENTAL

1945/Ýzmit doðumlu olan Nezih Danyal 1960
yýlýndan bu yana, yüzün üzerinde yayýn
organýnda  karikatürler, çizi diziler çizdi. Ulusal
ve uluslararasý yarýþmalarda birçok ödül
kazandý. Yurtiçi ve yurtdýþýnda çeþitli kentlerde
sergiler açtý.
"Globanadoluzeyþýn" sergisi baþta Berlin,
Roterdam, Paris, Tahran, Lefkoþa olmak üzere
çeþitli kentlerde sergilendi. Karikatürleri
müzelere ve özel kolleksiyonlara alýndý.
Sekiz karikatür albümünden ikisi, "Devir"
Ýtalya`nýn Pescara kentinde düzenlenen
3.Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'nda,
"Sergiler" 13.Hollanda Karikatür Festivali'nde
ödüllendirildi. Karikatüre yeni baþlayanlar için
"Haydi Karikatür Çizelim" yardýmcý kitabýný
hazýrladý.
Çizgilerini afiþten, tiyatro dekoruna, kitap
kapaklarýndan, çizgi film çalýþmalarýna dek
çeþitli sanat alanlarýnda kullandý. Cemal Nadir`i
anmak için hazýrlanan TV programý için Cemal
Nadir`in tiplerini canlandýrdý.
Açýk alan lazer gösterilerinde kullanýlmak üzere
Almanya`da canlandýrma çalýþmalarý yaptý.
Üçüncü Balkan Film Festivali'nde "Jenerik
Filmi" dalýnda baþarý ödülü kazandý.
Kültür Bakanlýðý, ODTÜ, BÝLAR, Sanatevi,
Karikatür Vakfý gibi kuruluþlarda karikatür
kurslarý düzenledi.
1991 yýlýndan baþlayarak yedi yýl süreyle
TRT1`de yayýnlanan "Gün Baþlýyor" programý
içinde "Haftanýn Karikatürü" köþesini hazýrladý
ve sundu. 'Haftanýn Karikatürü' köþesinde yer
alan karikatürler TRT tarafýndan 2000 yýlýnda
kitap olarak basýldý.
2003 yýlýnda baþlayan ve TRT ve Karikatür Vakfý
iþbirliðiyle düzenlenen '7-17 Uluslararasý
Karikatür Yarýþmasý'nýn yönetmenliðini yaptý.
1980 yýlýnda Sanat Sevenler Derneði "Ulusal
Kültüre Katký" armaðanýyla, 1999 yýlýnda da
FECO (Karikatürcü Kuruluþlarý Federasyonu)
"Karikatür Sanatýnýn Geliþimine Katký" ödülüyle
ödüllendirildi.
1993 yýlýnda "Kültür Bakanlýðý Dünya Karikatür
Galerisi"nin açýlmasýný önerdi. Bu galeride iki
yýl ulusal ve uluslararasý sergiler açýlmasýný
saðladý. 1994 yýlýnda "Karikatür Vakfý"ný
kurdu.1995 yýlýndan bu yana "Ankara
Uluslararasý Karikatür Festival"lerini düzenledi.
Nezih Danyal, FECO-Türkiye Baþkanýdýr..

-Basýnda izlemeye alýþkýn olduðumuz
karikatürlerdekinden farklý bir çizgiye
sahipsiniz. Yaptýklarýnýza "sanat
karikatürü" mü demeliyiz yoksa?

Farklý bir çizgim olsun diye hiç çaba
göstermedim. Karikatüre baþlarken
özellikle bizim ustalarýmýzdan esinlenmem
ve yerel, çizgisel simgelerimizden
etkilenmem sonucu özgün bir çizgi oluþtu.
Bu bir öz çizgiydi. Bu çizgiyi farklý
tasarýmlarda, farklý biçimlerde uygulamaya
baþladým. Bu nedenle, çizgim kendi içinde
de farklýlýklar taþýyor.
Karikatürü grafik tasarým, grafik mizah
olarak gördüðünüzde her karikatür
amacýna göre farklý bir iþtir. Bu nedenle
farklý konularda çizdiðim büyük boy sergi
karikatürleri, uzun yýllar sürdürdüðüm çizi-
diziler, siyasi gazete, dergi karikatürleri
özünde benim çizgim olmasýna karþýn
farklýlýklar taþýr.
Bunda geliþimde yazýlý, görsel basýnda,
tiyatrolarda ve reklam þirketlerinde,
grafiker olarak çalýþmamýn büyük etkisi
oldu.
Karikatür 'sanat eseri' olsun diye yapýlmaz,
ancak karikatürlerinizde estetik bir deðer
görülüyorsa 'sanatsal' bir iþ olarak
deðerlendirilir.

-Kendinizi 50 kuþaðýnýn neresinde
görüyorsunuz?

Kültür olarak elli kuþaðý karikatürcüsüyüm.
Karikatürü, çaðýn karikatürünü, modern
karikatürü ülkemize getiren ve uygulayan
bu kuþaktan öðrendim ve de onlarýn
karikatürünü geliþtirmek güdüsüyle
çizmeyi sürdürdüm.

-1965 yýlýnda yayýnlanan ilk
albümünüzün önsözünde rahmetli
Nehar Tüblek sizin için, "�Batýdaki
ustalarýn etkilerinden arýnmamýþ ama
þüphesiz iyi yolda� "diyor ve sanki
yolu gösteriyordu: "Karikatür benim
için bir aramadýr. Halkýn yüreðindeki
sýcaklýðý, aydýnlýðý, gerçek sevgisini,
hakseverlik duygusunu aramaktýr."
1979 yýlýnda yayýnladýðýnýz "Devir" adlý
albümünle Tüblek'i yanýtlar gibiydiniz.
"Devir"den yeni albüm "Konu Neydi"ye
nasýl bir süreç izlediniz? "Konu Neydi?"
nasýl bir albüm?

Çocukluðumdan beri kültürel simgeler,
minyatürler, desenler, motifler hep ilgimi
çekti. Ýlkokuldayken tahta tabaklar içine

motifler boyadým, kýl testeresiyle oyarak
motifli kuþ kafesleri gibi çalýþmalar yaptým.
Çok zevkli ve bizden iþlerdi. Bu
deneyimlerden edindiðim desen kültürünü
çizgime katarak çizgimi geliþtirmeye
çalýþtým. Yaptýðým bu tür çalýþmalarýn
içeriðini Anadolu kültürü oluþturdu. Bu
kültürel deðerlerin insanlýðýn ortak malý
olduðunu, karikatürün gücünden
yararlanýlarak tanýnmasýný ve sahip
çýkýlmasýný istedim.
"Devir", "Otuz Yýlda Bir" ve
"Globanatolization" isimli kitaplarým bu tür
bir çizgi ve anlatým arayýþýnýn ürünüdür.
Kültürlerin buluþtuðu bu topraklarda o
kadar çok malzeme var ki, ne bu arayýþ
biter, ne de çizilecek kültürel deðerler.
Dünyada karikatür geliþimi de
karikatürcülerin kendi ülkelerinin kültürel
simgelerini karikatürlerinde
kullanmalarýyla olacaktýr kanýsýndayým.
"Konu Neydi?" kitabý, gazete
karikatürcülüðü anlayýþýyla çizilmiþ,
seksen sonlarýndan bu yana çoðu
Cumhuriyet gazetesinde yayýmlanmýþ
karikatürlerin derlemesi. Siyasal geçmiþin
çizgisel bir tutanaðý.

-Sizce karikatürcünün siyasî bir
misyonu olabilir mi?

Karikatürcü iyiden, doðrudan yana, insan
haklarýnýn ve adaletli paylaþýmýn olduðu,
barýþ içinde yaþanabilir gelecek için
çizmelidir.
Karikatürcü çizgileriyle, çizdiði kitleye bu
anlayýþýný yansýtmalý ve onlarý kendi kültür
düzeyine çekmeyi amaçlamalýdýr.
Ticari kaygý ve anlaþýlamama kuþkusuyla

Ö Z G E Ç M Ý Þ

onlarýn kendi esprilerini kullanarak
kendilerine güldürüp onlarý sorunlarýna
yabancýlaþtýrmamak gerek.
Gülünçleþtirilmesi gereken sorunlarýn
kaynaðý yönetimler, yöneticiler ve
uygulamalarý olmalý.
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-Siyaset ve siyasetçiler karþýsýndaki
duruþunuz nasýl? Ýnandýðýnýz ya da
inanmak istediðiniz oluyor mu?

Karikatürcü özünde gazetecidir. Herkesten
çok siyasetin, eðer Ankara'daysanýz
siyasetçilerin içindesiniz. Seksen öncesi
inandýðým siyasetlerin içinde oldum, yayýn
organlarýna da çizdim. Siyasetin içinde
olmanýn bana ve karikatür anlayýþýma çok
þey kazandýrdýðýný biliyorum.
Seksen sonrasý, insanlarý siyasetten uzak
tutma politikasý galiba siyasetçileri de
siyasetten uzak tutuyor. Ben de siyasete
deðil ama siyasetçilere uzaktan
bakýyorum.
Yukardaki soruda tanýmladýðým gibi bir
dünya isteyen siyasetten yanayým.

-Ýyi bir karikatürü nasýl tanýmlarsýnýz?
Hangisi daha önemlidir, mizah unsuru
mu, yoksa çizgi ve teknik mi?

Ýyi bir karikatür, sorudaki her ögenin
ustalýkla biraraya getirilmesidir. Usta
karikatürcülerin karikatürlerine
baktýðýnýzda konuyu çok iyi bildiðini,
tekniðinin de bu bilgelikle örtüþtüðünü
görürsünüz. Belki de ustalýk çiginize göre
espri üretmek ya da esprinize uygun düþen
çizgiyi oluþturmaktýr.
Herhalde, çizimi iyi ama esprisi kötü veya
esprisi iyi ama çizimi kötü denilen bir
karikatür iyi bir karikatür deðildir.

-Bazý çizerler karikatür çiziminde
bilgisayar kullanýmýný hoþ karþýlamýyor.
Oysa grafik tasarýmda artýk bilgisayar
zorunlu bir araç. Karikatürlerinizde
bilgisayardan azami ölçüde yararlanan
bir sanatçý olarak bu konudaki
görüþünüz nedir?

Bigisayarýn elimin, beynimin bir parçasý
olmasýna karþýn karikatürlerimi kaðýda
çizmek hâlâ hoþuma gidiyor. Özellikle
sergi karikatürlerini büyük boy kartonlara
çizip boyamaktan çok zevk alýyorum.
Ama genellikle karikatürlerimin
düzenlemesini ve boyamasýný bilgisayarda
yapýyorum ve kaydedip arþivliyorum.
Sergilenecek olanlarý kartona basýp özgün
baský gibi numaralandýrýyorum. PCgraph
denilen bu yöntemle yurtiçi ve yurt dýþýnda
sergiler açtým. Dahasý bu karikatürleri
internetten gönderip sergilere katýldým.
Bilgisayar evrensel bir beyin. Bu beyinde
neler oduðunu öðrenmeye baþlarsanýz
evrenin gücü kullanýmýnýza açýlýyor. Her tür
bilgiyi alabileceðiniz, görsel her þeyi
izleyebileceðiniz bir ortam.
Karikatürcü merak eden, öðrenmeye,
bilgilenmeye açýk insan olduðuna göre
bilgisayarýn nimetlerinden niye
yararlanmasýn ki? 'Ah bir boþ vaktim olsa
ne karikatürler çizeceðim' diyenler hariç

tabii..

-Karikatürlerinizde yazý unsuruna da
pek rastlanmýyor. Yazýnýz mý çirkin,
yoksa Türkçe'niz mi bozuk?!

Karikatür 'mizahî çizgiyle mizah yapmak'
diye tanýmlanýyor. Anlaþýlacaðý gibi,
karikatürcü anlatýmýný çizgiyle yapar.
Tanýmý tersinden alýrsak, karikatürcü
anlatacaðý fýkrayý çizgiyle süsler, gibi bir
sonuç çýkar ki bu da karikatürden baþka
bir þeydir. Belki de 'Türkçe sözlü pop
karikatür' diye tanýmlanabilir.
Karikatür kesinlikle yazýsýz olmalýdýr
denilemez. Eðer çizginiz derdinizi
anlatmaya yetmiyorsa yazýdan destek
alabilirsiniz. Bu çizgisel anlatýmýnýza ve
çizdiðiniz hedef kitleye de baðlý. Çizdiðiniz
hedef kitle beni ancak yazýyla anlar
kanýsýndaysanýz, diyecek bir þey yok.
Yazýlý karikatür aslýnda sýkýþtýrýlmýþ bant
karikatürdür. Yazýyý açarsanýz çok
rahatlýkla bant karikatür olur.
Yýllarca Güneþ gazetesinde bant
karikatürler çizdim, yazdýklarým
anlaþýlýyordu, sanýrým yazým da
okunaklýydý.

-Karikatür Vakfý'ný kurup, sekiz yýldan
beri her Mayýs ayýnda Uluslararasý
Ankara Karikatür Festivali'ni
düzenliyorsunuz. Çoðuna katýldýðým
için ne kadar yorucu ve meþakkatli bir

iþ olduðunu yaþayarak gözledim. Bu
giriþimden beklentiniz nedir? Sizce
Ankara halký bu festivale gereken ilgiyi
gösteriyor mu? Kimlerden ve nasýl
destek görüyorsunuz?

Örgütlü olmanýn yaþamýn gereði olduðu
düþüncesiyle çok sayýda örgüte üye oldum
ve bu örgütlerde iþimle ilgili görevler aldým.
Bu deneyimler sonucu 'Nezih Danyal
Karikatür Vakfý'ný kurdum. Vakýf
vakfetmekten gelir. Baþlangýçta elimdeki
birikimleri vakfektim, sonra baktým ki
giderek kendimi de vakfetmiþim, sonuçta
vakýf benim asýl iþim oldu.
Vakfý kurarken amacým elimdeki
birikimlerin yitip gitmemesiydi. Vakfý
kurduktan sonra etkinlikler yapmayý, vakýf
senedinin ilk maddesi olan Türk
karikatürünü "Dünya"ya, "Dünya"
karikatürünü ülkemizde tanýtmayý
uygulamaya koyduk. 1995 yýlýndan bu
yana Uluslararasý Ankara Karikatür
Festivali'ni yapýyoruz. Her yýl beþ gün
süren festivali ortalama, galerilerin
verdikleri rakamlarla, onbin kiþi izliyor.
Festivalden geriye her yýl belirli bir konuda
yaptýðýmýz festival katalogu elde kalýyor.
Dünyada bu güne kadar yapýlmayan,
karikatürün diðer bilimlerle, disiplinlerle
iliþkisini içeren her yýl bir katalog yaptýk.
Bu kataloglarla birlikte vakýf, karikatür ve
karikatür kültürüne iliþkin 25 kitap
yayýnlamýþ oldu.
Karikatüre baþladýðým yýllarda karikatürün
ne olduðunu öðrenmek için kitap arama
çilesini gelecek kuþaklar çekmeyecekler
sanýrým. Tüm beklentim buydu belki de.
Festivallere dostlardan maddi manevi
büyük destek gördüm. FECO, yurt dýþý
organizasyonlarýnda katkýda bulundu.
Kültür Bakanlýðý, Avrupa Birliði maddi
destek verdi. Ankara'daki yerli, yabancý
kültür deneklerinin büyük katkýlarýný
gördük. Tüm dünyada umduðumuzdan
fazla ilgi gördük, güvenilir, sözünde duran
bir kuruluþ olarak tanýndýk. Dünya'ya örnek
festival olarak gösterildik, ödüllendirildik.
Her ne kadar resmi aðýzlardan 'senin
üstüne vazife mi?' diyenler, sabote etmeye
çabalayanlar olduysa da vakýf on yaþýna
giriyor..

-Bu yýl da 23 Nisan'da bir Çocuk
Karikatürleri yarýþmasý düzenlediniz,
devamý gelecek mi? Çocuklarla
yetiþkinlerin ilgisini kýyaslayacak
olursak, karikatürün geleceðini nasýl
görüyorsunuz?

Gelecek yýl, festival onuncu kez yapýlacak
ve çocuk festivaline dönüþecek. 11.
karikatür festivali karikatürcüler arasý
çocuk karikatürleri yarýþmasý, çocuklar için
çizilmiþ karikatür sergileri, çocuk
karikatürleri sergilerinden oluþan bir

DÜNYA KARÝKATÜR SANATINDAN BÝR PORTRE
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festival olacak ve boyle de sürecek.
Festivali TRT'nin düzenlediði 23 Nisan
çocuk þenliði tarihlerinde yapmayý da
tasarladýk.
Bu yýl TRT'yle birlikte organize ettiðimiz 7-
17 Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý her yýl
yapýlmasý düþünülen bir yarýþma. Ilk yýl
olmasýna karþýn dünyadan binin üzerinde
karikatür geldi. Çok iyi karikatürlerin
olmasýnýn yanýnda, çocuklarýn
büyüklerden çok etkilendiðini gördük.
Karikatürlerin çoðunun savaþa hayýr diyen
barýþ konusunu içeren karikatürler olmasý
umut vericiydi.

-Bugün çizmeye baþlayacak genç bir
karikatürcü adayýna ilk öneriniz ne
olur?

Derslerine iyi çalýþsýnlar. Tembel insandan,
öðrenmesini bilmeyen insandan
karikatürcü olmaz. Bilgilenmeden mizah
yapýlamayacaðýný bilmeliler.
Meraklý olsunlar, herþeyi merak etsinler,
öðrensinler. Bakmasýnlar, görsünler,
gördüklerini belleklerinde tutmayý
öðrensinler, görsel bir bellekleri olsun.
Karikatürcü bir ressam gibi modelden
çalýþmaz, model belleðindedir. Ben hiç
önüne ekmek alýp,  bakarak ekmek
karikatürü çizeni görmedim. Bu nedenle
her gördüklerini çizmeye çalýssýnlar.
Görecekler ki bilgileri arttýkça çizecekleri
konular artacak, çizgileri geliþtikçe daha
çok konuda çizebilecekler...

http://www.amorimweb.hpg.com.br

Ýskoçya'nýn Ayr kasabasýnda geleneksel
olarak düzenlenen "Ayr Karikatür
Festivali"nde Türk ve Ýngiliz
karikatürcüleri ortak bir karikatür sergisi
gerçekleþtirdiler. Bu amaçla bir grup
Türk karikatürcüsü Ayr kasabasýný
ziyaret etti. Geçtiðimiz yýllarda olduðu
gibi, 2002 yýlýnda da, "Ayr Karikatür
Festivali"ne Dünya'nýn çeþitli
ülkelerinden birçok karikatür sanatçýsý
çalýþmalarý ile katýldý.

"Ayr Karikatür Festivali"nin bu yýlki  ana
konusu "Yiyecekler ve Ýçecekler" olarak
belirlenmesi nedeniyle, Türk-Ýngiliz
karikatürcülerinin ortak sergisinin
konusu "Ýngiliz Cips'i ve Türk Lokumu"
olarak belirlenmiþti.

Türk ve Ýngiliz karikatürcüleri ortak
sergisi, "Türk-Ýngiliz Dostluk
Derneði"nin üyesi olup ayný zamanda
"Cartoon Trust" derneði ile iliþkilerini
devam ettiren Sally Mustove ve doktora
ögrenimini Londra'da sürdüren
karikatür, fotoðraf ve tasarým sanatçýsý
Doðan Arslan'ýn çabalarý sonucu
gerçekleþti.

Serginin organizesi amacýyla Sally
Mustove ve Doðan Arslan, FECO-
Türkiye baþkaný Nezih Danyal ve
FECO-Ýngiliz baþkaný Roger Penwill ile
iþbirliðine girdiler. FECO (The
Federation Of Cartoonists
Organizations), bilindiði gibi, dünyadaki
birçok karikatürcü örgütlerini
bünyesinde barýndýran bir kuruluþtur.

Türk-Ýngiliz karikatürcülerinin ortak
sergisi için, FECO-Türkiye baþkaný
Nezih Danyal Türkiye'deki
karikatürcülerin katýlýmýný saðlarken;
FECO-Ýngiltere temsilcisi Roger Penwill
de Ýngiliz karikatürcülerinin katýlýmýný
saðlamýþtýr.

Türk-Ýngiliz karikatürcüleri ortak sergisi,
"Ayr Karikatür Festivali" baþkaný John
Hamilton liderliðinde, 27 Eylül 2002
tarihinde açýldý. Sergiye Türkiye'den
eser gönderen Türk çizerler þunlardýr:
Turhan Selçuk, Güngör Kabakçýoðlu,
Piyale Madra, Tan Oral, Ýzel Rozental,
Nezih Danyal, Kamil Masaracý, Eray
Özbek, Semih Poroy, Atila Özer,
Mehmet Altuð, Oðuz Gürel ve Sait
Munzur.

"Ayr Karikatür Festivali"ne Türkiye'den
Tan Oral, Ýzel Rozental, Kamil
Masaracý, Mehmet Altuð ve Atila Özer
davetli olarak katýlmýþlardýr. "Ayr
Karikatür Festivali" çerçevesindeki
"Ýngiliz Cips'i ve Türk Lokumu" konulu
karikatür sergisi, Ýskoçya'da
gerçekleþtirilmesi bakýmýndan Türk
karikatürü için önemli bir etkinliktir.
Ýngiliz karikatürcüleri ile Türk
karikatürcüleri, diðer ülkelerden konuk
olarak festivale gelen karikatürcülerle
birlikte, halka açýk work-shop çalýþmasý
gerçekleþtirdiler. Bu arada, Ayr
Kasabasýnýn çocuklarý, portre
karikatürlerini çizdirmek için, karikatür
sanatçýlarý önünde uzun kuyruklar
oluþturdular.

"Ýngiliz Cips'i ve Türk Lokumu" konulu
karikatür sergisi "Ayr Karikatür
Festivali"nde büyük bir ilgi görmüþtür.
Bu sergi önümüzdeki aylarda Londra'da
ve 2-6 Mayýs 2003 tarihleri arasýnda "9.
Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali"
bünyesinde tekrarlanacaktýr.

TÜRK KARÝKATÜRÜ ÝSKOÇYA'NIN
"AYR" KASABASINDA ÝDÝ...

DÜNYA KARÝKATÜR
SANATINDAN BÝR PORTRE

MEHMET GAYRET

Mehmet Altuð, Kamil Masaracý, Doðan Arslan
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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...

XI. INTERNATIONAL PRESS CARTOON EXHIBITION (BRAZIL)

ECZACI VE ECZANELER KARÝKATÜR YARIÞMASI (TÜRKÝYE)

8. INTERNATIONAL "ZAGREB" CARTOON EXHIBITION (CROATIA)
Theme: "Technology"

(From Fire to Computers)
Work: Max. 3 Cartoon...

Size: Max. A3...
Deadline: 29 May 2003

Prizes: Gold Medal+500 EUR., Silver Medal+200 EUR.,
Bronze Medal+100 EUR., Five Special Mentions...

Address: Hrvatsko Drustvo Karikaturista Croatian Cartoonist
Association, Bogoviceva 1/4 (10000) Zagreb-Croatia

X. MUESTRA IBEROAMERICANA DE HUMOR GRÁFICO (SPAIN)
Theme: "Clean Game!"

Section: A) Humor Graphic. B) Caricatura...
Work: 2 or 4 Cartoon...

Size: Max 29X42...
Deadline:  15 June 2003

Prizes: None...
Address: Fundación General de la Universidad de Alcalá.

X Muestra de Humor Gráfico. C/ Imagen 1-3
28801 Alcalá de Henares. Madrid-España

24th International
"Yomiuri Shimbun"

Cartoon Contest-Japan

Konu: "Eczacý ve Eczanelerin Sorunlarý"
Eser Sayýsý: En Fazla 3 Karikatür...

Ölçü: En Fazla 25X35 cm...
En Son Katýlým: 23 Mayýs 2003

Ödüller: Büyük Ödül: 1.500.000.000 TL+Plaket., Baþarý Ödülleri:
(Beþ Adet) 300.000.000 TL+Plaket., Jüri Özel Ödülleri...

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

Theme: "Free" Sections:  Categories: Cartoon, Editorial Cartoon,
Caricature, Comics, Editorial Illustration...

Work: Max. 4 Cartoon... Size: Max 30x40 cm...
Deadline: 23 May 2003

Prizes: Each Category Will Have One (01) Acquisition Prize Worth R$ 2,000
(Two Thousand Reals); Onor Prizes may be Awarded Following Criteria of
the Prize-Awarding Committee.

Address: Fine Art Coordination of the Municipal Department of Culture, Mailed
to Setor de Mostras e Exposições da Secretaria Municipal da Cultura, Av.
Presidente João Goulart, 551, CEP 90010-120-Porto Alegre/RS (Brazil)

Theme: "Free"
Categories: Gag Humor, Caricature, Comics, Editoral Cartoon...

Work: Each Category Max 4 Cartoon...
Size: 30X40 cm...

Deadline: 13 May 2003
Prizes: Gag Humour: R$ 3.000,00., Editorial Cartoon : R$

3.000,00., Caricature: R$ 3.000,00., Comics: R$ 3.000,00...
Address: V FIHQ -PE Observatório Cultural Malakoff Torre
Malakoff Praça General Artur Oscar s/n Bairro do Recife

50030-460 Recife-PE Brasil

V. INTERNATIONAL DE HUMOR E QUADRINHOS DE PERNAMBUCO (BRAZIL)

Theme Section: First Prize: Stefan
Despodov (Bulgaria), Second Prize: Jurij
Kosobukin (Ukraine), Third Prize: Mikhail
Zlatkovsky (Russia), Free Section: First
Prize: Marina Turovskaya (Ukraine), Spe-
cial Prize of FECO: Vasilij Voznuk
(Ukraine), Special Prizes: Oleg Loktev
(Ukraine), Marina Turovskaya (Ukraine),
Citation Prize: Vasiliy Voznuk (Ukraine),
Evgenij Samojlov (Ukraine), Mikhail Shlafer
(Ukraine), Marina Turovskaya (Ukraine),
Dmitrij Skajenik (Ukraine), Oleg Loktev
(Ukraine)�

Special Prize: Marco de Angelis (Italy)

International Cartoon
Contest �Karluka�

Ukraina

Themes: "Health..." and "Free..." Grand
Prize: Takeo Kaido (Japan), Hidezo Kondo
Prize: Hide Ishimaru (Japan), Gold Prizes:
Sergey Sichenko (Israel), Joji Bigo
(Japan), Special Prizes: Ali Aghaey (Iran),
Marco de Angelis (Italy), Ross Thomson
(England), Teerapat Ruampornsakul
(Thailand), Hafez Divandari (Iran), Andre
Takano (England), Li Hui (China),
Fernanda Mendes de Almeida (Brazil),
Prizes for Excellence: Ernest Metz
(Belgium), Chen Xiufen (China), Yuri
Ochakovsky (Israel), Delcho Mihajlov
(Macedonia), Pavel Constantin (Romania),
Igor Smirnov (Russia), Andrey Vansovich
(Russia), Nikolay Vorontsov (Russia),
Eray Özbek (Turkey), Ümit Müfit Dinçay
(Turkey) John Roberts (England)...
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On Monday, the 24th of  February 2003,
the 26th cartoon exhibition has been
opened in Osijek's gallery "Kino". The
exhibition was named "The Many-sided"
and represents the work of English
cartoonist Dave Connaughton.

Dave Connaughton was born in Essex,
England, in 1940. He lives now in a
decorated stable in Bockleton, Tenbury
Wells, Worcestershire, with his wife Pat.
He was a soldier, a local senior
government clerk and a make-up man for
special effects. He's a writer and
cartoonist now. His first cartoon has been
published in the U.K. (Punch Ltd.),
throughout the Europe, in Cyprus, Kenya,
Korea, Hong Kong and the United States.
He invented a new character, Fred
Zeppelin, and he hopes it's going to be
well accepted internationally.

In the musical part, the opening of the
exhibition has been embellished by a
young, 15-year old female soloist Ms.
Borna Andric. She sang songs from her
debut CD album called "My Dream" ("Moj
san"). In the second part of the musical
show, Mr. Dubravko Lazeta performed his
programme called "Et Chanson Café", as
well as Mr. Filip Lazeta - Prika, who sang
a couple of his songs.

The exhibition was opened by Mr. Hrvoje

"THE MANY-SIDED"
TOMÝSLAV DUSANIC-TOD Kurtovic, president of the association

HVIDRA (Croatian Disabled Veterans of
the Homeland War ) of Osijek-Baranja
County.

Excerpt from the speech of Mr. Kurtovic:
"I cannot say much about Dave
Connaughton, author of these cartoons,
nor about the cartoons themselves. They
speak without words with their drawn
message, recognized by the author in the
everyday reality, presented through the
comicality of the drawing and left to be
interpreted by each of us, in our own
ways. But I can say some words about
the organization and idea of this rare
Lower City cultural event, because to
remain in silence would be a selfish
culturocid, especially towards the founder
and curator of this gallery, famous
Osijeker cartoonist and our fellow
neighbour, Mr. Tomislav Du�anic - Tod.

In these turbulent times of modern life and
common globalization, in the lack of love
and solidarity, in the hectic and
selfishness and collective paranoia, our
friend TOD has neutralized all of it with
his selfless example by making great step
forward and organizing a gallery like this
one. Thus, he tries to return a bit of
romantic spirit in our Lower Town, a part
of its past glory, to heal its bitter wounds
from the recent war storm, still visible at
every step, and to halt the erosion of
cultural and moral life in it.

He undoubtedly succeeded in it. His
success is even greater if we know of all
the difficult financial and technical
conditions he works in, and all the
problems he must deal with in order to
bring his idea to life and keep it living, thus
bringing us into the European cultural
circle, what we certainly deserve and
where we undoubtedly belong."

(1) Homeland War is the Croatian name
for the War for Independence, 1991-1995.

 TEBEÞÝR MÝZAH DERGÝSÝ
"EÐÝTÝM VE ÝNSAN"

KARÝKATÜR YARIÞMASI

GENEL ÞARTLAR:
1-Yarýþmanýn Konusu "Eðitim ve Ýnsan"dýr.
2-Yarýþma tek kategoridir ve tüm Ýlköðretim,
Lise ve dengi okullara açýktýr.
3-Karikatürlerde her türlü renk ve teknik
kullanýlabilir.
4-Karikatürler 21x29.7 cm (A4) ebadýnda
beyaz resim kaðýdýna çizilmelidir.
5-Yarýþmacýlar diledikleri sayýda karikatür
gönderebilirler.
6-Karikatürler orijinal ve yayýnlanmamýþ
olmalýdýr.
7-Karikatürlerin arkasýna; ad, soyad, telefon
numarasý, doðum tarihi (Gün-Ay-Yýl) ve
okulun adý yazýlmalýdýr.
8-Karikatürler en geç 30 Mayýs 2003 Cuma
günü mesai saati bitimine kadar,
Bahçelievler Ýlköðretim Okulu yönetimine
veya Resim Öðretmeni Altan Özeskici'ye
teslim edilmelidir. Çorum dýþýndan
gönderilecek karikatürler: "Bahçelievler
Ýlköðretim Okulu,"Tebeþir Dergisi Karikatür
Yarýþmasý", 19200 Çorum-Türkiye" adresine
gönderilmelidir.
9-Eserler iki karton mukavva arasýnda, zarf
içerisinde teslim edilmelidir.
10-Ödül alan ve sergilenmeye deðer
görülen karikatürler "Tebeþir" mizah
dergisinde yayýnlanacak ve tüm
katýlýmcýlara gönderilecektir. Karikatürler
geri iade edilmeyecektir.
11-Ödüller, Türkiye Tabiatýný Koruma
Derneði Çorum Þubesi, Hitit Gýda, Savaþ-
New Store, Ilgaz Dijital, Studio Lale, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý, Özel Çorum
Ýlköðretim Okulu, Bahçelievler Ýlköðretim
Okulu, Derþan Kuyumculuk, Tebeþir
Dergisi, Doða Dostu Karikatür Grubu)
tarafýndan verilecektir.
12-"Tebeþir" dergisi yarýþmaya katýlan
karikatürleri kullanma hakkýna sahiptir.
13-Yarýþmaya katýlanlar tüm þartlarý kabul
etmiþ sayýlýrlar.

ÖDÜLLER:
Büyük Ödül: 250 MilyonTL. (Türkiye
Tabiat ýný  Koruma Derneði Çorum
Þubesi) .  Özel  Ödül ler :  Kurum ve
Kuruluþlarca verilecek 10 adet "Özel
Ödül"dür. (Plaket+Hediye Paketi.)

SEÇÝCÝ KURUL:
Altan Özeskici (Karikatürcü), Murat
Özmenek (Karikatürcü), Sönmez Yanardað
(Karikatürcü), Yýlmaz Baþ (Karikatürcü),
Yüksel Can (Karikatürcü)...


