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DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER
SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART

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...

MEKTUP-LETTER

Dear Cartoonist
I am Osvaldo de Sousa from Portugal. I have been trusted
a mission which is to create an exhibition on professional
cartoonists that happen to be architects.
Do you happen to know by chance anyone who fits this
profile, from your own country or ever from another? Would
you be so kind and give me his/her name and address?
Thanks in adavance. Best Regards
Osvaldo de Sousa
humorgrafe_oms@yahoo.com

ERCAN AKYOL (TURKEY)

Int. "Knokke-Heist" Cartoon Festival Albume, 1987-Belgium

Ýsviçre'de yayýnlanan "Nebelspalter" mizah dergisi, klasik
Türk tiplemesinde "Stern Dergisi"nden geri kalmýyor. Türk
tiplemesi, daha çok tarih kitaplarýnda okuduklarý "Mamma i
Turkiiii!" (Anneciðim Türkler geliyor!) sloganýndan hortlamýþ
bir tipe benziyor!.. (Kurnaz Köylü tiplemesini de anýmsatýyor...)
Eskiden Türkiye deyince bir merak vardý Ýsviçrelilerde, onun
yerini giderek önyargýlara býraktýðý görülüyor...
Mehmet Karaman-Ýsviçre

KURD MOHAMMAD KAMÝL (PAKISTAN)

Int. "Simavi" Cartoon Competition Albume, 1989-Turkey

Göreve yeni baþladýðým
"Ondokuz Mayýs Üniversitesi"
bünyesinde akademik danýþmanlýðýný yapmýþ olduðum
''Karikatür ve Canlandýrma
Külübü" adýnda bir topluluk
kurduk. Bu konuda Rektörümüzün de çok olumlu katkýlarý

oldu. Þu ana kadar 100'ün
üzerinde üyeye sahip olduk.
Ayrýca üniversitemiz katkýsýyla
bir uygulama atölyesi de
oluþturduk. Þimdiden biri
kampüste olmak üzere bir sergi
ve "Atakum Kampüsü"nde ise
karikatür ve çizgi film gosterisi
düzenledik. Zamanla tüm
karikaturcüler grubu üyelerinden katkýlar bekleyecegiz ve bir
karikatür kütüphanesi oluþturmayý düþünuyoruz. Ayrýca
yarýþmalar, sergiler ve konferanslar dizisi de olusturacaðýz.
Samsun'dan herkese selamlar.
Ata Yakup Kaptan

(DHA) Eskiþehir-Anadolu Üniversitesi, Eskiþehir'de
Karikatür Müzesi açacak. Müze için Eskiþehir'in eski
semtlerinden Odunpazarý'nda iki katlý tarihi bir binada
restorasyon çalýþmalarý devam ediyor. Restore çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýnýn ardýndan (17 Aralýk 2004 tarihinde) Karikatür
Müzesi açýlacak. Anadolu Üniversitesi'nin 20 yýldýr düzenlediði
karikatür yarýþmasýna katýlan Türk ve yabancý sanatçýlarýn
eserlerinin yer alacaðý Karikatür Müzesi'nde karikatür alanýnda
bilimsel araþtýrmalarýn yapýlmasýna da olanak saðlayacak geniþ
bir arþive sahip olan bir kütüphane de bulunacak. Anadolu
Üniversitesi öðretim üyesi ve karikatürist Prof. Dr. Atilla Özer,
müzedeki karikatürlerin, geçmiþi yansýtma ve günümüz ile
karþýlaþtýrma yapma olanaðý saðlayacaðýný söyledi. Özer, "Bu
karþýlaþtýrma sadece karikatür sanatýnýn geliþimine ýþýk tutma
deðil, dünyada yaþanan sosyal olaylarýn tarihçesini de ortaya
koyma açýsýndan ayrý bir önem taþýyor" dedi. Özer, müzede
20 yýldan bu yana Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediði
yarýþmaya katýlan Türk ve yabancý karikatürcülerin eserlerinin
yaný sýra Aydýn Doðan Vakfý'nýn düzenlediði uluslararasý
karikatür yarýþmasýna katýlan eserlerin bir bölümünün de yer
alacaðýný söyledi.
Haber: Radikal, 18.11.2004
Gönderen: Tarkan Çelik (Koloni E-Mail Grup)
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"DÜNYA'DA VE KIBRIS'TA BARIÞ" ULUSLARARASI KARÝKATÜR SERGÝSÝ-"PEACE IN
THE WORLD AND PEACE IN CYPRUS" INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION

FOTOÐRAFLAR-PHOTOS-FOTOÐRAFLAR-PHOTOS

Karikatür sergisi açýlýþý sonrasýnda, Baþbakan Mehmet Ali Talat ile hatýra fotoðrafý: Soldan-Saða, yukardakiler: Rumen Dragostinov (Karikatür Sanatçýsý), Sergey Sichenko
(Karikatür Sanatçýsý), Musa Kayra (Karikatür Sanatçýsý), Arif A. Albayrak (Karikatür Sanatçýsý-Milletvekili), Mehmet Ali Talat (Baþbakan), Maria Stefania De Luca (Karikatür
Sanatçýsý), Luigi Ricciari (Grafik Sanatçýsý), Cevdet Alparslan (Sinema Yönetmeni), Mustafa Tozaký (Karikatür Sanatçýsý), Canol Kocagöz (Karikatür Sanatçýsý), Hikmet
Uluçam (Grafik ve Fotoðraf Sanatçýsý) Soldan-Saða, aþaðýdakiler: Necdet Yýlmaz (Karikatür Sanatçýsý), Narin Yalýner (Meclis Görevlisi), Hüseyin Çakmak (Karikatür Sanatçýsý),
Huriye Kocagöz (Canol Kocagöz'ün eþi)...

Ýkincilik ödülünü kazanan Ýsrail'li çizer Sergey Sichenko, ödülünü Milli Eðitim ve
Kültür Bakaný Erbil Akbil'in elinden alýrken...

Özel ödül kazanan Türk çizer Necdet Yýlmaz, ödülünü
Gençlik ve Spor Bakaný Özkan Yorgancýoðlu'nun
elinden alýrken...

Baþbakan Mehmet Ali Talat ve konuklar sergiyi gezerken...

Özel ödül kazanan Ýtalyan çizer Maria Stefania De Luca,
ödülünü UBP Lefkoþa Milletvekili ve Meclis Kültür
Komitesi üyesi Þerife Ünverdi'nin elinden alýrken...

Özel ödül kazanan Kýbrýslý Türk çizer Celal Deniz,
ödülünü CTP Milletvekili Ali Seylani'nin elinden
alýrken...
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HOMUR: "CiDDi ANLAMDA", EMEKTEN YANA MiZAHIN DERGiSi"
-Derginin daðýtýmý nasýl yapýlýyor?

LALE GÜNEL

Atay Sözer: Derginin daðýtýmý elden
yapýlýyor. Bütün okullara, Eðitim-Sen
þubelerine gidiyor.

Eðitim-Sen Sendikasý'nda akþam
saatlerinde buluþuyoruz Homur ekibiyle.
Sendika gelip gidenlerle oldukça hareketli.
Çünkü NATO karþýtlarýnýn toplantýsý yapýlýyor.
Sendika hem toplantýya katýlýyor hem de ev
sahipliði yapýyor. Bir diðer oda da Homur
grubunu aðýrlýyor. Grup bir süredir
çalýþmalarýný burada sürdürüyor. Erken gelen
grup temsilcileriyle sohbete baþlýyoruz,
derken Canol Kocagöz de geliyor. Kendisi
grubun en eskilerinden, bizce de en
kýdemlilerinden. Elinde derginin Mayýs
sayýsýnýn provasý var. Hemen gözle görülür
heyecanla yazýlar, mizampaj, baþlýklar
inceleniyor. Ne de olsa kendi üretimleri. Bu
sýrada da tartýþýlýyor; neler eklenseydi daha
iyi olurdu, neler çýkarýlmalýydý, neler
deðiþtirilmeliydi... Fikirler çýkýyor, fikirler
deðiþtiriliyor, fikirler onaylanýyor... Unutulduk
galiba derken sýra nihayet röportaja geliyor.
Röportajýmýza baþlýyoruz, tabii aralarda
dergide yapýlacaklar yenilikler, baþlýklar vs.
üzerine tartýþýlmaya devam ediliyor. Yani
üretimle, sohbetle karýþýk, keyifli bir sohbet
oluyor bizim için. Bu esnada grubun epey
derinlere dayanan kökü üzerine de bilgi
edinmiþ oluyoruz.

-Ne tür tepkiler alýyorsunuz?
Atay Sözer: Genelde beðeniyorlar. Ufak
tefek teknik eleþtiriler alýyoruz. Kimi yaptýðý
iþle dahil oluyor bu dergiye. Bu beðenildiðinin
göstergesidir ayný zamanda.
Rahime Henden: Ýnsanlar solcularý
genelde asýk suratlý bilirler. Ama gittiði her
yerde beðenildi, ilgi odaðý oldu Eðitim-Sen'li
öðretmenler tarafýndan. Genelde olumlu
eleþtiriler oluyor.
-Bir gazeteyle sendikada çalýþmak
arasýnda ne farklar var?

"GRUP OLALIM DÝYE YOLA ÇIKMADIK"

CANOL KOCAGÖZ

-Homur mizah grubu kaç yýldýr
kurulmuþ bir grup?

Canol Kocagöz: Bizim þöyle 5 kiþi bir
araya gelelim de grup olalým diye bir þeyimiz
yok. Bize insanlar gelir, gider, sonra tekrar
gelir, tekrar gider. Biz iþçi ve emekçiden yana
çizgi çiziyoruz, mizah yapýyoruz.

Dinçer Pilgir: Yaklaþýk 4 yýllýk bir mazisi
var. Ben kendim de karikatür yapmaya, yani
ciddi anlamda mizah yapmaya 1983 yýlýnda
baþladým.
-Karikatür çizenler daha çok bireysel
çalýþýrlar. Bir mizah grubu oluþturmak fikri
nasýl aklýnýza geldi?
Dinçer Pilgir: Daha doðrusu benim
aklýma gelmedi. Bir mizah grubu oluþturma
fikrini veren daha çok Canol Kocagöz.
Canol Kocagöz: Bizim yýllardýr süren bir
grubumuz var zaten. Karikatürcüler
Derneði'nden, hatta daha öncesinden, bazý
arkadaþlarla daha karikatüre baþlamadan
önce tanýþýyoruz. Bir grup böyle devam etti,
ama Homur grubu deðil tabii. Ama o grup
emekten yana, iþçi sýnýfýndan yana bir grup.
Devam etti ama hep yenilenerek devam etti.
Böyle giden bir grup.
-Bir nevi dostluk grubu gibi bir þey?
Canol Kocagöz: Tabii tabii. Karikatürcüler
Derneði'nden gelen bir dostluk. Oradan
oluþmuþ bir dostluk bu. Þöyle diyelim,
'70'lerde yükselen sol mücadelenin bize
yaptýðý etki diyebiliriz buna. Yani bir grup
olalým diye yola çýkmadýk.
Atay Sözer: Grup olduðumuzun sonra
farkýna vardýk.

-Ýþçi sýnýfý ve emekçilerden yana aðýrlýðý
olan bir mizah diyorsunuz. Bu günümüz
mizahýnda pek rastlanmayan bir þey.
Neden
buna
bu
kadar
vurgu
yapýyorsunuz?
Canol Kocagöz: Çünkü biz o tarzda þey
çýkarýyoruz. Bizde de deðil yani, dünyada da
var bizim tarzýmýz. Mesela 88'de Fransa'da
olan Zincirli Ördek, ilerici bir örnek. Ama
bizimkisi daha spesifik bir örnek, daha
emeðin içine giren bir örnek. Tirajýmýz da 35
bin falan.
-Peki sendikalarla birlikte çalýþmaya
baþlamak nasýl geliþti?
Canol Kocagöz: Daha öncesi de vardý.
Dergi þeklinde çýkmak fikri vardý. Olmadý.
Atay Sözer: Aslýnda ilk çýkarken ne
þekilde çýkalým dedik. Gazeteye mi gidelim,
sendikaya mý gidelim dedik. Sonra Evrensel
Gazetesi'ne teklifimizi götürdük, kabul ettiler.
Yaklaþýk bir sene sürdü, ondan sonra durdu
olay. Bir ara verdik. Sonra yine bir yerlere
önerelim dedik, sendikalara önerdik. Bir
sayýmýzý bir sendika bastý, bir sayýmýzý
Tabipler Odasý bastý, bir sayýmýzý Eðitim-Sen
bastý, þu an da Eðitim-Sen basýyor. Bu
þekilde devam ediyoruz.

Atay Sözer: Genelde pek fark olmuyor.
Önemli olan rahat býrakmalarý, müdahale
etmemeleri. Kendimizi ifade ettikten sonra hiç
farketmiyor. Demokratik bir kuruluþ olmasý
yeterli bizim için. Evrensel döneminde daha
yoðundu, haftlýktý çünkü. O dönem çok
ilginçti, dörtlü kafelerde buluþuyorduk. Millet
orada çay içerken biz ufak masalarda
çalýþýyorduk. Underground bir dergi aslýnda
dergimiz. Bir dergi büromuz da yok mesela.
Ýlk defa burada rahat, derli topluyuz.
-Büro açmayý düþünmüyor musunuz?
Devrim Demiral: Hayýr, özelliðimiz bu.
Burada önemli olan þu, biz demokratik kitle
örgütlerine karikatürle ve düþüncelerimizle
destek vermeye çalýþýyoruz. Bu aslýnda
dünyada hiçbir yerde örneði olmayan,
arkadaþlarla biraraya gelip bir yandan da
beyin fýrtýnasý yapýp konularý tartýþýp konsept
oluþturup dergiyle ortaya çýkardýðý bir oluþum.
Onun için herhangi bir yere baðlanmayan,
baðýmsýz bir inisiyatif koyan, patronsuz,
yönetim yeri olmayan bir þey. O anlamýyla
özgün, sivil toplum örgütleriyle dayanýþma
içinde olan, birlikte oluþturduðumuz bir
oluþum. Aslýnda hepimizin çizdiði yerler var
ayrýca. Bu bizim aslýnda sanatla ilgili vicdani
bir tarafýmýz. Keyifli tarafýmýz.
Bazý dergiler ilk önce dergi oluþturup ona
göre fikir üretirler. Oysa bizde önce fikir
oluþur, derginin ihtiyacý doðar, bu tartýþmalar
sonucunda dergi çýkma ihtiyacý doðduktan
sonra dergi çýkar. Olmasý gereken de bu.
Önce insanlarýn yaymak istediði bir fikri
olmalý, daha sonra yayýn organý olmalý. O
tartýþmalardan bir þey çýkmazsa dergi de
çýkmaz.
Kemal Urgenç: Dergi projelerimizden biri
sadece. Sergiler açýyoruz, albümler
basýyoruz, animasyonlar yapýyoruz. Yani
dergiyle beraber yürütüyoruz bunlarý.
-Bazý sorunlarda, mesela çizerlerin
karþýlaþtýklarý güçlüklerde, engellemelerde. bu durumlarda daha belirgin bir
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basýnç yapma yöneliminiz, belirgin bir
politik duruþunuz var mý? Örneðin 1
Mayýs'lara grup olarak katýlma...
Kemal Urgenç: Homur'u dýþarýya
kurumsal bir tavýr olarak dýþarýya yansýtmaya
çalýþýyoruz. Çok refleksler halinde dýþarýya
basýn açýklamalarý gibi þeyler yapmadýk. Ama
Homur'u kurumsal bir yapý olarak
düþünüyoruz ve öyle tavýrlar göstermeyi
istiyoruz. Þöyle kiþisel bir düþüncem de var
benim, bu tip tavýrlarý kurumlarýn, vakýflarýn,
derneklerin göstermesi gerektiðini
düþünüyorum. Mesela çizerlerle ilgili ihlaller
yapýlmýþtýr, içeri alýnmýþtýr; biz tabii tepkimizi
koyuyoruz ama daha çok bunlara bu yapýlarýn
tavýr göstermesini, bizim de onlarla
dayanýþma içinde olmamýzý düþünüyorum.
Canol Kocagöz: Tabii ki Karikatürcüler
Derneði var, bizim üst örgütümüz, hepimiz
onun üyesiyiz. Yazarlar Sendikasý var. Þimdi
bunlarý görmemiz lazým, bu kurumlarda
çalýþýyoruz biz. O kurumlar için iþlev de
yaparýz biz. Mesela ben Özerk Sanat
Konseyi'nde Karikatürcüler Derneði'ni temsil
ediyorum. Biz bu sene ilk defa bir karar aldýk:
"Sanatçýlar Özerk Sanat Konseyi pankartý
altýnda yürüsün, örgütler isterlerse
tabelalarýný açsýnlar, isterse açmasýnlar."
Ýsteyen örgütler gelir, isteyen gelmez. Biz de
þimdi burada, isteyen arkadaþlarla nasýl
katýlabiliriz'i konuþacaðýz.
-Dergiye hazýrlýk süreci nasýl oluyor?
Canol Kocagöz: Dergiye hazýrlýk þöyle
oluyor; o anda ne var gündemde, mesela
maden yasasý var. Atýyorum, maden
yasasýna muhalif gruplar var. Yani Türkiye'nin
muhalefetinde ne varsa biz onun içine
giriyoruz.
BASINDA, DAÐITIMDA, MÝZAHTA
TEKELLEÞME...
Devrim Demiral: Bir de þöyle bir þey var,
Türkiye'de basýn özgürlüðü açýkçasý týkandý.
Mafyalarýn, ihale takipçisi iþadamlarýnýn
elinde kaldý. Ve o insanlarýn muhalefet yapma
gibi kaygýlarý yok. Hatta muhalefet yapacak
çizerleri de dýþladýlar. O çizerler de bu
insanlarýn güdümüne girdiler. Nerdeyse bu
coðrafyada karikatür öldü, bu coðrafyada
karikatürcü yok mu gibi bir mantýk bile oldu.
Oysa ki karikatürcüler elbette ki varlar ve
karikatürcüler insanlara karþý sorumluluklarýný yerine getiriyorlar. Þunu da bilmek
lazým, Türkiye'de inanýlmaz bir daðýtým tekeli
var. Siz piyasada yaymak için bir dergi
çýkarýrsanýz belli ki bu insanlar bunu
daðýttýrmayacak; ve daðýttýrmýyor da. Oysa
en saðlýklýsý þu, Türkiye'de pek çok meslek
kolu dertlerini anlatamamakta, yayamamakta. Gazeteler bunlara duyarsýz
kalmakta. Oysa bu kitle örgütleri kendi
kitlelerine bunu daðýtabiliyorlar. Biz daðýtým
tekelleri dýþýnda o kitlelere saðlýklý bir þekilde
ulaþabiliyoruz.

KARÝKATÜR: DÝNÇER PÝLGÝR

Kemal Urgenç: 12 Eylül'den sonra
özellikle muhalefet erozyona uðradý. 90'lara
doðru Sovyetler'in yýkýlmasý da bu olaya
psikolojik etkide bulundu. Bunun etkileri
mizaha da yansýdý. Basýnda tekelleþmelerin
getirdiði sansür ortamýyla da mizahta
light'laþma yaþanýyor. Bunu mizah dergileri
olarak adlandýrýlan Gýrgýr, Leman Grubu
'takýmadalarý' gibi dergilerin biraz bunun
önünü açtýðý, ama biraz okuyucunun da
kanalize ettiði bir dönem aslýnda. Aslýnda
bizim derginin oluþmasýnda çok temel
nedenlerden biri de bu. Sol muhalif yapý
erezyona, hatta çökertilmeye doðru
gidiyordu. Yani bizim biraraya geliþimiz de
aslýnda böyle bir muhalefetin altyapýsýný
doldurmaktý. Bu boþluðu doldurma ve
yeniden adlandýrmak... Dünyada mizahta bir
týkanýklýk var. Bu týkanýklýða karþý Homur bir
arayýþ çabasý aslýnda. Biz yeni bir þey
yapabilir miyiz, toplumdaki ve kendimizdeki
istemleri yeniden nasýl adlandýrabiliriz,
aslýnda bu dergide bunlarý arýyoruz ve
tartýþmaya çalýþýyoruz.
-Arayýþ içinde olan genç çizerlere
ulaþma kanallarýnýz var mý?
Kemal Urgenç: Benim burada
düþündüðüm þeyleri bazý arkadaþlar
paylaþmayabilir ama Leman grubu diye
bilinen (Comics grubu olarak tanýmlýyorum
ben o grubu) o yazar çizerlerle ayrýþtýðýmýzý
düþünüyorum. Bizim alanýmýz daha farklý, biz
'humor' denen þeyi yapmaya çalýþýyoruz.
Gerçek anlamda mizah yapýyoruz.
Devrim Demiral: Homur grubu denince
yaygýn bir çizer grubu da var aslýnda. Bu
toplantýlara katýlmayan ama bize destek
veren, hatta Yunanistan'dan, Ukrayna'dan,
Kýbrýs'tan çizerler de bize destek veriyor.
Anadolu'dan çizerler... Bu Ýstanbul dergisi
deðil aslýnda. Evrensel taraflarý da olan bir
dergi ve Anadolu'dan pek çok çizerin de
katkýlarý var.
-Peki bu geniþ çeperdeki katký

yapanlarla arada bir, biraraya gelme
düþünceniz var mý? Diyelim ki Ýzmir'den
biri derginize katkýda bulunuyor ve sizi
görmek istiyor, nasýl buluyor? Sizi nasýl
bulabilir, sizinle daha fazla çalýþmak için
ne yapabilir?
Canol Kocagöz: Bizi isterse her yerden
bulabilir. Karikatürcüler bizi bulur.
Devrim Demiral: Kiþisel dostlarýmýz var...
Canol Kocagöz: Bu derginin arkasýnda
elektronik posta adresi var. Artý KESK EðitimSen'e bir telefon açar bizi bulurlar.
Kemal Urgenç: Çoðuyla arkadaþýz,
dostuz zaten. Ki sadece karikatür iliþkisi de
deðil.
Devrim Demiral: Bu sadece bir iþ
arkadaþlýðý deðil zaten. Mücadele
arkadaþlýðý.
Atay Sözer: Tamamen ticaret dýþý bir
düþünceyle çiziyor herkes. Muhalefet olarak
ve karþýlýksýz olarak çabalarýný bizlerle
paylaþýyor. Bütün Türkiye'yle paylaþýyor
diyebiliriz.
Canol Kocagöz: Emek Platformu
oluþturulmadan biz bu dergiyi oluþturduk. Bu
çok önemli.
Kemal Urgenç: Ýlk çýkýþý 18 Aralýk
1999'da çýktýk ama...
Canol Kocagöz: Bu sene 1 Mayýs'ta bizim
yaþgünümüz olsun. Ben bunu öneriyorum
þimdi.
Atay Sözer: Kabul edilmiþtir!
Canol Kocagöz: 1 Mayýs 5.
yýldönümümüz oluyor bizim, çýkýþ
yýldönünümüz. Ama doðumumuz daha
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eskilere dayanýyor. Çok çok eskilere
dayanýyor...
Devrim Demiral: Bizimle beraber
Markopaþa da hortladý!
Atay Sözer: Markopaþa gerçek anlamda
tek mizah dergisi bana göre. Toplumsal
muhalefet eden tek dergi oydu.
-Sanattaki tekelleþmeye, yoz mizah
anlayýþýna karþý bir yaklaþýmdan
bahsediyorsunuz.
Devrim Demiral: Hayýr basýnda
tekelleþmeden. Tabii mizaha da yansýyor.
-Derginize de baktým, nasýl diyeyim
ortalama bir muhalefet dili var. Biraz daha
keskin, biraz daha belirgin bir yorumunuz
olamaz mý?
Kemal Urgenç: Popüler dili kullanýyoruz.
Bizim geniþ bir okuru hedefleyen bir
anlayýþýmýz var, dar bir kitleye ulaþmak
isteyen bir anlayýþla davranmýyoruz. Biraz
ondan. Farklý görüþlere de yer vermek
istiyoruz.
Devrim Demiral: Aksine ben çok sert
olduðunu düþünüyorum. Ben bunu biraz þeye
benzetmek lazým, bunu okuyanda önce bir
adrenalin salgýlandýðý için acýsýný hissetmiyor,
çok sonra çýkacak aslýnda. Dolayýsýyla bu
farklý bir vurgu. Mizah da öyle bir þeydir.
Çünkü bunu bir sürü kendini bilmez için
çýkarýyoruz.
Kemal Urgenç: Mesela þöyle bir þey de
oldu, basýnda çizen bazý arkadaþlarýmýz,
basýnda yayýnlatamadýklarý karikatürü getirip
burda basýyorlar.
-Amatörlerle iliþkiniz nasýl peki?
Kemal Urgenç: Onlarý destekliyoruz,
yardýmcý oluyoruz. Onlara açýðýz yani.
Atay Sözer: Ýki tane lise öðrencisi
yazarýmýz var. Çok yetenekliler, umutluyum
onlardan. Motive oldular, sürekli yazýyorlar
þimdi. Yazýyorlar, getiriyorlar, tartýþýyoruz,
konuþuyoruz.
Devrim Demiral: Dünyada böyle bir þeyin
örneði yok.
Canol Kocagöz: Böyle giden bir dergi
yok. Açýk söyleyeyim.
Kemal Urgenç: Mizah yapma
tarzýmýzdaki özgünlük yok. Buna benzeri
yapýlýyor ama çýkýþ olarak farklý; iliþki
biçimimiz, örgütlenme yapýmýz, o anlamda
farkýmýz var. Dergi organizasyonlarýmýz,
yayýnlanma tarzýmýzýn örneði yok. Ama
mizah yapma tarzýmýzla bizim gibi birçok
yazan çizen insan var.
-Bu baðýmsýz yapý korunur, tamam;

bundan sonra neler düþünüyorsunuz?
Kemal Urgenç: Benim hayalim Akbaba
gibi en az 50 sene yazmak çizmek(!)
Arkadaþlarýn rekorunu kýralým diyorum!
"SÝSTEM TARAFINDAN
YOK SAYILMAYA ÇALIÞILIYORUZ"
-Dünya çapýnda muhalefet yapma
kanallarý daraldý, olanlarda da sol kültürün
liberalize ediliþi var, emek vurgusu da çok
zayýf. Burada Leman biraz bunun sonucu.
Mizah yapmanýn kapsamý da biraz deðiþti
galiba?
Canol Kocagöz: Bir kültür olayý tabii ayný
zamanda. Biz bunu yaratýrken zorluk
çekiyoruz, çekmiyor deðiliz. Hemen gidiyoruz
da sendikalar bize hadi basalým demiyorlar.
Onlara öðretiyoruz, böyle bir mizah var
diyoruz. Ayrý bir mizah diyoruz.
Devrim Demiral: Biz marka olmamaya
çalýþýyoruz. Biz bunun uzun yýllar
yaþayacaðýna inanýyoruz. Biz amatör
ruhumuzu her zaman koruyacaðýz ve bu
ruhla da uzun süre yaþayacaðýmýza
inanýyoruz.
Kemal Urgenç: Biz þöyle bir zorluk
çekiyoruz: Yani sistem deðiþik araçlar
kullanýyor, mizah yapma biçimi. Bize karþý
kullandýðý en büyük güç, yok sayma. Biz
psikolojik güç olarak yaptýðý þey, sessizlik,
ilgisizlik ve yok saymak; en büyük
silahlarýndan birisi. Bunun dýþýnda sýrtýný
dönme. Toplumsal bir dýþlama zaten var
muhalif düþüncelere. Onun dýþýnda þey de
uygulamaya çalýþýyor, böyle bir davranýþ
yaparak asimile etme, yumuþatmayý
hedefliyor, moral bozmayý kullanýyor. Yani bu
psikolojik faktörleri muhalif güçlere nasýl
uyguluyorsa, azýnlýk psikolojisini nasýl
uyguluyorsa biz de onu yaþýyoruz. Onlarý
hissediyorum.
Devrim Demiral: Kaktüs arsýz bir bitkidir,
kökünü söküp atamazsýnýz, o çýkar.
Dolayýsýyla karikatürcüler de bir kaktüstür,
yumuþatamazsýnýz.
-Yapmayý planladýðýnýz þeyler var mý,
mesela Mayýs ayýnda yapacaðýnýz
söyleþiler gibi?
Devrim Demiral: Biz onu yapmýyoruz.
Davet ediliyorsak yapýyoruz. Mesela deðiþik
þehirlere davet ediliyoruz. Almanya'ya
gideceðiz þimdi. Sergilerimiz oluyor.
-Diðer muhalif mizah dergileriyle aranýz
nasýl?
Devrim Demiral: Seviyoruz onlarý!
Kemal Urgenç: Uzaktan seviyoruz!
Canol Kocagöz: Bizim anladýðýmýz tarzda
muhalif mizah dergisi yok.

Kemal Urgenç: Ama arkadaþlarýmýz var.
Canol Kocagöz: Ama bütünsel olarak
baktýðýmýz zaman, açýkça okumak
istemiyorum. Türkiye'de insanlarýn mizah
deyince akýllarýna geçmiþteki Gýrgýr geliyor.
Belirli bir grup Akbaba'yý hatýrlýyor, ondan
sonra Gýrgýr hatýrlanýyor ve Leman geliyor.
Atay Sözer: Markopaþa hatýrlanmýyor.
"BÝZ DÝYORUZ KÝ, BU DERGÝYE
UZUN YILLAR BAKSIN ÝNSANLAR"
Canol Kocagöz: Bizim yaptýðýmýz tarzda
mizah insanlara biraz zor geliyor. Ülkemizde
yazýsýz mizaha karþý insanlar nedense
düþünmek istemiyorlar, zor geliyor. O mizahý,
o karikatürü anlayabilmek için çaba
sarfetmiyorlar. Biz bunu ayný zamanda
kýrmaya çalýþýyoruz. Gýrgýr ve Leman ekolü
mizah, Türk insanýný biraz kolaya alýþtýrdý.
Düþünme yetisini bu konuda biraz olumsuz
etkiledi.
-Hatta olaný da götürdü.
Canol Kocagöz: Tabii ki. Güzel þeyler
yaptýlar, yaptýklarý iþleri küçümsemiyorum.
Ama son zamanlarda Leman'ýn yaptýðý mizah
tarzýný görünce. Bu tip dergiler olacak, biz
de olacaðýz. Ama anlayýþ olarak, o dergiyi
çýkarýrken arkadaþlar toplanmýþlar demiþler
ki, 'biz komünist tarzda çýkaramayacaðýz, bu
dergi 15 dakikada bitmeli. Bu derginin
üstünde yemek yemeli insanlar.' Deðiþik bir
yorum. Biz de diyoruz ki bu dergi çýksýn, uzun
yýllar baksýn insanlar; eðer bu mesele
bitmemiþse, diyelim ki NATO meselesi
bitmemiþse NATO karikatürünü kullansýnlar.
IMF sorunu çözülmemiþse, IMF karikatürümüz, o yazýlarýmýz kullanýlsýn.
Devrim Demiral: Hatta ilerde duvarlarda
kullansýnlar bu karikatürü.
Canol Kocagöz: Bizim ayrýca sanatsal
kaygýlarýmýz da var açýkça. Bizim ayrýldýðýmýz
noktalar bunlar. Anlayýþ farký var.
Devrim Demiral: Bir de biz gündeliðin
peþine takýlmýyoruz. Genel, evrensel
gerçeklikler...
Canol Kocagöz: Gündeliði de iþliyoruz.
-Siz 70'lerde duvarlara nasýl çizim
yaptýðýnýzý anlatmýþtýnýz. Gündüzleri
iþçiler duvarlarý beyaza boyuyorlarmýþ, siz
de gece çizim yapýyormuþsunuz, onlar da
o sýrada 1 kilometrelik alanda gözcülük
yapýyorlarmýþ. Bugün olmayan bir önem
veriþ bence bu mizaha karþý.
Canol Kocagöz: O sendikalarýn
duyarlýlýðýydý. Ýþte Homur'un mayasýnda
bunlar var, ben deneyimlerimi Homur'a
taþýdým. Biz "Sýra" diye bir dergi çýkaracaktýk,
mavi olacaktý rengi. Ýþte "Sýra MESS'te", "Sýra
DGM'de" diye... Ama olmadý. Neden olmadý?
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Beceriksizliðimizden biraz da açýkça. Teorik
olarak dergi çýkarmayý ikinci planda tuttuk,
fabrika örgütlemesini daha önemli
bulduðumuz için olmadý. Halbuki matbaamýz
da vardý, Maden-Ýþ'in matbaasý vardý.
Þimdikinden bile daha iyiydik. Kaðýt var, film
var, çýkartabilirdik. Þimdi daha organize
çalýþýyoruz, daha düþünceli çalýþýyoruz, daha
akýllýca gidiyoruz. Ne yapacaðýmýzý kestirerek
gidiyoruz. Belki deneyimlerimizi daha ileriye
götürürler arkadaþlar, katýlacak insanlar
Homur'u daha üst boyutlara taþýyabilirler.
Boyutumuzu da deðiþtirdik. Bir de þu var, bu
dergi Türkiye'nin tek siyasi mizah gazetesi.
Öbürlerinden farký var. Onlar dergi, biz dergi
deðiliz. Biz mizah gazetesiyiz.
-Siz bugünkü hedef kitlenizi nasýl
deðerlendiriyorsunuz? Beðendiðiniz
yönleri, beðenmediðiniz yönleri?
Canol Kocagöz: Þu anki hedef kitlemiz
örgütlü topluluklar. Bunlarý neden seçtik?
Devrim'in anlattýðý þeyden dolayý. Daha kolay
bir iþ açýkça. Çünkü daha sermayesiz bir iþ.
Hakikaten zor, bu þartlarda bu maddi sýkýntýlar
içinde dergicilik yapmak. Mesela Solak'taki
arkadaþlar, bir sürü þey kaybettiler.
Kemal Urgenç: Biz popüler mizah
yapmadan, akýntýya karþý bir tavýrlý dergi
çýkarýyoruz.
-Örgütlü kesimde de zayýflama var.
Canol Kocagöz: Tabii, onu diyorum, hadi
yapalým diyen yok, açýkça bunu da
söyleyelim.
Rahime Henden: Bir zayýflama var ama
mesela bir 6 Mart'ta 100 bin insanýn kara
raðmen sokaklara çýkmasý da var.
Canol Kocagöz: Emek Platformu'ndan
önce biz bu dergide ilericilerin birliðini
savunuyorduk. Ve ilerici bir mantýk esas aldýk.
Ne olursa olsun, baþlasýn mantýðý deðil.
Muhalefet edecek, ama doðru dürüst
muhalefet edecek ve mizah yapacak. Ve
yaptýk. Bizim de tuzumuz var yani.

BAÞSAÐLIÐI
Türk Karikatür Sanatý'nýn
duayenleriden,
Orhan Doðu'nun deðerli eþi

NURAN DOÐU'nun

ani vefatýný büyük bir üzüntü ile
öðrenmiþ bulunuyoruz...
Merhumeye rahmet,
Doðu ailesine
baþsaðlýðý dileriz...

Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði

Kemal Urgenç: Burjuvazi kültür alanýný
ele geçirdi. Bunla da çok alakalý. Ülkede
birçok aydýn, yazarý, çizeri bugün bankalarýn
yayýnevlerinde çalýþýyorlar. Onlarýn belli
ölçüde etki alanýndalar. Zaten 12 Eylül'den
sonra toplumsal bir magazinleþme, kültürel
erezyon da getirildi. Bu kötü politika
uygulandý. Sol bence kültürel alaný þu an
terketmiþ durumda, boþaltmýþ durumda. Bu
kitap okumadaki düþüþler, gazete tirajlarýnýn
düþüþleri filan, bununla da baðlantýlý.
Dolayýsýyla o yüzden bizler de ondan da
etkileniyoruz. Bu çok bilinçli bir politika.
"HOMUR KARÝKATÜRÜN VÝCDANI"
Devrim Demiral: Yaptýðýmýz iþ çok zor bir
alan. Zorluðu da þurdan geliyor, sanat, tarihi
boyunca burjuvazinin elinde ve tekelinde olan
bir þey. Ýþçi sýnýfýyla birlikte sanat yapmak,
onlarla beraber, onlarý hedefleyerek; çok zor
iþ. Bir sözde diyor ki "iþçi sýnýfa aydýna
þüpheyle bakar, burjuvazi de hain gözüyle
bakar."
Aslýnda kimse sizi þu iþi yapýn diye
görevlendirmez. Aydýna kimse sen þunu
savunacaksýn demez, al þunu yap demez.
Güzelliði de burda. Aslýnda bu yapýlanlarýn
önemli bir þey olmamasý gerekir. Bu her
aydýnýn sorumluluðu. Biz bununla aydýn olma
sorumluluðunu yerine getirmeye çalýþýyoruz.
Hakikaten iþçi sýnýfýnýn sanatý kültürü diye bir
þey yok. O sanata ve kültüre kaynaklýk
etmiþtir. Bunu doðru tespit etmek lazým. Biz
aslýnda kaynaða dönmek, kaynakla beraber
bir þey yapmak amacýný güdüyoruz. Ama
bunu yaparken de çok zor bir durumdayýz
bence. Aslýnda bu bir aydýnýn vicdani
sorumluluðu, yapmasý gereken bir þey.
Aslýnda Homur da olmasý gereken, ve biz de
olmasý gerekenin olmasý için uðraþýyoruz.
Basýnda, dýþarda çizerken iþin profesyonel
bir tarafý var, insanlar karýnlarýný doyurmak
zorundalar, hedef kitleye þirin görünmek
zorundalar, patronun çýkarlarýna çok ters
düþmemek zorundalar. Ben þöyle görüyorum
Homur'u aslýnda: Homur vicdan. Bence o
aydýnlarýn vicdaný ve karikatürün de vicdaný.
Ve dolayýsýyla öyle kaldýðý sürece yaþar.
Bizim çabamýz da o; öyle kalmasýný istiyoruz.
Ama öyle kalmadýðý zaman Homur yok olur.
Önemli olan çýkmasý deðildir...
"HOMUR MUHALEFETÝ ÜRETEBÝLDÝÐÝ
ÝÇÝN TERCÝHÝM"
Rahime Henden: Bir kadýn olarak ve bir
þair olarak Homur'da ne iþim var? Onu
söylemeye çalýþayým. Homur muhalefeti
yeniden üretebildiði için tercih. Arkadaþlarýn
arasýnda þiirlerimin yayýnlanmaya baþlamasý
daha yeni. Toplantýya iþte sürekli düzenli bir
þekilde geliþim herhalde 5-6 ay. Asýl önemli
olan, biz sermayenin karþýsýna emek
güçlerinden yana olmamýzdan dolayý
birarada olmayý harmanlayabiliyoruz. Þiirler
çoðunlukla mizahi tarzda olmasa da o anda
seçilen konuyla ilgili olabiliyor. Ve mizahi
þiirler de olabiliyor. Biz kültür sanat
emekçisiyiz.

MISSSRACIKLAR
BÜLENT FEVZÝOÐLU

600 YIL SONRA
SEYYÝD NESÝMÎ'YE
RAHMETÝMLE…
Dayayýp sýrtýný saltanatýna
Emrini uçurdun, Yaþ Bey meydana
Ünlendi Halep'te fetva borusu;
Cellatlar, sarýldý, býçaklarýna…
Bileði taþlarý aman'a geldi
Baykuþlar ötüþtü, insafa geldi
Her daim türküden korkan saltanat;
Nesimî önünde, zulüme geldi…
Bey denirdi sana, Yaþ idi adýn
Oysa emanetti, senin de canýn
Belli ki sýrrýna varmamýþsýn ki;
Güç ve ömür sende, hiç bitmez sandýn.
Sesinden tutuldu, Seyyid Nesimî
Baðlandý kol-bacak, göz ve elleri
Bileði taþýndan geçmiþ býçaklar;
Gövdeden yüzdüler, bütün deriyi…
Sulbûn neydi senin, çakal mý Yaþ Bey?
Kemiðe tutsak, köpek mi Yaþ Bey?
Böyle bir vahþet, hangi hayvanýn;
Neslinden mirastý, ruhuna Yaþ Bey?
Bitirdi iþini cellat tayfasý
Dökülen kanlar, boðdu meydaný
Derisi elinde, kalktý Nesimî;
On iki kapýdan, çýktý dýþarý…
Derler ki: "O halle, kalktý ayaða
Deriyi, post gibi vurdu sýrtýna
Halep'te on iki, kapý-kapýcý;
Derler ki: hepsinden, geçti bir anda"…
Tohumlara benzer, Nesimî nesli
Eksilmez topraktan, suyu-güneþi
Üstünden geçse de, altý yüz sene;
Bir yerden göverir, Seyyid nefesi…
Elbette Yaþ Bey'im, sen de yaþarsýn!
Sen de anýlarak, unutulmazsýn!
Devr-i hayat lâkin, malûmdur akla;
Ýtlikten gitmiþsen, rahmet almazsýn…
Bak! Bugün de vardýr, sen gibi itler
Halk kanýný emen, kuduz keneler
Kalmamýþsa nasýl, sana saltanat;
Sulbûna da kalmaz, gider bu piçler…
Canýmýn canýsýn, Seyyid Nesimî
Rahmetlere sardým, sana sevgimi
Yattýðý yerinde çürüsün Yaþ Bey;
Çürüsün zulmünün, fikr-i nesili...
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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...

36. WORLD CARTOON GALLERY
"SKOPJE" (MACEDONIA)

Theme: "Free"
Technics: Free-Original…
Size: Max. A3...
Work: Max. 3 Cartoons...
Deadline: 13 DECEMBER 2004
Prizes: Frist Prize: 1000 Euro
and Gold Certificate of Honour.,
Second Prize: 700 Euro and
Silver Certificate.,
Third Prize: 400 Euro and
Bronze Certificate.,
Address: 36. World Cartoon
Gallery Museum of the City of
Skopje Mito Hadzhi Vasilev
Jasmin, bb 1000
Skopje (Macedonia)
Detail Info:
worldcartoongal@mt.net.mk

1TH INTERNATIONAL PET
HUMOR COMPETITION (CHINA)
Themes: "Cat or Dog"
There are two category: Cartoon
(Humor graphic about Cat or Dog
around our life) and Caricature
(Only respecting Cat or Dog)
Work: Each artist may send
maximum 5 works in each category.
Size: Enters should not exceed
30X42 cm format, no frame. ..

Deadline: 31 JANUARY 2005

Prizes: Grand Cat Prize.,
Golden Cat Prize for each category.,
Silver Cat Prize for each category.,
Bronze Cat Prize for each category.,
Many Special Prizes...
Address: 1208, A building,
Renjishanzhuang, No.1 Zizhuyuan
Road, 100044,
Haidian district, Beijing (China)
Detail Info: petumor@yahoo.com.cn

INTERNATIONAL EUROPEAN
CARTOON CONTEST (BELGIUM)
Theme: "The House Painter"
Work: They number of entries is
limited until 5.
They shall not have been exhibited
or published before...
Size: A4...

INT. "MAROSTICA" CARTOON
COMPETITION (ITALIA)

Prizes: 1st Prize: 1.250
Euro+Trophy.,
2nd Prize: 870 Euro+Trophy., 3rd
Prize: 750 Euro+Trophy, Prize of
The E.C.: 375 Euro, Best Belgium
Cartoon Prize: 250 Euro...
Address: Euro-Kartoenale
Waregemsesteenweg 113
B-9770 Kruishoutem (Belgium)
Detail Info: www.satyrykon.com

The competition is divided into two
sections:
A) Cartoon... B) Strips...
Theme: "Toys"
Work: Max. 3 Cartoon...
Size: Free...
Deadline: 15 JANUARY 2005
Prizes: (A prize called "Scacchiera
International Grand Prize" will be
awarded to the most representative
work of each section...
Grand Prize: Two Person-Cartoon
or Strip Section... Special Prizes:
Five Person-Cartoon or Strip
Section...
Address: Umoristi a Marostica
36063 Marostica
(Vicenza) Italia

INT. "SATYRYKON" 2005
CARTOON EXHIBITION (POLAND)

7-77 INTERNATIONAL CARTOON
COMPETITION (TURKEY)

Themes: A) "Humor and Social Satire"
B) "Brownies and Others"
Work: Every Section 4 Cartoon...

Theme: "All proffessional and amateur
cartoonists are welcome to join in by
drawing cartoons for children..."
Work: Cartoonists can join in the
competition with an original cartoon that
can be understood by children....
Size: A4 or A3...

Deadline: 15 JANUARY 2005

Size: Maximum: A3...

Deadline: 01 FEBRUARY 2005
Prizes: Pure Gold Key+5.500 PLN.,
Gold Medal+5.000 PLN (Two
Person)., Silver Medal+4.500 PLN
(Two Person)., Bronze Medal+
4.000 PLN (Two Person) Special
Prize+3.500 PLN (Four Person)...
Address: Satyrykon-Legnica 2005
International Exhibition.,
Chojnowska 2
59-220 Legnica (Poland)
Detail Info: www.satyrykon.com

Deadline: 15 FEBRUARY 2005

Prizes: The sole prize of the
competition is the 7-77 Prize ($2,000)
and the institutions' commemorative
plates...
Address: Uluslararasý 7-77 Karikatür
Yarýþmasý PK: 364
(06443) Yeniþehir.,
Ankara (Turkey)
Detail Info: Mr. Nezih Danyal
info@karikaturvakfi.org
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Agnes Avagyan (Armenia)

Is a student at the Yerevan Academy of Fine Arts... She joined ArmeniaWeek in November, moving to ArmeniaNow in July... In addition to her
work with ArmeniaNow, Agnes is head cartoonist for "Hayastani Hanrapetutyun", a Yerevan daily newspaper... Agnes is the illustrator of books
for children that include the UNICEF project "Children's Rights" and "Zoo Boy" by David Hovhannes, the Armenian version of "Peter Pan"...
She has exhibited her work in Syria in June and has plans for a show in Lebanon... In an exhibit last year of the seven best contemporary
cartoonists in Armenia, Agnes was the youngest chosen to present her work... She has been nominated for a place in the Guinness Book of
World Records (and already appears in the Russian version) for her unusual ability to paint with both hands simultaneously...
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"DÜNYA'DA VE KIBRIS'TA BARIÞ" KONULU
ULUSLARARASI KARÝKATÜR SERGÝSÝ VE ÖDÜL
TÖRENÝ LEFKOÞA'DAKÝ AKM'NDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Baþbakan Mehmet Ali Talat, Birincilik Ödülü kazanan Bulgar karikatür sanatçýsý Rumen Dragostinov'a ödüllerini verirken (Fotoðraflar: TAK Ajansý)

Cumhuriyet Meclisi Kültür Varlýklarýný Koruma Komitesi, Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði ve Karikatürcü Örgütleri Federasyonu-Kýbrýs
Temsilciliði (FECO-KIBRIS) iþbirliðiyle düzenlenen "Dünya'da ve
Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý karikatür sergisine gönderilen eserler,
18 Kasým 2004 tarihinde Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde
sergilenmeye baþlandý. Sergi açýlýþý sýrasýnda ödül kazanan çizerlere
ödülleri de verildi. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Fatma Ekenoðlu'nun
rahatsýzlýðý dolayýsýyla "Dünyada ve Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý
karikatür sergisinin açýlýþýný Baþbakan Mehmet Ali Talat yaptý.
BAÞBAKAN TALAT:
"SANATSAL AÇIDAN DÜNYAYLA BÜTÜNLEÞME"
Baþbakan Mehmet Ali Talat, sergi açýlýþýnda yaptýðý konuþmada
þunlarý söyledi: "Geniþ katýlýmlý, ciddi bir çalýþma. Bu nedenle bu sergiyi
düzenleyen organizatörlere teþekkür ederek sözlerime baþlamak
istiyorum. Kýbrýs Türkü'nün dünyayla bütünleþtiði uluslararasý bir
çalýþma. Sanatsal açýdan dünya ile bütünleþmeyi gösteren bir çalýþma.
KKTC'de çok sayýda karikatür sanatçýsý bulunmaktadýr ve ülke insanýnýn
bu sanat dalýna ilgisi çok büyüktür ve ülkedeki yaþam karikatürcüler
için iyi malzeme oluþturmaktadýr."
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin Çakmak ile

Cumhuriyet Meclisi Kültür varlýklarýný Koruma Komitesi Baþkaný Arif A.
Albayrak da törende yaptýklarý konuþmada "Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ"
konulu uluslararasý karikatür sergisi hakkýnda teknik bilgiler verdiler ve
katkýda bulunanlara teþekkür ettiler.
"Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý karikatür sergisine
53 ülkeden 345 çizer toplam 650 eser göndermiþti. Sergiye gönderilen
toplam 650 eser, 9-11 Eylül tarihleri arasýnda, Girne'deki "Merit Crystal
Cove Otel"de toplanan uluslararasý jüri tarafýndan deðerlendirilmiþ ve
ilk üç dereceye giren çizerlerin yanýsýran 11 çizere de özel ödül verilmiþti.
18 Kasým 2004 tarihinde, Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde
yer alan "Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý karikatür
sergisine ve ödül törenine Bulgaristan'dan Rumen Dragostinov, Ýsrail'den
Sergey Sichenko, Ýtalya'dan Maria Stefania De Luca, ABD'den Necdet
Yýlmaz ve Türkiye Karikatürcüler Derneði eski Baþkaný Canol Kocagöz
hazýr bulundular.
Seçici Kurul Üyelerinin eserleriyle birlikte, toplam 320 eserin yer aldýðý
"Dünya'da ve Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý karikatür sergisi 23
Kasým 2004 tarihine dek açýk kaldý...
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