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YENÝ AKREP

Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil
Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak...

DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN
GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

25 MÝLYARLIK DAVA...
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QI YUESHNG (CHINA)
5. International Cartoon Symposium

Exhibition Album, 1990-Japan

HUSEYIN CAKMAK (CYPRUS)
"War on Wars" International Cartoon

Exhibition Album, 1988-Bulgaria

MEKTUP-LETTER

Dear Mr Chakmak,
Thank you for your permanent

correspondence.
I wish you a Happy New Year-much

Luck and more Love each your days
for!

The New Scorpion? Look at my
version a`la Greatest Kandinski-
"Happy Scorpio."

Please, take our greetings from the
House of Humour and Satire...

YordankaKoicheva-Bulgaria
Gabrovo- House of Humour
and Satire-Art Section

Selamlar Hüseyin bey,
Yeni Akrep'in 12. sayýsýný aldým,

yazýcýdan çýkýþýný bile aldým.
Birkaç þey; sýcak yaz günlerine

raðmen oldukça hýzlý çalýþýyorsunuz, 11
ve 12. sayýlar hýzlý hýzlý geldiler,
temponuza nazar deðmesin. Festival,
yarýþma, haber duyurularý aðýnýz hiç
fena deðil.

Yine, 12. sayýdaki vurgular çok iyiydi
bence. Birleþik Kýbrýs, halklarýn
kardeþliði vurgularý sürekli yapýlýyor
tarafýnýzdan. Bu gerçekten çok güzel
bir þey. Güney'deki karikatüristlerle ilk
defa biraraya gelmek de düþündürücü,
ne halde insanlar böyle? Biraraya
gelmenize sizler adýna,
meslektaþlarýnýz adýna çok sevindim.
Bu arada son sayýda boy boy da
fotoðraflarýnýzý gördük.

Yeni Akrep web sitesini de iyi
buldum, tam bir "iþ sitesi" gibi, amacýna
uygun bir site olmuþ. Hani siteler vardýr,

karmakarýþýk, nereye týklayacaðýnýzý
bilmezsiniz, bir sürü link niye
koyulmuþtur, gereði anlaþýlmaz filan...
Hiç böyle bir karmaþa yok, sayýlar
yanda, gerekli açýklama saðda.
Tamam, bence iyi olmuþ. Selamlarýmla.
Ýyi çalýþmalar!

Sakine Yalçýn-Türkiye

Dear, Mr Cakmak.
Thank you for information about 'Yeni

Akrep'. I will send the web page to my
friends cartoonist.

Up is some of my Curriculum Vitae.
I am sending you three of my cartoons.

With best regards from
Yonko Donev-Bulgaria

Hello, dear Hüseyin:
Congratulations for your New Yeni

Akrep. Those cartoons of the master
Turhan Selçuk are great! Bests.

Carlos Amorim-Brazil

Dear Sir,
I have gone through the 15th issue

of Yeni Akrep.  It is very information and
able to know about the line of
Cartoonist Turhan. However, thank you
for publishing the other cartoon contest
information. Sincerely�

SMK Basha Kamal-India

Action Alert
Burke, VA, January 27, 2004
American cartoonist AnnTelnaes,

winner of the 2001 Pulitzer Prize in
editorial cartooning, has received an
email threatening her, most likely for a
cartoon depicting Iraqi Islamic cleric,
the Grand Ayatollah Ali Sistani.  Sistani
is pushing Coalition Administrator Paul
Bremmer to hold direct elections and
end teh US's strategy to hand over Iraqi
sovereignty through a regional caucus
process.

The cartoon has appeared in the
"The Iranian: Satire, Cartoon" web site.

The threatening email says the
sender is from Saudi Arabia and ends
with "enjoy as much as you can, your
end will be worest (sic)".

The Cartoonists Rights Network is
advising Telnaes on what security
options she may have here in the US.

For further information contact:
Dr. Robert Russell
(Executive Director)
Cartoonists Rights Network,

International
10600 Alison Drive, Burke, VA

22015  USA
Phone-Fax: 703 250 0035

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

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

DÜNYA KARiKATÜR
SANATINDA BENZERLiKLER

SIMILARITIES IN THE
WORLD CARTOON ART

HÜSEYÝN ÇAKMAK
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Nezih Danyal
Satyrykon 2004

Seçici Kurul Üyesi...
Karikatür sanatçýsý Nezih Danyal,

Polonya'da yapýlacak olan Satyrykon 2004
Karikatür Yarýþmasý'na seçici kurul üyesi
olarak çaðrýldý...

Bu yýl "Mizah", "Sosyal Yergi" ve
"Þeytan" konular ýn ýn  i þ leneceð i
yarýþmanýn seçici kurulunda, Nezih
Danyal'ýn yaný sýra Andrzej Czeczot, Jan
Jaromir Aleksiun, Elzbieta Laskowska,
Zdzislaw Smektala, Miroslav Bartak,
Branko Najhold ve Mikhail Zlatkovsky' de
görev alacak...

*

TRT ve Karikatür Vakfý'nýn iþbirliðiyle bu
yýl ikincisi kez düzenelenen çocuklararasý
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.
Karikatür çizgiyle anlatým yapar.

*Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda
her tür kaðýda istenen teknikle, siyah-beyaz,
renkli olarak çizilebilir.

*Bilgisayar ortamýnda tasarlanmýþ
karikatürler CD ROM'a kaydedilmiþ olarak
postayla, ya da JPEG formatýnda 300 dpi
çözünülükte internet üzerinden
gönderilebilir.

*Karikatürcüler en çok üç karikatürle
yarýþmaya katýlabilirler. Yarýþmacýlar
karikatürlerinin arkasýna ad-soyadlarýný,
doðum tarihlerini, okullarýný, adreslerini
yazmalýdýrlar.

*Yarýþmacýlar karikatürlerini 5 Mart 2003
tarihinde kadar '7-17 Karikatür Yarýþmasý
PK:364 Yeniþehir 06443 Ankara' adresine
ya da internet üzerinden  info@7-17.org
elektronik posta adresine göndermelidirler.

*Ödüller, bir BÜYÜK ÖDÜL (1000$), dört
Baþarý Ödülü (500$) 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 Ankara'ya davet

edilecek ve TRT Uluslararasý 23 Nisan
Çocuk Þenliði etkinliklerine konuk
olacaklardýr.

*Jüri tarfýndan 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.

*7-17 Uluslararasý  Karikatür Yarýþmasý:
http://www.7-17.org/

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 10th,
2004, by mail to the address of  7-17
International Cartoon Competition, P.O
BOX: 364 Yeniþehir 06443, Ankara, Turkey
or e-mail adress 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, four 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 2004 by internet and media.

*The winner artists will be invited to
Ankara between the dates of April 22nd-
24th 2004, 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.

Salih Memecan
"Dünya Ekonomik

Formu"nun
Özel Konuðuydu...

21-25 Ocak 2004 tarihleri arasýnda,
Ýsviçre'nin Davos kentinde gerçekleþen
"Dünya Ekonomik Forumu"na, dünya
liderleri, dev þirketlerin sahipleri ve
yöneticileri, iþadamlarý ve tanýnmýþ
yazarlarýn yanýsýra, dünyanýn en baþarýlý
basýn karikatürcüleri de davet edildi�
Claudius Ceccon (Brezilya), Patrick
Chapatte (Ýsviçre), Michel Kichka (Ýsrail),
Patrick Oliphant (Amerika), No-rio
Yamanoi (Japonya), Jonathan Zapiro
(Güney Afrika) ve Salih Memecan
(Türkiye), Davos'taki forumla ilgili olarak
çizdikleri karikatürlerini sergilediler...

Ana konusu "Dünyada Güvenlik ve
Refah" olan "Dünya Ekonomik Forumu"
kapsamýndaki karikatür sergisi, 24 Ocak
2004 tarihinde bir resepsiyonla
açýlmýþtýr...

Her bir karikatür sanatçýsýnýn eserleri,
zirve boyunca sergilendiði gibi, slight
gösterileriyle katýlýmcýlarýn beðenisine de
sunuldu... Karikatürcüler, kendi aralarýnda
ve tanýnmýþ yazarlarla da toplantýlar
gerçekleþtirdiler... Öte yandan, karikatür
sanatçýlarýnýn her biri ayrý bir baþlýk
altýnda düzenlenen toplantýlarýn açýlýþ
konuþmalarýný yaptýlar... Salih Memecan,
dev þirketlerin baþkanlarýný konu alan
"CEO'lar Aldýklarý Parayý Hak Ediyorlar
Mý?" konulu toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
ve sunumunu yaptý... Ayrýca, toplantýnýn
konusuyla ilgili olarak hazýrladýðý ve
ATV'de yayýnlanan Bizim City benzeri
animasyonlarý da katýlýmcýlarýn izlenimine
sunmuþtur...
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ÝZEL ROZENTAL

BÝR KARÝKATÜRCÜNÜN GÖZÜNDEN JAPONYA-2

TOKYO VE HÝROSAKÝ  ÞEHÝRLERÝNDE  DAÐITILAN
TÜRK ÇÝZERLERÝNÝ TANITICI AFÝÞ...

JAPON VE TÜRK KARÝKATÜRCÜLER BÝRARADA...

(Geçen Sayýdan Devam)
Otelimizin bir özelliði de,

Hirosaki'deki zengin ve önemli
düðünlerin burada gerçekleþmesiydi.
Hemen her gün bir düðün
düzenleniyordu. Gelin ile damat sabah
saatlerinden itibaren otele geliyor,
daha o andan itibaren çift, düðün
uzmaný olduklarý anlaþýlan kalabalýk bir
grup tarafýndan özenle giydirilip
kuþandýrýlýyor, geleneksel makyajlarý
yapýlýyor ve tanýklýðýmýz altýnda otel
lobisinde düðün fotoðraflarýný
çektiriyordu.

olduðumuz bir bankada birkaç yüz dolar
bozdurmak için üç kiþi birden ayný anda
hizmet verdiði halde, iþlemler yarým
saate yakýn sürdü!

Aslýnda bu durum hemen her yerde
karþýmýza çeþitli þekillerde çýktý.
Maðazalarda acele acele hareketlerle
yapýlan ve bir türlü bitirilemeyen
paketler� Hýzlý hýzlý koþuþturmalara
raðmen bir türlü gelemeyen bira
sipariþlerimiz� Sýra dýþý bir istekle
karþýlaþan resepsiyon görevlilerin iyi
niyetli fakat nâfile çabalarý�

TOKYO
Ellerimizde elmalar, torbalar,

bavullar, karýmýn çok severek aldýðý
koca bir saksý ile içindeki narin orkide
dalý, yanýmýzda Norio, istemeye
istemeye Hirosaki'yi ve o güzel
insanlarý terk ederek Tokyo'nun yolunu
tuttuk. Hayatýmda ilk kez beþ yýldýzlý
bir otel müdürünün, lacivertler
içerisinde bizi otelin dýþ kapýsýnda
uðurladýðýna ve aracýmýz gözden
kaybolana dek arkamýzdan el salladýðýna
þahit oluyordum. Tek eksiði, ardýmýzdan
su dökmemesiydi�

Tokyo havalimanýnda bizi Yoshiaki
dostumuz ile birlikte bir baþka ünlü
karikatürcü Sadao Sakai bekliyordu.
Yoshiaki'nin elindeki "hoþ geldiniz!!!"
yazýlý koca karikatür, zaten tuhaf

iyice emiliyor, ardýndan yine
bastýrýyordu. Bunca kalabalýk olmalarýna
karþýn, hiçbir Japon hiçbir Japon'a
selam vermiyordu artýk� Keþke hep
Hirosaki'de kalabilseydik!

Tokyo'da tren ve metro
vagonlarýndan pek inmedik desem
yeridir. Taksi ücretlerinin fahiþ, Tokyo
trafiðinin ise çok yoðun oluþu, kýsa
zamanda çok þey görmek isteyen küçük
grubumuzun sürekli raylý sistemi tercih
etmesine neden oldu. Vagonlardaki
manzara ise deðiþmiyordu: yoðun
kalabalýða karþýn uyuyan insanlar.
Özellikle akþam saatlerinde, Japonlarýn
ayakta bile uyuyabildiklerine tanýk
olduk. Ancak bu kiþiler, inecekleri
istasyona vardýklarýnda birer robot gibi
aniden gözlerini açýyor, mekanik
adýmlarla vagonu terk ediyorlardý.

Bir akþam, bulunduðumuz vagondaki
tüm yolcularýn uyumakta olduklarýný
gözledik. Vagona bizden sonra binen
genç bir haným, Tan Oral'ýn yaný ba ýna
oturdu ve zaman yitirmeden uyumaya
baþladý. Farkýnda olmadan baþýný Tan'ýn
omzuna yaslanmýþtý. Tan, omzuyla da
olsa güzel bir Japon hatununa hizmet
verebilmekten dolayý çok mutluydu.
Hemen birkaç fotoðraf çektik. Ama bu
mutluluk fazla sürmedi ve trenimizin
bir dönemeci almasýyla birlikte genç
bayanýn baþý bu kez öbür yanýnda
uyuyan Japon delikanlýsýnýn omzuna
düþtü. Hiçbir þeyin farkýnda olmayan
delikanlý, baþýný kýzýn baþýna yaslayarak
derin uykusunu sürdürdü. Dýþarýdan
bakanlar çifti evli ya da sevgili sanýrdý.
Ne ki, son duraða vardýðýmýzda, iki genç
birbirlerinden habersiz, farklý yönlere

TOKYO'DA SON METRO...

görünümlü küçük grubumuzun daha da
tuhaf görünmesini saðlamýþtý.

Tokyo'da ilk gözümüze çarpan,
gülümsemeyi, haliyle Japon olduklarýný
unutmuþ lacivert takým elbiseli genç
Japonlarýn bolluðu oldu. Ýstasyonlarda,
tarifi güç bir kalabalýk devamlý hareket
halindeydi. Trenler hiç durmaksýzýn
gidip geliyor, vagon kapýlarý açýlýp
kapandýkça tulumba misali, kalabalýk

Otelde bir kilise vardý. Düðün töreni
bu kilisede gerçekleþiyordu. Japonlarýn
arasýnda Hýristiyanlarýn bulunduðunu
biliyor ama her gün evlenecek kadar çok
sayýda olabileceklerini tahmin
etmiyordum. Merakýmý yine Norio
giderdi: "Biz Japonlar törenlere çok
meraklýyýzdýr. Sintoist geleneklerine
uygun doðar, Hýristiyan töreniyle
evlenir, Budist usulü yakýlýp gömülürüz!"

ÇOK ÇALIÞMAK�
AZ ÝÞ YAPMAK!

Ünlü Fransýz karikatürcü Cabu,
Japonya gezisi ile ilgili anýlarýný
naklettiði kitabýnýn bir yerinde, para
bozdurmak için girdiði bir bankada
baþýna gelenler karþýsýnda kendisini
Fransýz deðil de üçüncü dünya vatandaþý
olarak hissettiðini itiraf eder. Cabu'ye
dayanarak bizler kendimizi Japon
bankalarýnda biraz Fransýz gibi
hissettik desem yanlýþ olmaz herhalde!

Hangi þehirde olursanýz olun, bir
iþyerine girdiðiniz anda, orada bulunan
tüm kadýn ve erkekler hep bir aðýzdan
koro halinde "irasshaimse!!!" diye
haykýrýyorlar. Tahmin ettiðiniz gibi bu
"hoþ geldiniz!" demek. Bankada da öyle
oluyor... Ýrasshaimse!!! diye tezahüratla
karþýlandýðýmýz ve tek müþterisi

XXXXXX
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BÝR KARÝKATÜRCÜNÜN GÖZÜNDEN JAPONYA-2

TÜRK-JAPON TRÝOSU...

hareket etmiþlerdi bile. Rüyalarýnda
birbirlerini görmüþler midir acaba?

SERGÝ
Sergimizin açýlýþý, Tokyo'nun

merkezî bir semtinde, 'alýþveriþ
merkezi' iþlevli yüzlerce gökdeleninin
bir tanesinin giriþ katýnda yapýldý.
Sokaktaki kalabalýkla kýyaslayýnca,
açýlýþ sakin geçti denilebilir, yüze yakýn
davetli gelmiþti. Davetin sonlarýna
doðru, iyiden iyiye Japonlaþmaya
baþladýðýmý hissettim. Karýmýn sigara
içmek amacýyla ortalýktan kaybolup beni
baþýboþ býraktýðý bir sýrada mikrofonu
kaptýðým gibi "Üsküdar'a giderken"
þarkýsýný var gücümle söylemeye
baþladým. Japon dostlar anýnda
etrafýmý sardý ve Yoshiaki ile Norio'nun
da kalýmlarýyla korkunç derecede
berbat bir trio oluþturduk. Shinjuku
Park Tower binasýnda artýk yer
yerinden oynuyordu. Japon olmanýn en
önemli þartý mikrofon bulunca, sesin ne
kadar gün görmemiþ olursa olsun þarký
söyleme fýrsatýný kaçýrmamaktýr! Bunu
suþiden çok önce, tüm dünyayý saran
karaoke barlarýndan biliyordum�

buraya getirdiler. Öðle vakti, bir
marketten aldýðýmýz nevaleyi deniz
kýyýsýna serdik ve yolda volta atmakta
olan þýk Japonlarýn imrenme ve haset
yüklü bakýþlarýna aldýrmadan pikniðimizi
gerçekleþtirdik. Yoshiaki ile Norio'nun
Japon geleneklerine aykýrý bir
davranýþta bulunmaktan dolayý
yaþadýklarý mutluluk gözlerinden
okunuyordu. Ne de olsa ikisi de önce
karikatürcü ama sonra Japon'du! Bu, on
iki günlük Japonya gezimiz boyunca
yediðimiz en keyifli öðle yemeðiydi�

...VE ÇÝNLÝLER
Norio ile son akþamýmýzý,

Yokohama'nýn Çin Mahallesi'ndeki bir
Çin lokantasýnda geçirdik. O gece Hülya
ile Nezih Danyal çiftinin evlenme
yýldönümleriydi ve özel bir kutlama
yapmayý arzulamýþtýk. Norio için özelin
anlamý, Japon olmayan her þeydi! Bir Çin
lokantasýnda Pekin ördeði yememizi
önerdi. Pasta geleneði bulunmayan
Japonya'da, kýzarmýþ bir Pekin
ördeðinin üzerine dizilmiþ doðum günü
mumlarýný hayal ederek gülüþtük biraz.

Norio, Fransýzca'yý iyi derecede,
Ýngilizce'yi ise çat pat konuþabilen
nadir Japonlardan. Ama o kendini Japon
olarak görmüyor. Gerçekten de,
esprileri, çizimleri, Morgan marka iki
kiþilik el yapýmý orijinal arabasý, yaþam
tarzý ve davranýþlarýyla, Japon'dan
ziyade bohem bir Akdenizliyi andýrýyor.
"Ben baþarýsýz bir Japon
fotokopisiyim!" deyip iþin içinden
sýyrýlýyor.

Norio'nun Japonluðu, Çin
mahallesinde kendini ele verdi! Hemen
bütün Japonlar gibi Norio'da
Çinlilerden pek haz etmezmiþ. Çinliler,
Tokyo'da 600.000 gibi fark edilir bir
nüfusa ulaþmýþ durumdalar ve anlaþýlan
bu durum Japonlarýn pek hoþuna
gitmiyor.

Ýnsanlarý ýrklarýna göre
sýnýflandýrarak, haklarýnda genel
yargýlara varmanýn yanlýþ olduðu
konusunda Norio ile tatlý bir
münakaþaya giriþtim. "Hiç Çinli
arkadaþýn oldu mu?" diye sordu bana.
"Evet oldu, ama senin benden önce hiç
Türk arkadaþýn oldu mu?" diyerek
sorusunu soruyla yanýtladým. "Ayný ey
deðil!" diye kestirip attý. Sonra, birden
çok önemli bir þey hatýrlamýþ gibi
haykýrdý: "Ahh! Þimdi size bir Çin
tapýnaðýný göstermek istiyorum!"

Yol boyunca muzip muzip gülüyor,
"birazdan bana gerçek düþünceni
söyleyeceksin, Çin tapýnaðý mý güzel,
yoksa Japon tapýnaðý mý?" diye aklýnca
beni tahrik ediyordu. Yazýmýn baþýnda
da belirtmiþtim, karikatürcülerin en
güzel ortak yanlarý, içlerindeki çocuðu
yaþatmayý becerebilmeleridir.

Çin tapýnaðý o kadar güzel
aydýnlatýlmýþtý ki, çok görkemli
görünüyordu. Küçük grubumuz bol
miktarda fotoðraf çektirmeye
baþlayýnca Norio partiyi kaybettiðini
anladý. Tapýnaðýn önünde kameralara

 PÝKNÝK
Biz Türkler piknik yapmayý severiz!

Japon dostlarýmýz da bizi ne kadar
sevdiklerini göstermek için olacak,
Tokyo'nun kalabalýðý ve metrosundan,
iki büklüm oturulan Japon
lokantalarýndan artýk iyice bunaldýðýmýz
bir anda, Yokohama kentinin banliyösü
sayýlabilecek bir sahil kasabasýnda bize
bir piknik sürprizi hazýrladýlar. Hase
adlý kasaba aslýnda zenginlerin sayfiye
yeri. Tokyo'da evsahipliðimizi yapan
karikatürcü dostumuz Yoshiaki Yokota
ile Norio, hoþnut kalacaðýmýzý
düþünerek, bir cumartesi sabahý bizi

AKÝRA KUROSAVA'NIN SON FÝLMÝNDEN ÜÇ
SAMURAÝLER:  ÝZELKORÝSHA HARAKOSÝ, TANOSÝVA

TOYOSOKÝ NEZÝHURÝSHA KAVASAKÝ...

poz verirken bir ara bana döndü ve u
itirafta bulundu: "Japonyalý Çinlilerin
tapýnaðý hiç fena deðilmiþ, ileride belki
bir iki Japon Çinlisi'yle arkadaþ bile
olurum!"

Japonya'dan ayrýlýrken geride pek
çok dost ve dostluklar býrakýyorduk.
Ýlginç bir tesadüf, uçaðýmýz
havalandýktan çok kýsa bir süre sonra
ufukta güneþ ve hilâl bir arada
göründüler. Kuzey Kutbu'na yakýn
uçtuðumuz için olmalý, uzun bir süre
öyle bitiþik kalakaldýlar�

(BÝTTÝ)

ÝZEL ROZENTAL'IN JAPONYA'DAKÝ BAYAN
HAYRANLARI ÝMZA ÝSTEDÝLER VE "ARAYI ÇOK

AÇMA, ÝZEL... HER AY JAPONYA'YA GEL" DEDÝLER...
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DÜNYA KARÝKATÜRCÜLERÝ-WORLD CARTOONISTS
Esmail M. Effat Abd El-Azim (Egypt)

Born 1948 in Cairo-Egypt. Qualification: B. A. Academy of Arts, Cairo, 1976. Occupation: Cartoonist in Akhbar El Youm Press-Egypt.
Correspondent of Witty World International Maga. of Cartoonists-USA. Member of "Syndicate Of Plastic Art Egypt." President of "Fedaration
Of European Cartoonists Organizations (FECO-EGYPT)" The Egyptian Cartoonists of Society... Exhibitions: Goethe Institute, Cairo 1978,
87, 89, 90. Budapest 1989,90-U.S.A 1994. Istanbul 1996. Emirates 2001... Prizes: The Daejon International. Cartoon Contest 1995, 96, 97,
98,  2000. Honorable Mention-Seul-Korea. Cartoonists Against Crime's 91 (C.A.C.) The Grand Prize, Chicago, Illinois, U.S.A.  Consolation
Prize, Bern, Swiss, 1996. Bronze Prize, The Daejon International Cartoon Contest 1999, Seoul-Korea...
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DÜNYA KARÝKATÜRCÜLERÝ-WORLD CARTOONISTS
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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. "GOLDEN KEG" CARTOON
COMPETITION (SLOVAKIA)
Theme: "Beer..."
Work: Max: 5 work�
Size: Max: A3�
Deadline: 8 March 2004
Prizes: Golden Keg+5.000 SK.,
Golden Keg+4.000 SK.,
Golden Keg+3.000 SK.
Note: The organisers of the
competition reserve the right to
use selected works in
promotional materials and for a
re-installation of the exhibition,
while each competitor will
receive a competition
catalogue...
Address: Sarisska Galeria
(p.Fedor Vico), ul. Hlavna 51,
080 01Presov-Slovakia

INT. ESENYURT MUNICIPALITY
CARTOON CONT. (TURKEY)
Theme: "Urbanization and Life"
Work: Max: 3 work...
Size: Max: 30x40 cm�
Deadline: 20 February 2004
Prizes: Frist Prize: 2.500
USD+Plaquet.,
Second Prize: 1.500
USD+Plaquet., Third Prize:
1.000 USD+Plaquet.,
Mention Prizes: (Three Person)
500 USD+Plaquet�
Address: Esenyurt Belediyesi
Kültür Merkezi, Uluslararasý
Karikatur Yarýsmasý,
Doðan Araslý Caddesi,
Esenyurt, Büyükcekmece,
Ýstanbul-Turkey
Detail Info: www.esenyurt-bld.gov.tr

6TH INTERNATIONAL "KYOTO"
CARTOON EXHIBITION (JAPAN)
Themes: "The humor of a new
energy-For humanity and the
environment"
Work: Every section 4 cartoon...
Size: The maximum size of the
works is 400mm x 300mm...
All works belong to the Kyoto Seika
University-Cartoon Department
Collection whether accepted or not...
They will not be returned.
Deadline: 28 February 2004
Prizes: Gold Prize (One Person)
500.000 Yen., Silver Prize (One
Person) 200.000 Yen., Bronze Prize
(Three Persons) 100.000 Yen...
Address: Kyoto Seika University,
Cartooning Department,
137 Kino-cho Iwakura Sakyo-ku
Kyoto 606-8588 Japan

2. INT. "TABRIZ"  CARTOON
COMPETITION (IRAN)
Theme: "Mouse&Cat"
Work: Max: 10
Size: Max. A3& (Via E-Mail
Resolution 100 Dpi...)
Deadline: 29 February 2004
Prizes: Golden Diploma...
Silver Diploma...
Bronze Diploma...
10 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

10. INT. ANKARA CARTOON
FESTIVAL (TURKEY)
Theme: ""Cartoon and Humour"
Work: Max: 1 work
Size: Max: Free...
(Via E-Mail Resolution 100 Dpi)
Deadline: 15 February 2004
Prizes: None
Address: Karikatür Vakfý
P. K: 364 Yeniþehir (06443)
Ankara/Turkey
E-Mail Sending:
cartoon@nd-karikaturvakfi.org.tr
Detail Info:
www.nd-karikaturvakfi.org.tr
Note: All the participating cartoons
and papers will be collected in a
catalogue and will be published by
Cartoon Foundation. As was done
before, the Festival catalogue will be
sent to the participants...

�NEHAR TÜBLEK�
KARÝKATÜR YARIÞMASI
(TÜRKÝYE)
Konu: "Serbest..."
Eser Sayýsý: Serbest...
Ölçü: En Fazla 30x40 cm...
En Son Katýlým: 15 Þubat 2004
Ödüller: Birincilik Ödülü:
1.500.000.000 TL.,
Ýkincilik Ödülü: 1.000.000.000 TL.,
Üçüncülük Ödülü: 650.000.000 TL.,
Üç Adet Mansiyon Ödülü: Her biri:
350.000.000 TL.,
Birçok �Özel Ödül...�
Adres: Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi, Karikatür ve Mizah
Müzesi, �Nehar Tüblek Karikatür
Yarýþmasý�, Kovacýlar Sk.,
No: 12 Fatih Ýstanbul-Türkiye
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Gadimici Cumfurbaþganý Degdaþ, mahgemede gazandýðý
davanýn tazminatýný isdedi� Mahgemeden emir çýkarddý,
Evropa gazeddasýna haciz memurlarý geldi� Bilgisayar, printer,
fags, telefon� Ne varýsa alýb giddiler� Al Degdaþ al, haciz
ed ve al� Al, al, al� Ne varsa al� Al, al, al� Gene gel, gene al�
Bir daha al� Al, al, al� Aldýglarýn seni tazmin edmez ki�
Öyleysa gene gel ve gene al� Al, al, al� Al, al, al�

Gadimici Cumfurbaþganý'nýn gadimici avugadý Rezil Rüsva
Fuad, mahgemede gazandýðý davanýn tazminatýný isdedi�
Mahgemeden emir çýkarddý, Evropa gazeddasýnýn madbaasýna
haciz memurlarý geldi� Basgý makinasý, çingo makinasý, kaðýd
kesme makinasý, müreggeb, gazedda kaðýdý... Ne varýsa alýb
giddiler� Al Rezil Rüsva Fuad al� Al, al, al� Ne gadar varýsa
al� Al, al, al� Bunnar seni kaver edmez ki� Gene gel, gene
al� Hebsini al� Al, al, al� Neyimiz varýsa al, sonuna gadar al,
bitene gadar al� Al, al, al� Evropa çalýþannarýnýn herþeyi senin,
etimiz da senin kemiðimiz da senin� Öyleysa gel ve al� Al, al,
al�

Gadimici Cumfurbaþganý Degdaþ, mahgemede gazandýðý
davanýn tazminatýný isdedi� Mahgemeden emir çýkarddý,
Evropa gazeddasýna haciz memurlarý geldi� Gannebba,
sandalye, komodin, dolab� Ne varýsa alýb giddiler� Al Degdaþ
al� Al, al, al� Götürebileceðin gadar al� Al, al, al�
Galdýrabileceðin gadar al� Al, al, al� Ýsdediðin gadar al� Al,
al, al� Aldýglarýn seni doyurmaz ki� Öyleysa gene haciz ed ve
gene al� Al, al, al� Al, al, al�

Gadimici Cumfurbaþganý'nýn gadimici avugadý Rezil Rüsva
Fuad, mahgemede gazandýðý davanýn tazminatýný isdedi�
Mahgemeden emir çýkarddý, Evropa gazeddasýna haciz
memurlarý geldi� Masa, kül tablasý, sineg ilacý, buzlug... Ne
varýsa alýb giddiler� Al Rezil Rüsva Fuad al� Al, al, al� Ne
varsa al� Al, al, al� Bu senin ilg defan deðil ki� Sen her
zaman haciz edeng ve alýng� Sen yeter ki haciz edmesini bil,
sen yeter ki almasýný bil� Utanma ve isde, haciz ed ve al� Bir
daha al� Al, al, al� Al, al, al�

AL DEGDAÞ AL� HACÝZ ED VE AL�
AL, AL, AL!�

AL REZÝL RÜSVA FUAD AL� HACÝZ ED VE AL�
AL, AL, AL!�

Gadimici Cumfurbaþganý Degdaþ, mahgemede gazandýðý
davanýn tazminatýný isdedi� Mahgemeden emir çýkarddý,
Evropa gazeddasýna haciz memurlarý geldi� Ganneba,
sandalye, komodin, dolab� Hebsini alýb giddiler� Al Degda
al� Al, al, al� Ne varýsa al� Al, al, al� Gene gel gene al�
Gosgoca Cumfurbaþganýsýn, sen haciz edmeycen da kim haciz
edeceg?� Sen almaycan da kim alacag?� Aldýglarýn seni
doyurmaz ki� Gene haciz ed, gene gel, gene al� Al, al, al�
Hebsini al� Al, al, al� Sonuna gadar al, bitene gadar al�

Gadimici Cumfurbaþganý'nýn gadimici avugadý Rezil Rüsva
Fuad, mahgemede gazandýðý davanýn tazminatýný isdedi�
Mahgemeden emir çýkarddý, Evropa gazeddasýnýn madbaasýna
haciz memurlarý geldi� Tualed bombasý, beþ lidrelig su þiþesi,
gusbo sapý, benzin tenekesi... Ne varýsa alýb giddiler� Al Rezil
Rüsva Fuad al� Al, al, al� Neyimiz varýsa al� Evropa'nýn nesi
varýsa hebsi senin� Al, al, al� Ýþine ne edersa gel ve al� Al,
al, al� Bir daha al� Al, al, al� Göbeg ata ata al� Al, al, al�
Koþdura koþdura al� Al, al, al� Nasýl isdersan öyle al, neyi
isdersan onu al� Al, al, al� Utanma, haciz ed ve isde, neyimiz
varýsa hebsi senindir� Öyleysa gel ve al� Al, al, al�

Gadimici Cumfurbaþganý Degdaþ, mahgemede gazandýðý
davanýn tazminatýný isdedi� Mahgemeden emir çýkarddý,
Evropa gazeddasýna haciz memurlarý geldi� Kola þiþesi,
ýsbondo badadez torbasý, zibil tenekesi, duzlug... Ne varýsa
alýb giddiler� Al Degdaþ al� Al, al, al� Neyimiz varýsa al� Al,
al, al� Gene isde, gene gel, gene al� Bir daha al� Al, al, al�
Sen yeter ki haciz ed ve gel al� Bunnar sana yetiþmez ki�
Gel ve gene al� Al, al, al� Al, al, al�

Gadimici Cumfurbaþganý'nýn gadimici avugadý Rezil Rüsva
Fuad, mahgemede gazandýðý davanýn tazminatýný isdedi�
Mahgemeden emir çýkarddý, Evropa gazeddasýna haciz
memurlarý geldi� Ne gadar eþya varýsa hebsini alýb
götürdüler� Sadece Þener Levend galdý, Ali Osman galdý,
Torgud Avþarovlu galdý, Barýþ Burcu galdý, Kemal Sayýn galdý,
Amed Garaman galdý, Ülker Fahri galdý, Halil Paþa galdý, Ula
Barýþ galdý, Memed Levend galdý, Memduh Ener galdý, Evren
Maner galdý, Yalçýn Okud galdý, Ziya Ormancýoðlu galdý, Amed
Özsoy galdý, Musdafa Kýralb galdý, Bekir Sarýgaya galdý, Erdem
Yorgunovlu galdý� Çekinme Rezil Rüsva Fuad� Mahgemeden
haciz emri çýkard, gel ve hepimizi al� Al, al, al� Hepimiz da
Çam Yarmasý gibi adamýg� Telefon Direði gibin boyumuz var�
Gel ve bizi da al� Neyimiz varýsa hebsi senin� Haciz ed, gel
ve al� Al, al, al� Al, al, al�

Gadimici Cumfurbaþganý Degdaþ, mahgemede gazandýðý
davanýn tazminatýný isdedi� Mahgemeden emir çýkarddý,
Evropa gazeddasýnýn madbaasýna haciz memurlarý geldi� Ne
varýsa alýb giddiler� Sadece Erdoðan Baybars galdý, Hüseyin
Çagmag galdý, Kazým Denizci galdý, Osman Levend galdý, Tuncer
Baðýþgan galdý, Serhad Ýncirli galdý, Harper Orhon galdý, Arif
Hasan Tahsin galdý, Ulaþ Gýzýlsoy galdý, Cahid Usda galdý,
Kubilay Özgýraþ galdý� Çekinme Gadimici Cumfurbaþganý
Degdaþ� Mahgemeden haciz emri çýkard, gel ve bizi da al�
Hebsimiz da Camýz gibi adamlarýg� Izbandýrýg gibi boylarýmýz
var� Evropa'nýn nesi fsvarýsa hebsi senin� Gel ve bizi da al�
Al, al, al� Hepimizi haciz ed ve al� Al, al, al� Doymazsan
gene gel ve gene al� Al, al, al� etiþmezsa gene gel ve gene
al� Al, al, al� Al, al, al...

Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak
DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN HÜSEYÝN ÇAKMAK'A 25 MÝLYARLIK DAVA

Karikatür sanatçýsý Hüseyin Çakmak'ýn, "Afrika" gazetesi'nde
Kýbrýs Türkçesi ile yayýmlanan ve Kýbrýs Türk Toplumu tarafýndan
büyük bir ilgi gören mizahi kahramaný "Gappellari Fuad Dayý"ya,
Faþist Denktaþ Rejimi'nin çömezi, Avukat Fuat Veziroðlu tarafýndan
25 Milyar TL tutarýnda tazminat davasý açýldý...

"Avrupa" ve "Afrika" gazetelerine 300'ü aþkýn ceza ve tazminat
davalarý açan, bu gazetelerin yazarlarýný casus diye suçlayýp hapse
atan, ölümle tehdit eden, telefonlarýný dinleten ama susturamayan
Faþist Denktaþ Rejimi ve çömezi Avukat Fuat Veziroðlu, 14 Aralýk
2001 tarihinde, "Avrupa" gazetesine haksýz haciz iþlemi uygulatarak
gazeteyi kapattýrmak ve yazarlarýný susturmak istemiþti... Ýþte o
günlerdeki haciz rezaletini mizahi bir dille eleþtiren Hüseyin
Çakmak'ýn sözkonusu mizahi yazýsýna toplam 25 Milyar TL tazminat
isteniyor...

4 Kasým 2003 tarihinde Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde baþlayan
dava, savunmalarýn hazýrlanmasý amacýyla ileriki bir tarihe
ertelenmiþtir...

15 Aralýk 2001 tarihinde Afrika gazetesinde yayýmlanan ve dava
edilen sözkonusu yazýnýn tam metnini birkez daha yayýmlýyoruz...
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When philosophy and cartoons are compared, the first
difference that meets the eye is: Philosophy is an intellectual
effort expressed verbally or in writing, whereas cartoon is humor
in the form of drawing. Words and writing is enough for
philosophy, but in order for humor to become a cartoon, the
idea should be expressed in forms or drawings. That's how
cartoons make us laugh or think.

Other than this difference, both fields have certain similarities.
The most particular is: Philosophy is defined as an invitation to
think on the universal problems of man, to re-consider, examine,
and question acquired knowledge and opinions. It is the "critical
attitude of the mind". Cartoon resembles philosophy in this
respect: It, too, refuses to repeat the accepted thought. To the
contrary, it questions, criticizes and presents us a new angle
we have never noticed before. The common feature of both is
that they make us see the other side of the picture.

As a result, philosophy and cartoon as we see, have a leading,
pioneering and rebelling character. They both are the non-
conformist attitude of the majority of the people at large towards
opportunism.

This is why they both seem frightening.
In systems other than the democratic system of our day,

philosophy is humiliated or prohibited and cartoons are closely
watched when they become too much of a nuisance. In fact,
before democracies became true democracies, many
philosophers and cartoonists have been investigated and
banned. Authoritarian, and particularly totalitarian regimes, do
not tolerate the questioning of mind thoroughly and too much
laughter.

Philosophy does not only question and make you think, but,
especially if it is revolutionary philosophy, it manifests a new
project for the society. Leaving ancient ages out, we know that
these projects were studied as "utopias" starting with Thomas
More during Renaissance. These works have opened new
horizons and raised substantial awareness among people. Comic
books of our day imagine the future of the mankind, while
cartoons criticize the world we live in today and assume the
task of implementing a new world.

Turhan Selçuk's "Abdülcanbaz" may be regarded as the most
recent example to this. We know that UFO's form a quack
subject that capitalize on peoples curiosity and denies scientific
information. However, the renowned cartoonist succeeded in
creating a positive utopia out of this subject in his comic strip
titled "UFO"s published by Milliyet from the end of 1998 to the
end of February 1999: Two years ago, UFO's had visited our
country. They had brought creatures from the planet Buzkar

PHILOSOPHY AND CARTOONS
SERVER TANÝLLÝ

CARTOON BY: ALPEREN KÖSEOÐLU (TURKEY

located in the depth of the space. Being from a highly developed
world of technology and civilization, these creatures had come
to the earth in peace, and left again in peace leaving the our
world alone with its old problems and controversies.

The great cartoonist presents a bitter criticism of our world
with the words of famous scholar Karanfil Hodja, one of the
outstanding characters of the strip, exemplifying the advanced,
egalitarian and peaceful order of the visitors; summons us to
differentiate between Buzkar and the Earth, and civilization
and primitiveness.

What he has drawn is utopia, but a positive, constructive,
and constantly progressive utopia!

The representation of a centuries old tradition by the dawings
of a cartoonist.

Nothing is more natural than philosophy and cartoons to
operate hand in hand under the circumstances of Turkey. A
society that has idealized modernity, will question its dilapidated
institutions and their relations, yearing for a better and more
humane society; in which case it needs two major things:
reasonable thought and laughing thought.

That is, philosophy and cartoons...
www.nd-karikaturvakfi.org.tr


