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TÜRK KARÝKATÜR SANATI'NIN
BÜYÜK USTALARINDAN
OÐUZ ARAL VEFAT ETTÝ
Türk Karikatür Sanatý'nýn büyük ustalarýndan biri
olan Oðuz Aral, 26 Temmuz 2004 tarihinde,
yaþamýný yitirdi. Kalp krizi geçiren ve tedavi altýna
alýnan ünlü sanatçý tüm çabalara raðmen
kurtarýlamadý...
(HABERLER: 2. 3. 4. VE 6. SAYFALARDA...)

CARICATUR BY: TÝAN CHENG-YU (CHINA)

ÖLÜMÜNÜN
3.YILINDA
ÜSTAD

RAMÝZ GÖKÇE'YÝ
TÜRK KARÝKATÜR VE GRAFÝK
SANATÇISI NECATÝ ABACI
VEFAT ETTÝ
Türk Karikatür ve Grafik Sanatý'nýn önemli
çizerlerinden Necati Abacý, 22 Temmuz 2004

tarihinde, yaþamýný yitirdi. Kalp krizi geçiren ve
tedavi altýna alýnan sanatçý tüm çabalara raðmen
kurtarýlamadý...
(2. 6. 7. VE 8. SAYFALARDA)

SAYGI,
SEVGÝ
VE ÖZLEMLE
ANIYORUZ

KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
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MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER

HÜSEYÝN ÇAKMAK
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 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...

Dear Huseyin
Thank you for this edition of Yeni Akrep. As
always, it's very interesting and
professionally published. If you will allow
me, I would like to add your information
about the opening of Cartoon Gallery Osijek
to the FECO website "News" page:
http://www.fecoweb.org/news.html.
I see that you are looking for cartoonists
to stage exhibitions at the gallery, and I
thought that this publicity might produce lots
of requests for you, since the website
reaches many hundreds of cartoonists
around the world.
All the best (08.03.2004)
Andy Davey
FECO Competitions & UK Webmaster
135 Sturton Street, Cambridge, CB1
2QH, UK
mailto:feco@andydavey.com
http://www.andydavey.com
http://www.fecoweb.org
Hi my friend Hüseyin Çakmak
I like magazine Yeni Akrep-New Scorpion…
Good!!!!!! Very much!!!
Good bye (05.06.2004)
Wagner Passos (Cartoonist Brazilian)
www.vagaodohumor.com

CLAUDE SERRE (FRANCE)
"Serre... Petits Angels" Albume,
Glenat Publishing, 1985-France

UTKU KARSU (CYPRUS)
"Kýbrýs" Newspaper,
01. 03. 2002-North Cyprus

Sevgili Hüseyin Cakmak:
Akrep"in hala yaþamýný sürdürmesine
sevindim! Sayfalarý gezerken karikatür

tadýný aldým!
Arada birkaç çizimle ben de katkýda
bulunmak isterim.Kýbrýs"a selamlar,
sevgiler!
Zürih'ten Mehmet Karaman
Websayfam: www.karamanart.com
My dear friend Cakmak,
Greetings. Thankyou very much for
publishing our cartoon contest info.we hope
we can count on your support.
I am very much impressed your great
"Yeni Akrep" magazine. This is very useful
and amusing publication.
With best wishes...
Shyam Mohan, for FPC (India)

Yarýn cenazede bulunamýyorum arkadaþlar. Mannheim'da Donkiþot'un baskýsýný
durdurdum. Necati Abacý özel sayýsý olsun istedim. Ve haftaya bastýrýp Ýstanbul'a gelmeyi
düþünüyorum. Sevgili arkadaþýma karþý görevimi benim yerime de yapmanýzý rica ediyorum.
Hepimizin baþý saðolsun. Erdogan Karayel (23.07.2004)
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OÐUZ ARAL ÝLE SÖYLEÞÝ!
HALÝL NEBÝLER
Oðuz Aral, sabahtan akþama tam gün
güneþ alan çalýþma evinin küçük bir klima
aygýtýyla serinletmeye çalýþtýðý salonundaki
masasýnýn baþýnda, elindeki raký kadehini
parmaklarý marifetiyle kendi ekseni
etrafýnda çevire çevire konuþuyor. Arada
bir, kafasýnda salonun içinde bir yerlere
yerleþtirdiði holograma bakarak o günlerde
yaþadýklarýný izliyor, sonra aktarýyor.
"OVUZ AABÝ..."
Aral, ya da dergi efradýnýn söylediði
biçimiyle 'Ovuz Aabi', bir ara hiç ilgisi
yokken, yýllar yýllar önce izlediðim bir filmi
anlatmaya koyuluyor. Akira Kurosawa'nýn
'Yedi Samurai' filmini.
Filmi bilirsiniz. Eski Japonya'da, devlet
gücünün girmediði bir bölgedeki köylüler, her
yýl haydutlar tarafýndan soyulmakta, bütün yýl
emek verdikleri ürünleri ellerinden
alýnmaktadýr. Buna bir çare düþünen köylüler,
haydutlara karþý savaþmalarý için çok ucuz
fiyatlarla, artýk çaptan düþmüþ yedi Samurayla
anlaþýrlar. Zamaný gelir ve Samuraylarla
haydutlar müthiþ bir savaþ verirler. Haydutlarda
telefat büyüktür. Ancak, Samuraylardan beþi
de ölmüþtür. Yaþlý bir Samuray ve öðrencisi
hayatta kalýr. Genç samuray ustasýna sorar:
-Biz kazandýk, deðil mi?
Yaþlý Samuray, deneyimlerinin süzgecine bir
göz atýp yanýtlar:
-Haydutlar da kaybetti, biz de... Köylüler
kazandý.
Oðuz Aral birden filmden kopup
anlatmaya baþlýyor:
"Kenan Evren kasabalý bir baþçavuþtur.
Kasabanýn kahvesine giden, kasabalýlarla
konuþan bir baþçavuþ. 12 Eylül darbesi için
kasaba kahvelerinde karar verildi. Fakat müthiþ
de bir meþruluk kazandý. Ne olacaktý yani? Bok
mu vardý? Birbirimizi öldürüp duruyorduk.
Neydi bizim meselemiz?
Demek ki bizim meselemiz kasaba
kahvelerinde çözülecek kadar bir meseleymiþ.
Evren bile çözdü."
Oðuz Aral bunlarý anlatýrken ben filmdeki
yaþlý Samurayý anýmsýyordum. Nasýl
savaþtýðýný,
çatýþmalarý
nasýl
yönlendirdiðini falan kare kare
anýmsýyordum da yüzü bir türlü belleðime
oturmuyordu. Onun yerine gelip gelip
Aral'ýn yüzü yerleþiyordu ilginç bir biçimde.
Ve o yüz biraz yenik, biraz hüzünlü, çokça
bir þeyleri baþarmýþ olmanýn keyfini çýkarýp,
'aksi-huysuz ihtiyar' olmaktan tat bile alan
o yüz, her defasýnda bir yudum rakýnýn
ardýndan 12 Eylül dönemindeki müthiþ
savaþýn çatýþmalarýný anlatýyordu. Ne
olmuþtu 12 Eylül'den sonra?
"12 Eylül'e kadar insanlara kendi ideolojileri
için nasýl ölmeleri gerektiðini anlatan o anlý þanlý
solcu köþe yazarlarý, darbe olur olmaz
masalarýnýn çekmecelerini açtýlar, içine girip

OÐUZ ARAL

1936 yýlýnda Silivri'de doðan Oðuz Aral
Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi'nin üçüncü sýnýfýndan ayrýldý.
1950'den sonra çeþitli dergi ve gazetelerde
karikatür çizen sanatçý Gün Gazetesi'nde
'Gýr-Gýr' adýyla bir güldürü sayfasý
düzenledi.
Bir yýl sonra sayfayý ayný adla haftalýk
güldürü dergisine dönüþtürdü. Yazý aðýrlýklý,
güncel, halkýn anlayabileceði bir karikatür
anlayýþýna önem veren Gýr-Gýr dergisi 70'lý
yýllarda dünyanýn en çok satan 3. mizah
dergisi unvanýný kazandý.
Gýr-Gýr dergisinde, kendi mizahi görüþü
ve doðrultusunda bir çok karikatürcüyü
yetiþtirip, kamuoyuna tanýttý. Mayk
Hammer, Köstebek Hüsnü, Utanmaz
Adam, Avanak Avni gibi çizgi roman ve
öyküleriyle geniþ bir okur kitlesi tarafýndan
tanýndý.
Muhalif tavrýyla da bilinen Gýr-Gýr dergisi
12 Eylül döneminde kapatýlan ilk yayýn
organlarýndan biri oldu ve dergi ayný
dönemde birçok kez soruþturmaya uðradý.
Tiyatro, müzik ve sinema konularýnda
da çalýþmalar yapan ünlü sanatçý 1960'lý
yýllarýn sonunda 5 adet çizgi film yaptý.
Oðuz Aral, son yýllarda Hürriyet
Gazetesi'nde 'Huysuz Ýhtiyar' ismiyle köþe
yazýlarý yazýyordu.

kendilerini içeri kilitlediler.
Bakýn ne yaptý onlar? Bir kýsmý Kenan
Evren'in uçaðýna binip onun gezilerine katýldý.
Bir kýsmý ise Evren'e akýldanelik etti. Neler
yapmasý gerektiðini anlattý. Biz enayiler, kendi
kendimize kaldýk. Mesleðimizin gereðini yaptýk.
Biz mizahçýydýk. Mesleðimizin gereðini iyi de
yaptýk.
Benim için 12 Eylül döneminde ne
yapabildiðimizin iki önemli iþareti var. Birisi,
þimdi adýný anýmsayamadýðým bir araþtýrmacý.
Bir gün beni aradý, iþçi hareketini anlatan bir
çalýþma yaptýðýný, ancak 12 Eylül döneminde
iþçi hareketlerine iliþkin o dönemde hiçbir
gazetede hiçbir haber-yazý bulamadýðýný,
bulabildiði tek þeyin Gýr-Gýr'daki karikatürler
olduðunu söyledi ve bunlarý kitabýnda
kullanmak için izin istedi. Ne demek, buyurun
kullanýn dedim.
Gerçekten de 2-3 yýl boyunca baþta
Cumhuriyet olmak üzere anlý þanlý
gazetelerimizin hiçbirinde iþçi hareketleriyle
ilgili hiçbir haber çýkmadý.
Benim için ikinci önemli iþaret, tam
hatýrlamýyorum, ikinci veya üçüncü yýlda çýkan
bir haberdi, iki üç yýl sonra Cumhuriyet
gazetesinde Þükran Ketenci ilk defa bir iþçi ya
da sendika haberi yazdý. Ben sanmýyorum ki
Þükran o süre boyunca yazmamýþ olsun.
Yazmýþtý elbet ama yayýmlanmamýþtý. Bunun
üzerine Þükran'a Avni albümümü imzalayýp
yazý için teþekkür ederek gönderdim.
Diyelim 12 Eylül yönetimi bir karar aldý. Biz
de o kararla ilgili bir karikatür, bir espri
yayýmlardýk. En hýzlý sol gazetenin en solcu
yayýn müdürü beni arar, sorardý:
-Ya, bunu yayýmladýnýz ama bir þey oldu mu,
bir þey yaptýlar mý?
-Yok yok, bir þey olmadý.
-Yaa, biz de yapalým o zaman...
Her þey sahteydi bu ülkede. 12 Eylül
darbesinden sonra patronlar fabrikalarýna
gitmeye korkmuþlardý ama iþçiler gidip
çalýþmýþlardý iþte. "Ýþçi sanmýþtýk, iþçiler köylü
çýktý" diyor Aral, "Ýþçisi sahte, köylüsü sahte,
politikacýsý sahte, karikatüristi sahte" diyor.
Karikatürcüsü neden sahte?...
(DEVAMI SAYFA: 4'TE)
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OÐUZ ARAL ÝLE SÖYLEÞÝ!
(BAÞTARAFI SAYFA: 3'TE)
"12 Eylül bir sürü insaný cezaevlerine
doldurdu, insanlar cezaevlerinde her þeyleri
ellerinden alýnmýþlýðýn çaresizliðiyle karikatür
çizmeye uðraþýyorlardý. Onlara tarama uçlarý,
çini mürekkepleri gönderebilmek için neler
yapmýþtýk. Selimiye'de bir binbaþýya nasýl
yalvarmýþtým. Korsan sergi açtým onlar için.
izinsiz sözcüðü az gelir, Beyoðlu'nun
göbeðinde resmen korsan sergi açtým. Ne oldu
o karikatürcülere? Cezaevinden çýktýktan
sonra para kazanýp kadýnlarý düzdüler. Demek
ki hepsi sahte karikatürcüydü. O kadar adamýn
içinden bir tane çýkmaz mýydý? Bir Erhan
(Baþkurt) kaldý, o da zaten önceden de
çiziyordu."

MÜÞERREF TEZCAN VAK'ASI...
Yaþlarý müsait olanlar bilirler, 12
Eylül'den önce ortalama bir þarkýcý olan
Müþerref Tezcan, 12 Eylül'den sonra
söylediði "Türkiyem, Türkiyem cennetiiiim"
diye bir þarkýyla darbecilerin gözbebeði
olmuþtu. Müþerref Tezcan, üstünde bayrak
kýrmýzýsý bir elbise, elbisenin göðsünde bir
ay-yýldýz, baþýnda sünnet çocuklarýnýn
baþlýðý türünden ne olduðu pek
kestirilemeyen bir baþlýk, baþlýkta yine bir
ay-yýldýz, baðýrýp duruyordu "Türkiyem,
Türkiyeem cennetiiiim" diye. Tek kanal
TRT'de Müþo'yla yatýp Müþo'yla kalkar
olmuþtuk. Sonra bir hafta sonu Gýr-Gýr çýktý.
Kapaðýnda bildik bayraklý elbisesiyle
Müþerref Tezcan tam bir cadý görünümünde
çizilmiþti. O hafta toplatýldý Gýr-Gýr. Neydi
Müþerref Tezcan vak'asý?
Oðuz Aral, evinin ortasýna kendi
kafasýnda kurduðu sanal hologramýnda o
günleri bir kez daha izledi ve anlatmaya
baþladý:
"Bu kadýn 12 Eylül'ün þarký-marþ
simgesiydi. Kocasý Mahmut, bunun imajmaker'ý olmuþ. Kafasýna bir fes, üstüne kýrmýzý
bir bez, memelerinin üstüne bir ay-yýldýz, al
sana imaj.
Ulan bir baktým, Ýzmir'de birazcýk direnmeye
çalýþan iþçilere karþý bu kadýnýn þarkýsý
kullanýlýyor, iþte 'Yurduma düþman girmiþ' falan
diye. Kim ulan düþman? Düþman bizim Ýzmir'de
direnmeye çalýþan iþçiler.
Kapaða koyduk karikatürü. Onun için ilk
kapatýlan yayýn organý olduk elhamdülillah.
Önce dergiyi kapattýlar, sonra kapatma
gerekçesi aradýlar. Kim kapatacak dergiyi,
nöbetçi hakim. Sabahýn köründe nöbetçi
hakime gitmiþler, derginin kapaðýný dayamýþlar
burnuna, bunu kapat demiþler. Adamcaðýz da
bir þey bilmeden, bakmýþ kapaða, kapatma
gerekçesini yazmýþ. Gýr-Gýr'ýn kapatma
gerekçesinde aynen, 'Yaþlý, çirkin, menhus bir
kadýnýn üzerine bayrak çizerek Türk bayraðýna
hakaret' ettiðimiz yazýldý. Bu sebeple Türk
adliyesi benim 2.5 yýl hapsime talip oldu.
"ULAN BRE!..."
Artýk O uz Aral sýkýyönetim tarafýndan
aranan þahýslardan biridir. "Çok aradýlar,
tutamadýlar" diyor Aral. "Çünkü, bu onlarýn

komünistlikle ne alakasý var", diyen Turan
Günay, aldýðý yanýtýn aile terbiyesine müsait
olmadýðýný, tekrarlayamayacaðýný söylüyor.

BÝR BAÞKA VUKUAT!...
1 Mayýs'a denk gelen sayýya Oðuz Aral,
bir tek kare içine bir çiçek çiziyor ve altýna,
"1 Mayýs" yazýyor. Hepsi bu kadar...
Haydi bir dava daha. Masal gibi geliyor
deðil mi? Ama hepsi yaþanmýþ þeyler i te.
Peki, Oðuz Aral o günlerde çizdikleri,
yazdýklarý için bir sorumluluk hissetti mi?

yaptýðý ilk, benim gördüðüm üçüncü,
dördüncü ihtilaldi."
Devamla:
"Çok aradýlar, tutamadýlar. Ben de gittim,
askeriyeye deðil, bana bu davayý açan sivil
mahkemeye teslim oldum. Baþ hakimi,
ayarlamýþlar ama mahkemeyi oluþturan diðer
nöbetçi iki hakimi ayarlayamamýþlardý. Herkes
ve her otorite, benim tutuklanacaðýmdan o
kadar emindi ki daha mahkemeye girmeden,
mahkeme kapýsýnda kafama bir sürü jandarma
dikmiþlerdi. Ama o nöbetçi iki garip hakim, bire
karþý iki benim serbest býrakýlmama,
mahkemeden serbest olarak çýkmama karar
verince, bizim mahkemenin de kitabýna uygun
olmasýný istediler ve dokunmadýlar. (Allah razý
olsun!)
O hakimlerin baþýna neler geldiðini de
bilemiyorum tabii!.."
Peki ama o karikatürün ne çizgisi, ne
esprisi Oðuz Aral'ýndý. Üstelik karikatürde
imza da yoktu. Derginin sorumlu müdürü
de Aral deðildi. Neden kendisi gidip teslim
olmuþtu?
"Karikatürün çizgisi ve esprisi benim deðildi
ama, o derginin her þeyinden ben
sorumluydum. Her þeyi ben göðüslemek
zorundaydým. O çocuklarý o vahþetin içine
atamazdým, atmadým."
SÝZÝ KOMÜNÝSTLER!...
Sýkýyönetimden hemen her gün tehdit
telefonu geliyordu dergiye. Bir gün Ýstanbul
Sýkýyönetim Komutaný bizzat aramýþ, derginin
sorumlu müdürü Turan Günay'ý Selimiye'ye
çaðýrmýþtý. Bas bas baðýrýyordu:
"Ne yaptýðýnýzý sanýyorsunuz siz? Sizi
komünistler sizi! Siz komünistleri zaten
izliyoruz. Bir daha böyle þeyler istemiyorum!..."
"Efendim, biz mizah yapýyoruz, bunun

"12 Eylül'den önce gazeteler, dergiler
keskinlik yarýþý yapýyordu. Birbirlerini yeterince
keskin olmamakla suçluyorlardý. Çok
düþündüm. Acaba benim çizdiðim, bizim
çizdiðimiz karikatürler, yazdýðýmýz espriler
yüzünden bir gencin burnu kanadý mý, bir
gencin kaný aktý mý, bir genç öldü mü diye?
Ölen o kadar insanda bir sorumluluðum var
mý diye? Mizahýn nesi olabilirdi ki?
Ama bir de siz düþünün bakalým. Bu kadar
ölen insanýn sorumluluðu içinde Demirel'in,
Evren'in ne kadar payý var, Ýlhan Selçuk'un,
Çetin Altan'ýn ne kadar payý var? Çünkü, bu
zavallý köylü Türk insaný kendine bir idol
bulabilmek için yanýp tutuþuyordu. Hangi parti,
hangi ideoloji o insanýn önüne, ona uygun daha
iyi bir yaþam modeli koydu. Biri Rus
komünizmini, biri Çin komünizmini, biri Arap
müslümanlýðýný, biri de Asena-Kurt
milliyetçiliðini koydu. Türk gencinin tercihi ne
olaydý ki?
Bana sorarsanýz, bu köylü Türk genci,
atalarýndan kalan kurnazlýkla, rock'n roll'u tercih
etti. Amerika'yý yani."
Bu aksi, huysuz ihtiyar her eyin
farkýndaydý. Neler yapabildiðinin, neler
yapamadýðýnýn, neler yapmasý gerektiðinin.
Boyunun ve kilosunun da farkýndaydý.
Þimdilerde, "Karikatür Nasýl Çizilir" diye
akademik bir kitap üzerinde uðraþmasý ya
da arada sýrada, "Bu Ýstanbul bir cehennem,
belki de gazetelerin Ýstanbul dýþýndan, ne
bileyim Cunda adasýndan çizilen
karikatürlere ihtiyacý vardýr" diye
söylenmesi de bundandý galiba. Bir süredir
kendi kafasýnda izlediði hologramý kapattý.
Döndü, ilk defa, "Halil, yaz" dedi. "Sana en
son ve en güzel sözümü söyleyeceðim."
Aðzýndan tane tane þu sözcükler
döküldü:
"Geldim, gidiyorum. Ko dötüne rahvan
gitsin"
Bu ülkeden bir Cem çýktý. Bir Marko Pa a
çýktý. Bir Akbaba çýktý. Sonra bir Gýr-Gýr
çýktý. Aldý götürdü... Bir daha çýkmayacak
mý?
Çýkacak. Þimdiden kim olacaðýný tahmin
edemeyeceðimiz biri, alýp götürecek, sýrtlanýp
yüklenecek, silip süpürecek. Her karanlýða bir
meþale gerek çünkü.
(Bu söyleþi, 2000 yýlýnýn Eylül ayýnda
yapýlmýþtýr...)

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5

YIL-YEAR:2 (AÐUSTOS-AUGUST 2004) SAYI-ISSUE:25

"DÜNYA'DA VE KIBRIS'TA BARIÞ"
ULUSLARARASI
KARÝKATÜR YARIÞMASI VE SERGÝSÝ
6-Gönderilecek karikatürler, ödül alsýn
veya almasýn, geri iade edilmeyecek ve
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
tarafýndan oluþturulacak "Uluslararasý
Kýbrýs Karikatür Müzesi"nin arþivine
kalacaktýr.
7-Uygun görülen karikatürler 500
sayfalýk bir albümde toplanacak ve
sergiye eser gönderen tüm katýlýmcýlara
ücretsiz gönderilecektir.
8-Gönderilen karikatürler, bu etkinlik
amaçlarý ve þartlarý doðrultusunda, her
türlü basým-yayým ve tanýtýmda
kullanýlabilecektir.
9-Ýlk üç ödüle deðer görülen çizerler,
ödül törenine katýlmak istemeleri
durumunda, ulaþým ve diðer masraflarý
karþýlanmak üzere, ödül törenine davet
edileceklerdir. Sergide "Özel Ödül"
kazanan çizerler ise, ödül törenine
katýlmak istemeleri durumunda, ulaþým
giderleri kendilerine ait olmak üzere,
sadece
konaklama
masraflarý
karþýlanacaktýr. Bu þartnameyi okumadan
sergiye eser gönderen kiþiler, bu etkinlik
þartlarýný aynen kabul etmiþ sayýlýrlar.
KATILIM ÞARTLARI...
1-Bu yarýþma ve sergi -din, dil, ýrk
ayrýmý yapýlmaksýzýn- amatör ve
profesyonel tüm Dünya karikatürcülerine
veya karikatür çizebilen herkese açýktýr.
2-Yarýþma ve serginin konusu:
"Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ"týr.
Gönderilecek eserler orijinal olmalýdýr.
Fotokopi veya bilgisayar tekniðiyle
hazýrlanýp gönderilen ve katýlým þartlarýna
uymayan eserler ödüllendirme kapsamýna
alýnmayacaktýr.
3-Tüm katýlýmcýlar en çok 3 karikatür
gönderebilecektir. Karikatürlerin ölçüsü
en az A4 ölçüsünde, en fazla A3 ölçüsünde
olmalýdýr. Karikatürlerde her türlü renk
kullanýlabilir. Karikatürler yazýsýz
olacaktýr. Karikatürlerin etrafýna veya
arkasýna karton çerçeve yada paspartu
yapýlmayacaktýr.
4-Gönderilecek
karikatürlerin
arkasýna ad, soyad, adres, e-posta ve
telefon numarasý yazýlacaktýr. Ayrýca bir
adet fotoðraf ve kýsa özgeçmiþ
gönderilecektir.
5-Karikatürler postada hasar
görmeyecek þekilde gönderilecektir.
Karikatürlerin gönderilmesinde meydana
gelebilecek hasar, kayýp, gecikme ve
yýpranmadan bu sergiyi düzenleyen kurum
ve kuruluþlar sorumlu tutulamazlar.

10-En Son Eser Gönderme Tarihi:
1 Eylül 2004., "Uluslararasý Seçici
Kurul"un Deðerlendirme Toplantýsý: 6-9
Eylül 2004., Sonuçlarýn Açýklanmasý: 10
Eylül 2004., Ödül Töreni ve Sergi: 30
Eylül 2004
11-Eser Gönderme Adresi: Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði Posta Kutusu:
87 Lefkoþa Kuzey Kýbrýs
12-Ödüller:
Birincilik Ödülü:
1,000 ABD Dolarý+Plaket+Özel Plaket
Ýkincilik Ödülü:
700 ABD Dolarý+Plaket+Özel Plaket
Üçüncülük Ödülü:
500 ABD Dolarý+Plaket+Özel Plaket
10 Kiþiye "Özel Ödül" (Plaket)
12-Bilgi ve Ýletiþim:
Hüseyin Çakmak
E-Posta: cakmak@kibris.net
Narin Yalýner
E-Posta: narin.yaliner@cm.gov.nc.tr
Phone:+(0392) 22 83 281 (255)
Fax:+(0392) 22 70 232

OÐUZ ARAL
VEFAT ETTÝ...

(OLKAN ÖZYURT-ÝSTANBUL)
26 Temmuz 2004 tarihinde vefat eden
karikatür ustasý Oðuz Aral, 29 Temmuz 2004
tarihinde Ýstanbul'daki "Levent Camii"nde
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan topraða
verildi...
"Huysuz Ýhtiyar"ý son yolculuðunda, açtýðý
yolda ilerleyip 'aþýrý taramalardan kaçýnan',
hayatýmýza yeni yeni çizgi kahramanlar
kazandýran Gýr-Gýr mizah dergisi mezunu usta
karikatürcüler yalnýz býrakmadý. Cihan Demirci,
Bülent Arabacýoðlu, Nuri Kurtcebe, Salih
Memecan, Süleyman Yýldýz, Turgay Tüysüz,
Erhan Baþkurt, Serhat Gürpýnar, Gürcan
Gürsel, Erdoðan Oðultekin, Galip Tekin, Ýlban
Ertem, Tuncay Akgün, Kemal Gökhan Gürses,
Ramize Erer, Gani Müjde, Metin Üstündað,
Hasan Kaçan, Latif Demirci, Behiç Pek, Vedat
Özdemiroðlu, Mehmet Çaðçað, Selçuk Erdem,
Bahadýr Boysal, Cem Yýlmaz; ustalardan Tan
Oral, Semih Balcýoðlu "Levent Camii"nin
yolunu tutan mizahçýlardý. Mizahçýlarýn dýþýnda
tiyatro, sinema, yazýn dünyasýndan Lütfi Akad,
Zülfü Livaneli, Rutkay Aziz, Müþfik Kenter,
Yaþar Kemal, Can Kolukýsa, Esin Afþar, Erdal
Ýnönü, Halit Kývanç, Müjdat Gezen ve Doðan
Hýzlan da cenazeye katýldý.
Cenaze törenine katýlanlar, Oðuz Aral'ýn eþi
Tolga Aral'a, oðlu Seyit Ali Aral'a ve kýzý Elgin
Aral'a taziyelerini sunuyordu, ama hemen
hemen hepsi Aral'ýn öðrencileri olduðu için
birbirlerine de taziyede bulunmaktan geri
durmadýlar. Vakit gelince cenaze namazý için
saflar tutuldu. Cenaze namazýný kýldýran imam
için o 'Oðuz Abi'ydi'. Ýmama göre, Oðuz Abisi
'kalemi konuþturan bir insandý'.
Törenden sonra Aral'ýn cenazesi uzun süre
devam eden alkýþlar arasýnda cenaze
arabasýna bindirilerek Ýstanbul'daki
"Zincirlikuyu Mezarlýðý"na götürüldü ve topraða
verildi. Gýr-Gýr mizah dergisi eski çalýþanlarý,
cenaze töreninden sonra, Spor Yazarlarý
Derneði'nde bir araya gelip 'ustalarý' Oðuz
Aral'lý yýllarý andýlar.
Oðuz Aral, vasiyeti üzerine kardeþi karikatür
sanatçýsý Tekin Aral'ýn yanýna gömüldü.
Böylece bir nisan günü ayrýlan kardeþler, beþ
yýl sonra tekrar buluþtu. Geriye de yadigâr
Avni'nin aðlamaklý 'dýgýl mýgýl' sözleri kaldý...

BAÞSAÐLIÐI

Türk Karikatür Sanatý'nýn önemli
ustalarýndan,
karikatür sanatçýsý

OÐUZ ARAL'ýn

vefatýný büyük bir üzüntü ile
öðrenmiþ bulunuyoruz...
Merhuma rahmet
Aral ailesine ve
Türk karikatürcülerine
baþsaðlýðý dileriz....

Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6

NECATÝ ABACI
VEFAT ETTÝ...
(Ýstanbul-Türkiye) 22 Temmuz 2004
tarihinde vefat eden karikatür ve grafik
sanatçýsý Necati Abacý, 24 Temmuz 2004
tarihinde Türkiye Karikatürcüler Derneði ile
Ýstanbul'daki "Marmara Üniversitesi'nde
düzenlenen anma törenleri sonrasýnda,
"Ýlahiyat Fakültesi Vakfý Eðitim Camii"nde
düzenlenen cenaze namazýnýn ardýndan
Ümraniye'deki "Kocatepe Mezarlýðý"nda
topraða verildi...
Bilindiði gibi, Necati Abacý, 21 Temmuz
2004 tarihinde aniden rahatsýzlanmasý
sonucu Ýstanbul'daki "Koþuyolu Kalp
Hastanesi" yoðun bakým ünitesine yatýrýlmýþ
ve ameliyat edilmiþti... Ameliyat sonrasýnda
ise vefat etmiþti...
Necati Abacý'nýn cenaze törenine katýlan
tiyatro sanatçýsý Yýldýz Kenter, duygularýný "Her
ölüm erkendir, ancak Necati çok erken gitti.
O, bugüne kadar çok güzel þeyler yaptý ve
daha da yapacaktý. Necati, en son tiyatroda
bizimle çalýþtý. Sahne arkasýnda yer alan ve
bizimle oynayan tiyatrocularýn karikatürleri ile
afiþin çizimini yapmýþtý. Bu emeðinin
karþýlýðýný ödeyemeden aramýzdan gitti"
þeklinde dile getirdi.
Cenaze törenine, Abacý'nýn aile yakýnlarý,
karikatürcü dostlarý, öðrencilerinin yaný sýra,
Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ziya Ýrbeç ve birçok sanatçý katýldý.
1958 yýlýnda Mut'ta doðan Abacý, ilk ve orta
öðrenimini Tarsus'da tamamladý. Ýlk karikatürü
1973 yýlýnda yayýmlandý. 1981 yýlýnda Tatbiki
Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik
Bölümü'nü bitirdi. 1985-1990 yýllarý arasýnda
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü'nde öðretim görevlisi
olarak bulundu. Abacý Beykent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
öðretim üyeliðini Yrd. Doç. olarak
yürütmekteydi
Necati Abacý, 1982 yýlýnda, "Çizgilerle
Sanat Ýnsanlarý" "Çizgilerle Sanat Kadýnlarý",
"Çizgi Ýnsanlarý" çalýþmalarýyla biri Þahin
Kaygun'la ortak olmak üzere 11 kiþisel sergi
açtý. Ulusal ve uluslararasý karikatür ve grafik
yarýþmalarýnda 40'ý aþkýn ödül kazandý...

BAÞSAÐLIÐI
Türk Karikatür Sanatý'nýn önemli
çizerlerinden,
karikatürcü ve grafiker

NECATÝ ABACI'nýn

ani vefatýný büyük bir üzüntü ile
öðrenmiþ bulunuyoruz... Bu
zamansýz ölüm bizleri üzüntüye
boðmuþtur... Merhuma rahmet
Abacý ailesine ve
Türk karikatürcülerine
baþsaðlýðý dileriz....

Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði
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"PEACE IN THE WORLD AND PEACE IN CYPRUS"
INTERNATIONAL
CARTOON CONTEST AND EXHIBITION
stored in archive of the "Cyprus
Inernational Catoon Museum."
7-Cartoons eligible for publishing shall
be orginized in an album of 500 pages and
published. The album shall be sent to each
participant free of charge.
8-Cartoons shall be used for any kind
of publication and printing purposes, in line
with the conditions and regulations set by
this exhibition body.
9-Cartoonists whose cartoons shall be
awarded the first three prizes, shall be
invited to awards ceremony and their
expenses including travel shall be met.
However "Special Award" winners shall be
eligible for loding expenses only. The
exhibition orginizing body is not
resbonsible for any misunderstanding and
participants who enters this competition
without reading this agreement shall be
fully responsible for the conditions stated
above.

ENTRY REQUIREMENTS…
1-This contest and exhibition is open
to all professional and amateur
cartoonists of any nationality religion and
background.
2-The subject: "Peace In the World
and Peace in Cyprus". All cartoons to be
submitted shall be original drawings. All
photocopies and those drawn by using
computer techology shall not be included
in the evaluation process.
3-All participants are allowed to
submit in maximum three cartoons. The
minimum size of each caricature to be
submitted is A4 and maximum is A3.
Cartoons can be drawn in any colour.
There shall be no frame nor any bandages
around the caricatures.
4-Name, surname, address, e-mail and
telephone numbers of the participant
must be written at the back of each
cartoon. A short resume and photograph
must also be attached.
5-When posting Cartoons must be
packed in such a way that they should
not be damaged. Organizing instutuions
shall not be responsible for any damage
or loss resulting from posting.
6-All cartoons eligible for an award or
not shall not be returned and shall be

10. Deadline for enrolment:
1 September, 2004
Evaluation Meeting for the
International Selection Board: 6-9
September 2004
Award Announcement Day: 10
September, 2004
Award Ceremony and Exhibition: 30
September, 2004
11-Awards:
1st Prize:
1,000 USD+Plaque+Special Plaque
2nd Prize:
700 USD+Plaque+Special Plaque
3rd Prize:
500 USD+Plaque+Special Plaque
10 Special Award winner shall receive
Plaque only.
12-Postal adress:
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
Posta Kutusu: 87 Lefkoþa
Kuzey Kýbrýs (Via Turkey)
13-For Further Information:
Hüseyin Çakmak
E-Posta: cakmak@kibris.net
Narin Yalýner
E-Posta: narin.yaliner@cm.gov.nc.tr
Phone: +(0392) 22 83 281 (255)
Fax: +(0392) 22 70 232
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DÜNYA KARÝKATÜRCÜLERÝ-WORLD CARTOONISTS
Necati Abacý (Türkiye)

1958 yýlýnda Türkiye'nin Mut þehrinde doðdu... Ýlk ve orta öðrenimini Tarsus'da tamamladý... 1981 yýlýnda Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu
Grafik Bölümü'nü bitirdi... Ýlk karikatürü 1973 yýlýnda yayýmlandý... 1982 yýlýnda baþladýðý "Çizgilerle Sanat Ýnsanlarý", "Çizgilerle Sanat Kadýnlarý",
"Çizgi Ýnsanlarý" çalýþmalarýyla -biri Þahin Kaygun'la ortak olmak üzere- 11 kiþisel sergi açtý. Ulusal ve uluslararasý karikatür ve grafik yarýþmalarýnda
40'ý aþkýn ödül kazandý... 1985-1990 yýllarý arasýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde öðretim görevlisi
olarak bulundu. Necati Abacý, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öðretim üyeliðini Yrd. Doç. olarak yürütmekteydi...

KARÝKATÜRLER: GÜL-DÝKEN DERGÝSÝ'NDEN ALINMIÞTIR)
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DÜNYA KARÝKATÜRCÜLERÝ-WORLD CARTOONISTS

KARÝKATÜRLER: GÜL-DÝKEN DERGÝSÝ'NDEN ALINMIÞTIR)
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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. TAIYOH-NO-KAI
CARTOON CONTEST (JAPAN)

INTERNATIONAL CARTOON
CONTEST (BULGARIA)

Themes: A) "Environmental"
B) "Global Warming" C) "21.Centruy"
D) "What is Your Image of Japan"
Work: Max. number of entries is 1-4
per participant...
Note: Group A) Boys&Girls 10-15
yrs old (All Nationalities) Group B)
Over 16 yrs of age ((All Nationalities/
Professional Artists&Amateurs)
Size: Max. A3 Original...
Technique: Free...

Themes: 1) "Telecommunications"
2) "Mail" 3) "Free Theme"
4) "Railway Stations and Transport"
5) Travel/Voyage With Destination
Bulgaria"
Work: Unlimited...
Size: Max. A4.,

Deadline: 20 August 2004

Prizes: Y30,000+"Prizewinning
Medal"., Many "Special Prize"
Address: Taiyoh no Kai, 4-22-17
Funabashi, Setagaya-ku Tokyo 1560055 (Japan)
Detail Info: cartoon@the-taiyo.jp

16. INTERNATIONAL OLENSE
CARTOENALE (BELGIUM)
Theme: "Laughing and Suffering in
the Hospital..."
Category: A) Youth Category up to
15 Years Inclusive; B) Adult Category
16 Years and Older...
Technics: Free… Original...
Size: 21×30 cm
Work: Max. 5 Cartoons...

Deadline: 19 September 2004

Prizes: 1st Prize: 750 €uro., 2nd
Prize: 300 €uro., 3rd Prize: 200 €uro.,
4th Prize: 150 €uro., 5th Prize: 125
€uro., Prizes in the Youth category:
1st Prize: 200 €uro.,
2nd Prize: 175 €uro., 3rd Prize: 150
€uro., 4th Prize:100 €uro...
Address: Gemeentehuis
Dorp 1 (B-2250) Olen-Belgium
Detail Info: www.olen.be

Deadline: 10 September 2004

Prizes: 1000 Euro., 500 Euro., 300
Euro., Special Prizes...
Address: 1000 Sofia,
P.O. BOX 284, Bulgaria.
Detail Info: For additional info you
may contact Mr. Anatoliy
Stankoulov on:
kartoonstan@yahoo.com

26. INTERNATIONAL YOMIURI
CARTOON CONTEST (JAPAN)

1ST INT. IACC CARTOON
COMPETITION (CHINA)
Theme: "Green, Home, Dream
or Free Proposition..."
Work: Min. 1 Max. 4 cartoons...
Size: A4 or A3 Original...
Technique: Free...
Deadline: 15 September 2004
Prizes: USD1,000., USD500.,
USD300., In addition, there shall
be five Special Awards...
Address: The 1st International
IACC Animation,Cartoon and
Comic Competition Suite 3111,
Building D, No. 88 Jianguo
Road, Chaoyang District, Beijing
China, 100022
Detail Info: acie@vip.sina.com

Themes: A) "Gifts" B) "Free"
Work: Max. number of entries is 3
per participant... Any more will be
excluded from selection...
Size: Max. A3 Original...
Technique: Free...

INT. SANTA CRUZ CARTOON AND
CARICATURE CONTEST (SPAIN)
Theme Cartoon: "Dali"
Theme Pesonal Caricature: "Free"
Work: Max. number of entries
Cartoon: 1., Max. number of entries
Caricature: 1
Size: 35x50 Original...
Technique: Free...

Prizes: Grand Prize: Y2,000,000.,
Hidezo Kondo Prize: Y1,500,000.,
Gold Prize: Y500,000., Special
Prizes: Y200,000., Cash Prizes
Y100,000., Junior Section will
receive non-cash prizes...
Address: The Yomiuri International
Cartoon Contest,
The Yomiuri Shimbun,
1-7-1, Otemachi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8055 (Japan)

Prizes: (Humorous Drawing): Frist
Prize: 10.000 € and Gold Perenquen.,
Second Prize: 1.800 € and Silver
Perenquen., Third Prize: 1.200 € and
Bronze Perenquen., (Personal
Caricature): Frist Prize: 10.000 € and
Gold Perenquen., Second Prize: 1.800
€ and Silver Perenquen., Third Prize:
1.200 € and Bronze Perenquen...
Address: Organismo Autónomo de
Cultura Parque Cultural Viera y Clavijo
Avenida Asuncionistas, s/n 38006
Santa Cruz de Tenerife (Spain)

Deadline: 24 September 2004

Deadline: 30 September 2004
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GRAPHIC ARTIST

TMMOB

ÝNÞAAT MÜHENDÝSLER
ODASI
ÝSTANBUL ÞUBESÝ
BETON GÝBÝ BÝR
KARÝKATÜR YARIÞMASI
Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO)
Ýstanbul Þubesi 50. kuruluþ yýldönümünü
bir karikatür yarýþmasý ve sergisi ile
kutlamak istiyor...

"Kötü Olan Beton Deðil"

TOMISLAV DUSANIC
The 36th cartoon exhibition has been
opened in Osijek Cartoon Gallery
"Nightrider" on Monday, June 28. The
exhibition was named "Graphic Artist" and
presents work of Italian cartoonist Andrea
Bersani.
Andrea Bersani was born on 7 May 1955
in Bologna, Italy. He lives and works in his
hometown, where he has a small studio.
He graduated applied arts at the Art
Academy in Bologna, where he also gives
lessons in "Art Decorations".
For 29 years he "visually communicates"
as graphic designer, maker of commercials
and illustrator. He always loved humour in
picture and cartoon and made many works
for his own passion and amusement of the
others.
Since 1975 he has started to work with
graphics and illustrations. He had many
individual and group exhibitions in his
country and abroad.
His work has been published in many
magazines throughout Italy and in the world.
He won numerous prizes and awards,
which he stopped to count, save these five
first prizes: two in Italy, one in Romania,
one in Russia and one in Israel.
The opening of the exhibition has been
embellished by Mrs. Zlata Dasovic, Mr. Zal
Kopp and the members of Poets' Society
"Antun Ivanosic" from Osijek.
The exhibition was opened by Mr. Damir
Macanic, chief executive of Tourist Office
of City of Osijek. Here's an excerpt from

the speech of Mr. Macanic:
"Ladies and Gentlemen, dear hosts,
It's been an honour to me to open the 36th
Cartoon Exhibition, representing the work
of Mr. Andrea Bersani. With the enthusiasm
of Mr. Tomislav Dusanic - Tod, who
manages this important project continuously
for the fourth year, we could be more than
happy and content.
The Tourist Office of this city recognized
from the very beginning the importance and
significance of this Gallery. The first thirty
exhibitions have been held in the Lower
Town of Osijek, so the Cartoon Gallery
became the synonym of the cultural and
social awakening of the Lower Town. Due
to financial difficulties and lack of
comprehension of some individuals, the
Gallery has been moved to the Upper Town
Osijek, so we hope it will achieve the same
effect in the "new" environment, too.
Thanks to the benefits of technology, the
art events of city of Osijek are richly present
on the internet and Mr. Dusanic contributes
to the true picture of our beloved city and
advertises it as well, for which we, in the
Tourist Office, express him our deepest
gratitude.
The County Award for Achievements in
Culture was given to Mr. Dusanic in 2003
for his work in the year 2002, and we hope
that after this important award and
recognition of the importance of this project
for the city, the appropriate financial support
will follow as well.
I proclaim this exhibition as opened and
wish a pleasant evening to all."

Sloganý ile düzenlenecek sergi ve
yarýþma ile; deprem kuþaðýnda canla baþla
kalkýnmaya ve kentleþmeye çalýþan
Türkiye'deki yapý sektörünün sorunlarýna ve
yapý denetiminin önemine, moral yükseltici
anlamda neþeli bir dikkat çekme
amaçlanýyor...

Yarýþma Koþullarý:

Konu: "Kötü Olan Beton Deðil"
Eser Sayýsý: En fazla 2 adet.
Boyut: A4 veya A3.
Teknik: Serbest, renkli, renksiz, özgün,
nitelikli kopya, bilgisyar çýktýsý, vb.
Son Katýlým Tarihi: 15 Ekim 2004
Adres: Adres: Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Ýstanbul Þubesi., Halaskargazi Cad., 35/1
Harbiye (34373) Ýstanbul-Türkiye
Ödüller: Büyük Ödül: 1.500.000.000.
TL+Plaket., 3 Adet Baþarý Ödülü:
500.000.000 TL+Plaket...

BAÞSAÐLIÐI
Karikatürcü ve CTP-BG Maðusa
Milletvekili Arif A. Albayrak'ýn
deðerli Kayýnvaldesi

ÞAZÝYE SOYER

30.07.2004 tarihinde, feci bir
trafik kazasý sonucunda, vefat
etmiþtir... Merhumeye rahmet,
Soyer ve Albayrak ailelerine
baþsaðlýðý dileriz...

Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði

NEW SCORPION
INTERNATIONAL CARTOON AND HUMOR MAGAZINE (AUGUST 2004) YEAR:2 ISSUE: 25

RHODES 2ND INTERNATIONAL
CARTOON EXHIBITION PRIZES

1st Prize: Ciosu Constantin (Romania)., 2nd Prize: Burhanettin Ardagil (Turkey)., 3rd Prize: Peiman Rezaei (Iran)., Prize for Best
Greek Cartoonist: Andreas Petroulakis (Greece)., Honorary Mention-Technical Chamber of Greece Department of Rhodes: Yuri
Ochakovsky (Israel)., Honorary Mentions: Kountouris Michalis (Greece)., Miodrag Velickovic (Serbia)., Aleksei Kivokourtsev (Russian
Federation)., Tassos Anastasiou (Greece)., Drozdov Dimitriy (Russian Federation)., Mihai Ignat (Romania)...

1ST PRIZE: CIOSU CONSTANTIN (ROMANIA)

HONORARY MANTION: MIHAI IGNAT (ROMANIA)

2ND PRIZE: BURHANETTÝN ARDAGÝL (TURKEY)

HONORARY MANTION: YURI OCHAKOVSKY (ISRAEL)

YENÝ AKREP

CYPRUS

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

ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
POSTA KUTUSU: 87
NICOSIA-CYPRUS
E-MAIL: yeniakrep@kibris.net
WEB PAGE:
http://yeniakrep.kktc.net

