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Uçsuz bucaksýz bir gülmece evreni ve mizahlar arasý
samanyolu arasýnda karikatürden bir "dünya"...

Karikatürün dünyasý mizah evreninde kargacýk
burgacýk görünüyor. Çünkü konusu canlýlar, canlý olan
her þey çizgiye döküldüðünde þekilselleþiyor.

Karikatürün dünyasý, galaksilerin etkisine
olaðanüstü açýk duruyor. Politika, yaþam, saðlýk,
insanlýk, hoþgörü, barýþ, sevgi, çevre ve bunlar gibi
binlerce galaksi gülmece evreninde karikatür
dünyasýna göktaþlarý yaðdýrýyor. Karikatürcü sanat
astronutu, tüm bu galaksilerden gelen etkileri topluyor,
özümlüyor ve karikatür dünyasýna katýyor.

Karikatürün bütünselliðini iþlevinde aramak
gerekiyor. Çizgiler arasýndan süzülüp kayan mizah
meteorlarý iþlevselliði uçuran uzay gemileri gibi...

Karikatürün iþlevi temelinde yatan esprisi ve gerçeði
ile kondanse uçuyor. Ýnsanlarýn derin dünyalarýna
seferler düzenliyor, espri mekikleri...

Karikatürü sevmek için uzaylý olmak gerekmiyor.
Düþünebilen her canlý, bilgilerini konuþturubilen her
beyin karikatürden zevk almanýn yolunu bulabiliyor.

Karikatürü sorgulayanlar ve anlamýný yitik
dünyalarda arayanlar ise tam bir uzaylý gibi, edsdpriye
uzak kalýyorlar.

Karikatürü sorgulamak, çizerine binlerce niyet
yüklemek ucubelikten öteye gitmiyor.

Nedir, karikatürü gerçek dünyaya bu kadar
kaynaþtýran ve gerçekleri bu kadar uzaysallýkla
hayalleþtiren unsur?

DR. NEÞE BÝNARK

BÝZÝM KARÝKATÜR

KARÝKATÜR DÜNYASI VE
MÝZAH EVRENÝNDE UCUBELER

INT (MONTHLY) DIGITAL CARTOON MAGAZINE: http://members.lycos.co.uk/pharaohegypt

INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: http://www.irancartoon.com

Bunu ancak, karikatürün felsefesini
çözümleyebilenler anlýyor.

Karikatürün felsefesi uzaysal düzlemde, içerdiði
galaksilerle, yaþam türleriyle açýklanabiliyor.

Sadece görmesini bilmek gerekiyor.
Sadece mesajýný beyinden duymak gerekiyor.
Sadece esprinin gerçeðini dillendirebilmek

gerekiyor.
Karikatür çizebilmek, karikatür yazabilmeyi de

gerektiriyor.
Ýyi bir karikatür izleyicisi için ise, üç maymunlarý

oynamayý býrakýp karikatürün dünyasýna teleskopla
bakmak gerekiyor.

Yaþama ucube kalmamak için, biraz da olsa
karikatürün sihrini çözebilmiþ olmak gerekiyor.

Düþünce gücüyle zamanlar arasý seyahat ancak
karikatürde oluyor.

Gelin, gerçekliðini reddetmeden fantazinin ve
çizgiselliðin dünyasýna yelken açýn.

Bugün üç karikatür seçin ve üzerinde birkaç dakika
düþünün.

Ýnanýn çizginin kanatlarýna oturup mizah evreninde
nerelere uçabileceðinizi siz bile hayal
edemeyeceksiniz.

Karikatür izlenmek için var...
Ýnsansa gözlemek için...
Ötesindekiler ucube...
Uzaylý...
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DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER
SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART

HÜSEYÝN ÇAKMAK

SRIRAMOJU GANESH (INDIA)
International "Stuttgart Award" Cartoon und
Karikatur Contest Albume, 2006-Germany

JUAN CARBO GATIGNOL (SPAIN)
International "Stuttgart Award" Cartoon und
Karikatur Contest Albume, 2006-Germany

DARIUSZ ROMANOWICZ (POLAND)
International "Stuttgart Award" Cartoon und
Karikatur Contest Albume, 2006-Germany

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...

ERNST MATTIELLO (SWEDEN)
International "Stuttgart Award" Cartoon und
Karikatur Contest Albume, 2006-Germany
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ÝDESBAS 1. ULUSAL
KARIKATÜR YARIÞMASI

SONUÇLANDI

(Ýzmir Menemen) Deri Serbest
Bölge A.S. (ÝDESBAS) tarafýndan bu
yýl ilk kez düzenlenen "Deri" konulu
1. Ulusal Karikatür Yarýþmasý
sonuçlandý. Yarýþmada ödül
kazanan çizerler þöyle: Birincilik
Ödülü: Hicabi Öztürk,  Ýkincilk
Ödülü: Hüseyin Tanyeri,  ÜçüncülüK
Ödülü: Þenol Ata. Mansiyon
Ödülleri: M. Çaðlar Soyarat, Ergül
Aktaþ, Mehmet Kahraman.

Yarýþmaya 84 sanatçý 200 adet
karikatürle katýldý. Semih Balcýo lu,
Ercan Akyol, Eray Özbek, Ömer
Çam, Adnan Alak ve Halim
Sarýtoprak'tan oluþan ÝDESBAS 1.
Ulusal Karikatür Yarýþmasi Seçici
Kurulu ayrýca, Bünyamin Baþlar,
Mete Aðaoðlu, Mehmet Zeber,
Seçkin Temur, Ahmet Öztürklevent,
Musa Gümüþ, Ayþe Kýzmaz ve
Ahmet Esmer'in birer eserini 100'er
YTL bedel le satýn alýnmasýný
kararlaþtýrdý.

ÝDESBAS 1. Ulusal Karikatür
Yarýþmasý'nda eserleri sergilemeye
deðer bulunan çizer þunlardýr: Ali
Bulca, Cemalettin Güzeloðlu, Murat
Ümit Makara, Kürþat Zaman, Halit
Önür, Mümin Durmaz, Mehmet
Arslan, Ahmet Öztürklevent, Seçkin
Temur, Sadýk Pala, Zeynep Gargi,
Birol Çün, Önder Gökhan Hançer,
Musa Gümüþ. ÝDESBAS "Deri"
konulu 1. Ulusal Karikatür
Yarýþmasý'nýn sergisi 03 Ekim Salý
günü "Konak Belediyesi-Alsancak
Kültür Merkezi-Sanat Galerisi"nde
açýlacaktýr. Eserler ayrýca bir
albümde toplanacaktýr.

MANSÝYON ÖDÜLÜ: MEHMET KAHRAMAN

Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi
Hýrvatistan'dan bir sanatçý ile yeni sezonu açtý...

IVAN HARAMIJA HANS
KARÝKATÜR SERGÝSÝ

(Eskiþehir-Türkiye) Anadolu Üniver-
sitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nde
2006-2007 sanat sezonu 27 Eylül
Çarþamba günü açýldý. Baþlangýcýndan beri
Türk ve Dünya karikatürünün en ünlü
temsilcilerini Eskiþehirli sanatseverlerle
buluþturan, (Dünya'daki 40 müzeden biri)
Eðitim Karikatürleri Müzesi bu defa
Hýrvatistan'ýn ünlü çizerine ev sahipliði
yaptý.

Hýrvat karikatürcü Ivan Haramija HANS;
33 yýldýr ülkesinde pek çok gazete ve
dergide karikatürleri yayýnlanan karikatür
dünyasýnda önemli ve tanýnmýþ bir çizer.
Karikatür üzerine kitaplar yayýnlamýþ,
karma ve kiþisel sergiler açmýþ, mizah
dergilerinde editörlük yapmýþ, Hýrvat
Karikatürcüler Derneði'nin kurucularý
arasýnda yer almýþ, 90'dan fazla ödül
kazanmýþ�

Saðlýk nedenlerinden dolayý serginin
açýlýþýna katýlamayan sanatçý, sergi açýlýþý
için, yazýlý bir mesal göndererek, karikatür
sanatý üzerine þunlarý belirtmiþtir:
"Karikatür benim için insanlarla
kurulabilen en kolay ve en güzel iletiþim
þekli" Yazýsýz karikatür çizmeyi tercih
ediyorum. Kendimi bildim bileli karikatürle
uðraþýyorum. Gençliðimde ressam olmak
istedim, ama zamanla gördüm ki ben
olmadan da yeteri kadar kötü ressam var,
vazgeçtim. Karikatür; yergi, mizah ve
felsefe içermelidir. Günümüzde çýplak ve
güzel kadýn fotograflarý gazete

karikatürlerini ikinci plana attý. Eskiden
ayda 50'den fazla karikatürüm pek çok
gazete ve dergide yayýnlanýrdý. Bugün
sadece haftalýk bir dergide birkaç adet
(Podravka) yayýnlanýyor. Yeni yetiþen
gençler için olanaklar azalýyor; sadece
sergi ve yarýþmalar var. Galiba karikatür
küreselleþmenin kurbaný oldu."

Ýnsan iliþkileri üzerine çizilmiþ sade,
yalýn ve þaþýrtýcý 55 adet renkli ve siyah-
beyaz Ivan Haramija Hans karikatürü  9
Kasým 2006 tarihine dek Odunpazarý
semtinde bulunan Anadolu Üniversitesi
Eðitim Karikatürleri Müzesi'nde izlenebilir.

Ivan Haramija Hans'ýn Özgeçmiþi: 1946
yýlýnda Hýrvatistan' da doðdu. 1968 yýlýnda
Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Bölümünden mezun oldu. Bir süre
öðretmenlik yaptý. 1967-1968 yýllarýnda
"Pikac", 1981-1990 yýllarý arasýnda
"Feferon" mizah dergilerinde editörlük
yaptý. 90 dan fazla ulusal ve uluslararasý
karikatür ödülü kazandý. 1973 yýlýndan beri
yurtiçi ve yurtdýþýnda yapýlan karma
sergilere katýlmaktadýr. Hýrvat
Karikatürcüler Derneði'nin kurucu üyesidir.
"Kör Göze Parmak (Prst u oko) (1981)"
"Hedefte (Na nisanu) (1990)" "Saðlýk En
Ýyi Ýlaçtýr (Zdravlje je najbolja medicina)
(1998)" "Hans (2004)" adlarýnda dört
karikatür albümü yayýnlandý. Halen 1967
den 2006 ya kadar yayýnlanmýþ mizah
yazýlarýný bir kitapta toplamak için
çalýþmaktadýr.
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MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTERMEKTUP-LETTER-MEKTUP

PATRONUMUZ
METÝN PEKER!

ADNAN TAÇ'TAN
MEKTUP

Deðerli dostlarým:
Yakýn bir tarihte, Trabzon'da

yayýnlanmakta olan "Karadeniz"
gazetesinin mizah sayfasý
"Taka"yý yayýnladýðýmý ve daha
sonra "Karadeniz Haber
Gazetesi"nin ilavesi olan
"Dalga"yý hazýrladýðýmý ve bu
gazeteden etik olmayan
nedenler dolayýsýyla ayrýldýðýmý
ve bu konuda çizer
dostlarýmdan dayanýþma talep
ettiðimi bilmektesiniz.

"Karadeniz Haber
Gazetesi"nin tutumuna tepki
veren tüm çizer dostlarýma
teþekkür ediyorum.

Deðerli dostlarým: Adnan Taç
olarak, "Dalga Mizah Sayfasý'ný
30 Temmuz 2006 tarihinden bu
yana Trabzon'da günlük yayýn
yapan "Ýlk Haber" bölge
gazetesinde hazýrlýyorum.
Haftalýk olarak hazýrladýðým
"Dalga Mizah Sayfasý"na
eskiden olduðu gibi, e-mail
yolu ile göndereceðiniz
karikatürlerinizi, sanat
yaþamýnýzla ilgili haberleri,
fotoðraf ve yazýlarýnýzý
bekliyorum.

Karþýlýksýz ve beklentisiz bir
þekilde çoðu arkadaþýmla
yýllardýr süren gönül baðým hiç
kopmadý. Bu sözleri, zor
zamanlarýmda çizer
arkadaþlarýmýn verdiði destekle
güç almýþ bir gazete çalýþaný
olarak söylüyorum.

Deðerli dostlarým: Gazetenin
internet sitesi henüz
hazýrlanmadýðýndan saðlýklý
çalýþmamaktadýr. Gazetemizin
web adresi:
<ilkhabergazete.com> olup
bana göndereceðiniz e-
maillerinizi
<adnan_tac@yahoo.com>
adresine ulaþtýrabilirsiniz.
Sizlere zaman içerisinde
yayýnlanacak olan "Dalga Mizah
Sayfasý"nýn PDF dosyalarýný
göndermeye çalýþacaðým.

Sevgi ve saygýlarýmla.
ADNAN TAÇ

Sayýn Hüseyin Çakmak, tekrardan
merhaba.

Öncelikle þaþkýnlýðýmý iletmek istiyom
size; Yeni Akrep'in Türkiye'de yoðun
olaraktan izlenen bir mecmua olduðunu
bilmediðimden dolayý. Ben sanýyodum ki,
Yeni Akrep sadece yabancý ülke çizerleri
tarafýndan takip ediliyo. Fakat yanýlmýþým.
Türk çizerler tarafýndan da takip
ediliyomuþ. Bu konuda bilgi aktarmak
istiyom size: Geçenlerde, Ýstanbul'da,
karikatürle ilgili bi muhitte bulundum. Bu
muhitte, bikaç karikatürcü arkadaþým
Yeni Akrep'te yayýnlanan yazýmý
konuþuyolardý. Ýçlerinden biri, þöyle
diyodu: "Helal olsun valla, kalemi de
amma kuvvetliymiþ þu Derviþ Kerimoðlu
denen þahsýn. Dolmalýk Kabak gibi bi
güzel oydu Metin Peker'i"

Sözkonusu muhitte bulunan
karikatürcü arkadaþlarým, yazýyý benim
yazdýðýmý bilmiyolardý. Fakat kimin
yazdýðýný çok merak ediyolardý doðrusu.
Ben de, olaydan haberim yok havasýna
girdim  "Nerede yayýnlanýyo þu dergi? Ben
de abone olmak istiyom" falan dedim.
Bu nedenle teþekkür ediyom sizlere. Ýyi
ki bizlere sayfalarýnýzý açýyosunuz.

Þimdik esas mevzuya gelmek istiyom:
"Patronumuz Metin Peker" baþlýklý bu
yazým, biçok karikatürcü meslektaþýmý
meraklandýrmýþtýr herhalde, "Nerden çýktý
þu Patron sýfatý" diye. Anlatayým: Bi kaç
yýl önceydi. Her hafta sonu yaptýðým gibi,
Sultanahmet'teki (Ýstanbul) Yerebatan
Sarnýcý Çýkýþý'ndaki Karikatürcüler
Derneði'ne uðrayýverdim. Maksadým,
benim gibi oriya uðrayan karikatürcü
üstadlarýmla ve genç meslektaþlarýmla
sohbet etmek, fikir alýþveriþinde
bulunmaktý. Karikatürcüler Derneði
merkezinden içeriye girdim, "Birileri var
mý?" diye sordum, ordaki tezgahtar kýza.
"Kimse yok. Artýk gelmiyo kimse" dedi.
"Niye gelmiyo kimse?" dedim ve nedenini
o an öðrendim. Þöyle demiþti tezgahtar
kýz, bana: "Kahvehane'ye dönüþtü burasý.
Patronumuz Metin Peker'i sevmeyen, onu
kýskanan, onu çekemeyen kaç kiþi varsa
buriya geliyo sürekli. Eleþtiri yöneltiyolar
Patronumuz Metin Peker'e. Sürekli
olaraktan "Þu niye þöyle olmuþ? Niye yeni
çýkan albümleri getirtip satmýyosunuz?
Falanca sergi açýlýþýna niye beni davet
etmediniz?" þeklinde eleþtiri ler
yöneltiyolar. Bu yüzden Patron Metin
Peker istemiyo kimseyi burda. Þaþýp
kalmýþtým, Patron diyodu Metin Peker'e.
Tepem atmýþtý o an. "Kýzým, sen buriyi

Sabancý Holdink falan mý sandýn? Niye
sürekli Patron diyorsun Metin Peker'e?
Burasý bi dernek. Kamu yararýna çalýþan
ve bu nedenle TC Kültür Bakanlýðý'ndan
her ay maaþ çeken bi dernek. Metin
Peker, genel kurul sonucu, seçimlen
göreve getirilen bir kiþi. Doðru olmuyo
bu sýfat" dedim. Tezgahtar kýz bana ne
dese beðenirsiniz? "Metin Peker aðbi
kendisine Patron diye hitap etmemizi
istiyo. Yalan da diil yani. Ne de olsa
Patronumuz. Maaþýmýzý o ödüyo çünki.
Herþeyimizi o karþýlýyo."

Bu sözleri iþitir iþitmez, öfkeylen
ayrýldým Karikatürcüler Derneði'nden.
Keyfim kaçmýþtý. Hemen yakýndaki
Gülhane Parký'na attým kendimi. Patron
lafý aklýmdan hiç çýkmýyodu. Çok
öfkelenmiþtim bu sýfata. Sonra, aklýma
dank etti bideneden. Kendi kendime, þu
þekilde mütalaa ettim mevzuyu:
"Tezgahtar kýz doðruyu söylüyo.  Metin
Peker bi Patron çünki Karikatürcüler
Derneði'ni bi þirket olarak görüyo, bi
þirket olarak yönetiyo. Genel kurul
sonucu,  seçimlen göreve getiriliyo fakat
Karikatürcüler Derneði'ni yönetme þekli,
dernek imtiyazlarý, avantalarý, þusu busu.
Ankara'dan Ýstanbul'a, Beyoðlu'ndan
Karaköy'e gidip gelirmiþ gibi sürekli gidip
gelmesi. Ýzaz ikramý. Her þeye karýþmasý.
Metin Peker resmen  bi Patron!
Karikatürcüler Derneði babasýndan miras
kaldý çünki. Tabi ki Patronluk taslýyacak.
Yarýn bi de bakarsýnýz Karikatürcüler
Holding diye þirketleþtiriverir
Karikatürcüler Derneði'ni. Ben niye
öfkeleniyom ki? Karikatürcüler Derneði
bi Holding, Metin Peker Patron, biz
karikatürcü üyeler de Ýþçi. Her yýl
Gazeteciler Cemiyeti'nde yýllýk genel
kurul falan yapýlýyo. Metin Peker, ayartma
üyelerle seçim kazanýyo, entrika ile
Patronluðunu onaylatýyor."

Bu þekilde düþününce öfkemi
bastýrývermiþtim. Haklý bulmuþtum Metin
Peker biraderimizi. En kýdemli
karikatürcümüzden, en acemi
karikatürcümüze varýncaya dek
güçbirliði oluþturup, Metin Peker'i
Karikatürcüler Derneði'ndeki görevinden
alamýyosak, onu oradan
uzaklaþtýramýyosak, Patronluðuna daha
çok katlanýrýz. Metin Peker iþini biliyo
çünki. Eh, ne de olsa yýllarýn eskitemediði
karakter bi Patron!  Türk Sinemasý'nda
her zaman Patron karakteri oynayan
artistler gibi. Vahi Öz, Nubar Terziyan,
Hulisi Kentmen, Muzaffer Tema ve daha
biçok artist ler gibi. Bu durumda
"Patronumuz Metin Peker çok yaþa.
Varoool. Nuroool. Allah seni baþýmýzdan
eksik etmesin. En büyük Patron bizim
Patron" demekten baþka elimizden ne
gelir ki?

Yavruvatan Kýbrýs'taki tüm çizer
dostlara selamlar. Bi gün þahsen
tanýþmak dileklerimle.

Derviþ Kerimoðlu (Ýstanbul)
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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 "CHAYAN" CARTOON
CONTEST (TATARSTAN)
Theme: "1. "Make room! You are not
the only one in the world!" 2. "Faces,
Which are..."
Work: Maximum 5 entries
should be submitted...
Size: Size: from 200x300 mm to
300x400 mm.
Technique: Free...
Deadline: 15 OCTOBER 2006
Prizes: Grand Prix: 1000 �uro
Honour Prizes., Three Honour Prizes,
each 500 �uro., Special Prizes of
organizers and sponsors.
Address:420141, Kazan,
P/Box 168, Republic of Tatarstan
(Russia)
Detail Info:
sabantuy@rambler.ru

5. ORHANGAZÝ KARÝKATÜR
YARIÞMASI (TÜRKÝYE)
Konu: "Serbest"
Ölçü: Gönderilecek eserler mutlaka
A4 (29.5x21) cm ebatýnda ve orjinal
olacaktýr. Bilgisayar çýktýsý, fotokopi
vs. kabul edilmeyecektir...
Son Katýlým: 27 EKÝM 2006
Ödüller: 1. Ödül: 1500 YTL+Plaket.,
2. Ödül: 1000 YTL+Plaket., 3. Ödül:
750 YTL+Plaket., Mansiyon: 200
YTL+Plaket.,Mansiyon:200
YTL+Plaket...
Adres: 5. Ulusal Karikatür Yarýþmasý
Orhangazi Belediyesi
Orhangazi Bursa (Türkiye)
Not: En fazla 5 eser gönderilebilir.
Gönderilen eserler daha önce ödül
almamýþ olmalýdýr. Eserler sanatçýlara
geri gönderilmeyecek, Orhangazi
Belediyesi'nce saklanacaktýr.
Detaylý Bilgi: Ýbrahim Þahin
ibrahim_sahin23@hotmail.com

6TH  INT. "ECOCARTOONS"
CONTEST (PERU)
Theme: "The Trade in the World"
Technics: Free (Original)
Size: Works in format A4 (21x30 cm)
Work: Each participant can present
an ilimit unpublished...
Deadline: 15 NOVEMBER 2006
Prizes: First Price: US$ 500.00 and
Honour Diploma.,
Second Prize: US$ 250.00 and
Honour Diploma.,
Third Prize: US$ 250.00 and Honour
Diploma.
Address: Grupo
PUCP-Ecocartoons
Av. Universitaria Cdra. 18 s/n.
Lima 32 (Peru)
Detail Info:
ecocartoons@pucp.edu.pe

INT. "ARTIJA-NET" CARTOON
CONTEST (SERBIA)
Theme Info: http://www.artija.net
Category: 1- Portreit Caricature.,
2-Cartoon., 3-Comic Strip...
Technics: Free�
Size: With Post: A3 size., With E-
Mail: 200 KB...
Work: Max. 3 Cartoons...
Deadline: 01 NOVEMBER 2006
Prizes: The all awards in each of
three categories-an independance
exhibit of caricature/strip with our
arrangement and printed catalog
including a special charter "Ziki�on"
and a presentation on a particular
page on the site www.artija.net.
Address: Kneza Ive od Semberije
20 (35250) Paracin (Serbia)
E-Mail Address: zikison@artija.net
Detail Info: http://www.artija.net

2TH INT "PARAGUACU"
CARTOON FESTIVAL (BRAZIL)
Themes and  Category: Cartoon, Political
Cartoon, Comic Strip, Caricature, Thematic
Cartoon
(Specific Theme): "And The Man Flies"
Technics: Free�
Size: A3 (297X420 mm)
Work: Each author can register up to three
(3) works for category...
Deadline: 20 OCTOBER 2006
Prizes: R$ 2.000,00; R$ 1.000,00;
R$ 500,00 All the categories will have three
Honorable Mentions through diplomas
totalized 15 mentions... Detail Info:
www.salaodohumordeparaguacu.com
Address: Salao de Humor de Paraguacu
Paulista. Avenida Aeroporto S/N - Centro
de Convergencia Turistica Jardim
Aeroporto-Paraguacu Paulista
Sao Paulo (Brasil)
Detail Info:
www.salaodohumordeparaguacu.com

2ND INT "FRA DIAVOLO"
CARTOON CONTEST (ITALY)
Theme: "Between Devil"
Technics: Black and white or with
colours. Every graphic technique
is accepted...
Work: Each artist can send his
drawings maximum in three
works. Size: Must have
dimensions not more than cm
25x35...
Deadline: 27 OCTOBER 2006
Prizes: 1° Prize 1.000,00 �uro
and Plaquet., 2° Prize: 600,00
�uro and Plaquet., 3° Prize 400,00
�uro and Plaque...
Address: Associazione Pro-Loco
Itri., c/o casa Comunale-Piazza
Umberto 1 (04020) ITRI Latina
(Ýtalia)
Detail Info: www.fradiavoloitri.org
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4. INTERNATIONAL BURSA "CEMAL
NADÝR" CARTOON CONTEST ALBUME-2006
Publisher: Mürekkep Tanýtým Hizmetleri, Size:
21x21 cm., 84 Page., Full Coloured., 2006...
(Bursa-Turkey)

B iZE GELEN YAY INLAR-NEW CARTOON PUBLICAT ION WE RECE IVED

1. ULUSAL "MANÝSA" KARÝKATÜR YARIÞMASI ALBÜMÜ-2006
Yayýna Hazýrlayan: Türkiye Karikatürcüler Derneði-Ýzmir Temsilciliði, Manisa
Belediyesi, Manisa Valiliði, Manisa'yý Mesir'i Tanýtma ve Turizm Derneði., Boyut:
23x17.5 cm., 146 Sayfa., Tamamý Renkli., 2006... (Manisa-Türkiye)

2. INTERNATIONAL"ZAMEK" CARTOON CONTEST ALBUME-2005
Publisher: Kozuchowski Kultuyr i Sportu "Zamek"., Albume Editors: Ryszard
Blazynski, Joanna Konieczna, Wieslaw Harasymowicz., Size: 220.5x14.5 cm., 94
Page., Full Coloured., 2005... (Kozuchow-POland)

3. INTERNATIONAL BURSA "CEMAL
NADÝR" CARTOON CONTEST ALBUME-2005
Publisher: Uludag Yayýnlarý, Size: 21x21 cm., 120
Page., Full Coloured., 2005... (Bursa-Turkey)

4. INTERNATIONAL BURSA "CEMAL NADÝR"
CARTOON CONTEST CD ALBUME-2006

Yayýna Hazýrlayan: Mürekkep Tanýtým
Hizmetleri., 84 Dosya., Renkli., 2005... (Bursa-
Türkiye)

TABRÝZCARTOONS WEB PAGE
http://www.tabrizcartoons.com

FECO-ARDABIL WEB PAGE
http://www.fecoardabil.com
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"MEFONTEN" MEHMET KAHRAMAN
KARÝKATÜR ALBÜMÜ-2006

Bursa Karikatürcüler Topluluðu Yayýnlarý., Yayýna
Hazýrlayan: Mürekkep Tanýtým Hizmetleri., 80
Sayfa., Siyah Beyaz., 2006... (Bursa-Türkiye)

1. GENÇLERARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI ALBÜMÜ-2006
KKTC Gençlik ve Spor Bakanlýðý-Gençlik Dairesi, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
Yayýnlarý., Yayýna Hazýrlayan: Hüseyin Çakmak., 75 Sayfa., Renkli ve Siyah Beyaz.,
2006... (Lefkoþa-Kýbrýs)

B iZE GELEN YAY INLAR-NEW CARTOON PUBLICAT ION WE RECE IVED

17TH INTERNATIONAL "GABROVO" HUMOUR AND SATIRE
IN THE ARTS BIENNIAL ALBUME-2005

Publisher: House of Humour and Satire., Albume Editor: Tatyana Tsankova,
Galina Boneva, Yordanka Koicheva., Size: 22x20.5 cm., 146 Page., Full
Coloured., 2005... (Gabrovo-Bulgaria)

INTERNATIONAL "JAKA BEDE"
CARTOON CONTEST ALBUME-2006

Publisher: Giminny Osrodek Kultury w
Jedwabnle., Editor: Miroslaw Krzyskow., Size:
10x20.5 cm., 70 Page., Black-White., 2006...
(Jedwabno-Poland)



Kýbrýslý Türk Karikatürcülerle tanýþmam 1986-87 yýllarýna
rastlar. O dönemde Alper Susuzlu ve Mehmet Ulubatlý "3572 Mil
Kare Kýbrýs" isimli resim çalýþmasýný Birleþmiþ Milletler Kýbrýs Özel
Temsilcisi Oscar Camillion'a sunmak için hazýrlamaktaydýlar. Eser,
11 metre uzunluðunda Kýbrýs'ýn binlerce yýllýk tarihini sergileyen
ve tarihteki önemli olaylarý yansýtan büyük bir tabloydu. Bu iki
sanatçý arkadaþýmýz Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ne üye
olduklarý için, dolaylý olarak  karikatürcülerle tanýþmam vizyona
girmiþti.

O günlerde, Hüseyin Çakmak "Akrep" karikatür ve mizah
dergisini yayýnlamak için kollarý sývamýþ, her türlü yokluða raðmen
illa ki bu dergiyi hem Karikatürcüler Derneði'ne, hem Kýbrýs'a,
hem de Dünya Karikatürü'ne kazandýrmaya çalýþmaktaydý.
Hüseyin Çakmak'ýn söylediðine göre dünyada "Akrep" gibi mizah
ve karikatür dergileri çok ender yayýn yapýyordu. Ýþte bu heyecan
ve coþku içinde, bir süre sonra, ilk sayý çýkýp gelmiþti.

Hüseyin Çakmak, beni ve Kutlu Adalý'yý bu dergide mizahi
öyküler yazmamýz için yüreklendirmekteydi. Tabii, Kutlu Adalý
gibi büyük bir yazarýn yanýnda benim daha o zamanlar genç
yaþýmda yazdýðým, tecrübesiz mizahi öykülerim ne deðerde
olabilirdi ki?... Yine de sadece Hüseyin Çakmak deðil Kutlu Adalý
da beni yüreklendirmiþti. "Muhakkak yaz. "Hiç korkma. Ýnsanýn
ilk ürettiði ve beðenmediði eserler, sonradan onun çok
beðeneceði en mükemmel eserleridir" diyordu. Kutlu Adalý gibi
önemli bir yazar elbette "Karikatürcüler Partisi"ni de
yönlendirecekti.

Kýbrýslý Türk Karikatürcülerin birer parti üyesi gibi davrandýklarý
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin kuruluþ amacý Karikatür
Sanatý'ný Kýbrýs Türk Toplumu'nda yaygýnlaþtýrmak, sevdirmek,
meslek olarak kabulünü saðlamaktý ama Kýbrýslý Türk
Karikatürcüler bunlarla yetinmemiþler, Kýbrýs'taki demokrasinin,
insan haklarýnýn, emeðin, sosyalizmin ve barýþýn kazanýlmasý için,
en zor zamanlarda, kele koltukta, siyasi karikatürler çizip, siyasi
eylemler yaptýklarýný belirtmeme de gerek yok sanýrým.

Kutlu Adalý ve eþi Ýlkay Adalý ile, Kýbrýs'ý ikiye ayýran
barikatlardan her geçiþlerimizde Kutlu Adalý'nýn "Karikatürcüler
Partisi"nin politikalarýna yön veren fikir tartýþmalarýný ve siyasi
teþhislerini unumam mümkün deðildir. Hele hele, Kutlu Adalý
gibi, Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýlarý arasýnda yaþça en
büyüklerden ve Kýbrýs'ýn ilk karikatürcülerinden biri olan Ramiz
Gökçe aðabeyimizin fikir ve ideolojik katkýlarýný nasýl unutabilirim
ki? Herkes bir deðerdi "Karikatürcüler Partisi"nde. Sýrasý

gelmiþken belirteyim, Ramiz Gökçe'nin Kýbrýs'ýn siyasal tarihinde
de önemli bir yeri vardýr. Kýbrýs Türk Toplumu'nun, Kýbrýs Türk
Liderliði'nce Getto Bölgeleri'ne hapsedildiði ve Gestapo Rejimi
ile yönetildiði dönemlerde, 1970 yýlýnda kurulan Cumhuriyetçi
Türk Partisi'nin (CTP) kurucularý arasýndadýr ve Liman Ýþçileri'nin
yoðunlukta bulunduðu Kýbrýs'ýn Maðusa þehrindendir. 1970'li
yýllarýn arþivlerini inceleyenler, Ramiz Gökçe'nin tek baþýna, bir
siyasi parti gibi, Maðusa'da ve bölge köylerinde tek baþýna
dayanýþma ve mücadele verdiðini göreceklerdir. Ramiz Gökçe'nin
yanýsýra, "Karikatürcüler Partisi"'nin kurucularýndan Hüseyin
Çakmak, hem karikatürleri hem de eylem ve fikirleri ile
sembolleþmiþtir. "Karikatürcüler Partisi"nin kurucularýndan Musa
Kayra'nýn felsefesi ve modern karikatür sanatýnýn Kýbrýs'ta
öncülüðünü yapmasý da unutulamaz.

Ramiz Gökçe ile tanýþýklýðým, 1975-76 yýllarý arasýnda
gerçekleþen, Maðusa Türk Belediye Baþkanlýðý seçimlerinde
olmuþtu ve o dönemlerde namuslu ve onurlu bir kiþi olarak
takdir etmiþtim kendisini. Daha sonralarý, Ramiz Gökçe ile þahsen
tanýþma þerefine nail olmuþtum. Ramiz Gökçe, okul
arkadaþlarýnýn da anlattýðýna göre, "Maðusa Namýk Kemal Lisesi"
öðrenimi döneminde de Sol düþünceyi savunan ve Kýbrýs Türk
Liderliði'ne karþý en keskin muhalefeti yapan kiþilerden biriydi.
Bir sýnýf arkadaþý bana, 1960'lý yýllarda Türkiye'de ziyaretine
gittikleri Türkiyeli öðretmenlerinden birinin onun için "Ramiz
ne yapýyor? Hala daha muhaliflik mi yapýyor?" diye sordu unu
anlatmýþtý. Ramiz Gökçe, muhalifliðin de bir erdemlilik oldu unu
ispatlayan "Karikatürcüler Partisi" ideologlarýndan biriydi, Kutlu
Adalý gibi.

Kýbrýs'ta 1980'li yýllardan itibaren statükoculuða karþý muhalif
sesler ve eylemler yükseldiðinde; örneðin bunun bir yansýmasý
olarak YKP (Yeni Kýbrýs Partisi) kurulduðunda, Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði ve üyeleri de ayný muhalif sesleri ve
eylemleri kendi sanatsal duruþlarý içerisinde vermeye baþladýlar.
Ýþte ben, görünüþte bir dernek olarak kurulan Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði'nin aynen Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) gibi
duruþ ve tavýr geliþtirdiklerini izlemekteydim. Bu yüzden Kýbrýs
Türk Karikatürcüler Derneði'ne "Karikatürcüler Partisi" diyorum.
Çünkü gerçekten sanatsal boyutta ses getiren eylemlere
giriþilirken, siyasal boyutta da ses getiren eylemler
gerçekleþtiriyorlardý.

Örneðin, 1980'li yýllarda, Alper Susuzlu ile Mehmet Ulubatlý'nýn,
"3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli büyük bir resim çalýþmasýný Kýbrýs
Türk Karikatürcüler Derneði'nin destek ve yardýmlarýný da alarak,
hem sanatsal hem de siyasal bir eyleme dönüþtürdüklerini
görmekteyiz.

"KARÝKATÜRCÜLER PARTÝSÝ"
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ULUS IRKAD

<<<<Soldaki fotoðraf:  "3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resim çalýþmasýndan bir detay... Saðdaki fotoðraf: Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin
kurulmasýnda,  örgütlenmesinde ve eylemlerinde etkin çaba sarfeden üç kiþi: Alper Susuzlu, Musa Kayra Hüseyin Çakmak...



Yýl: 1985-86... Çok uzun uðraþlardan sonra, Alper Susuzlu ile
Mehmet Ulubatlý, "3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resim çalýþmalarýný
tamamlýyorlar ve bu iki sanatçý bu büyük resimi, New York'taki
BM Genel Merkezi'nde sergilenmesi önerisi ile, KTÖS Lokali'nde
(Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý Lokali), özel davetlilerin
katýlýmýyla (Ki bu özel davetliler ilerici partilerin, sendikalarýn ve
derneklerin baþkanlarý ile gazetecilerden oluþmaktaydý) açýlacak
birkaç saatlik bir sergiden sonra, BM Kýbrýs Özel Temsilcisi Oscar
Camillion'a özel bir taktimle sunmak istiyorlar.  Bu konuda o
dönemin BM Basýn Sözcüsü Charles Goulking ile telefoniye
temasa geçiliyor. Charles Goulking öneriye olumlu yaklaþýyor
ama resimi önceden görmek istiyor.

"3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resimin sunulacaðý ana kadar
ortada herhangi bir tepki yok! BM Basýn Sözcüsü Charles
Goulking resimi görmek için (esasýnda siyasi havayý ve resmi
kolaçan etmek için) bir saat önceden KTÖS Lokaline geliyor ve
"3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resimi izlemeye baþlýyor. Resimin
bir yerinde, bir detay olarak yer alan, 1965 yýlýnda, Ýskele-Lefkoþa
yolunda Türk Mukavemet Teþkilatý (TMT) tarafýndan pusuya
düþürülerek öldürülen, AKEL Merkez Komitesi Üyesi Derviþ Ali
Kavazoðlu ile sendikacý arkadaþý Kostas Miþaulis'in portreleri
önüne gelince afallýyor. "3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resimin
final bölümünde, Kýzýl Bayrak'larla yürüyen Kýbrýs Halký tasvir
edilmiþ. O an, BM Basýn Sözcüsü Charles Goulking telaþtan
donduðunu sezinliyorum. Komünizm Propogandasý göze çarpýyor
galiba!

"Bu ne? Bu kýzýl bayraklar ne?" diye afallýyor, Charles Goulking.
Ben, Alper Susuzlu'ya çeviriyorum söylenenleri. Alper Susuzlu,
hiç bozuntuya vermeden yanýtlýyor: "Kýzýl, yani kýrmýzý renk,
resimde dostluðu ve kardeþliði sembolize ediyor!" Charles
Goulking rahatlar gibi oluyor. Þüpheleri bizim de sezdiðimiz gibi
idi. Yani, iþin içinde Komünizm Propogandasý var, þüphesi falan.
Ve, Charles Goulking, BM Kýbrýs Özel Temsilcisi Oscar Camillion'a
durumu bildirmek için, BM merkezine gidiyor. Alper Susuzlu'ya
þunlarý söylüyorum: "Alper, Oscar Camillion galiba gelmeyecek,
bu açýlýþ gerçekleþmeyecek. Charles Goulkin bu resimden ürktü."

Törenin baþlamasýna yakýn dakikalarda, "Oscar Camillion
gelecek mi gelmeyecek mi" diye sabýrsýzlanýrken, Oscar
Camillion'un makam arabasý gözüküyor. Oscar Camillion (geçmiþ
senelerde Arjantin Savunma Bakanlýðý'nda bulundu) BM

flamasýnýn dalgalandýðý, beyaz renkli, resmi makam arabasýyla
çýkageliyor. Tabi bu olay o dönemde büyük bir olaydý.

"3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli serginin açýlýþýna özel davetli
olarak katýlan, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Baþkaný
Özker Özgür, Türkçe bir konuþmayla baþlatýyor töreni. Ben de
Ýngilizceye tercüme ediyorum söylenenleri ve en sonunda da
"3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resimin açýlýþýný Oscar Camillion'a
yaptýrýyoruz. Bir ara, etrafýmýzda BRT'den görevli (Özel Harp
Dairesi Elemaný) bir zat dolaþmaktadýr. Arada bir Oscar
Camillion'a, elindeki ses alýcý cihazla sorular sormakta ve aldý ý
yanýtlarý kaydetmektedir. Ben, bu zatýn Denktaþ'ýn Sarayý'ndan
görevli geldiðini ve törenden sonra muhakkak Padiþah'a (!) rapor
vereceðini sezinlemiþtim.

Oscar Camillion, "3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resimi izlerken,
resmin bir noktasýnda durarak, büyük bir tecessüsle, þöyle bir
soru sorar: "Bu resimde belirtilen ve katledilen insanlar kim?"
Ben, hemen yanýtý veriyorum: "Faili Meçhul þahýslar tarafýndan
katledilen Kýbrýslý Türk Avukatlar ile, Kýbrýslý Rum-Kýbrýslý Türk
iki sendikacý..."

Ýþte, paparanýn koptuðu an burasýdýr. Orada bulunan ve "Özel
Harp Dairesi Elemaný" þahýs, sesimizi kaydetmekle meþguldü.
Neyse, sonunda, "3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resim Oscar
Camillion'a devredilmiþ ve New York'taki BM Genel Merkezi'nde
sergilenmek üzere, özel bir tahta kasa içerisine konulmuþtu.
Araþtýrmacý-Yazar arkadaþýmýz Salih Öztoprak, bu resimi ertesi
gün sýnýrda BM'e yetkililerine vermek üzere sorumluluk
üstlenmiþti. Þansa bakýn ki, iktidar veya rejim o gece kaseti
çözümleyene ve haberleri televizyon ve radyolardan duyurana
kadar 24 saatlik bir zaman geçecek ve de olaylarýn farkýna varana
kadar bu eylem de baþarýlacaktý. Nasýl mý? Kýsaca devam edeyim:

Aradaki zaman içerisinde, "3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resimi
BM'ye iletme görevini Araþtýrmacý-Yazar Salih Öztoprak üzerine
alýr ve ertesi gün sabah sabah kendi özel arabasýnýn bagajýnda,
Kýbrýslý Türk polislerin þaþkýn bakýþlarý arasýnda, Ledra Palace
Barikatý'ndan geçerek, BM görevlilerine iletir. (Kýbrýslý Türk polisler
o günden sonraki zamanda kesin emir almýþ olacaklar ki, artýk
barikatlardan kuþ uçurtmayacaklardýr.)

Salih Öztoprak, þaþkýnlýða uðrayan Kýbrýslý Türk polislerin
bakýþlarý arasýnda barikatý açtýrýp, arabasýyla Kýbrýs'taki BM Genel
Merkezi olan Ledra Palace Oteli'ne giderek, "3572 Mil Kare Kýbrýs"
isimli resimi teslim etmiþtir. Ama, akþam olunca, olayýn farkýna
varan KKTC Cumhurbaþkanlýðý, istihbarat görevlileri ve KKTC
Baþbakaný, meydana gelen olay nedeniyle ateþ püskürdüklerini
de anlatmama gerek yok herhalde. O zamanlar, KKTC
Baþbakanlýðý'nda ve KKTC Cumhurbaþkanlýðý'nda Siyasi
Danýþman olarak görev yapan þahýslar (bir tanesi þu günlerde
bir numaralý rejim düþmaný kesilerek muhalefetliðini ilan etti;
televizyonlarda programlar yapýyor!) o dönemin iktidar yanlýsý
gazetelerinde öylesine ahlaksýz saldýrýlar baþlatýyorlardý ki... Faili
Meçhul olmamýz hiçtendi. "3572 Mil Kare Kýbrýs" isimli resmi
yapan Mehmet Ulubatlý ile Alper Susuzlu'yu hedef olarak
göstermekteydiler. Hele hele o günlerde Beyarmudu'nda bir sýnýr
ihlali meydana gelmesinden ötürü, gazeteler aracýlýðýyla yapýlan
tehditler arasýnda "1955'lerdeki gibi yakýnda Komünist Avý
baþlayacak!" gibi tehditler de savruluyordu.

Ýkinci büyük olay ise, Hüseyin Çakmak'ýn, KKTC Baþbakaný
Derviþ Eroðlu tarafýndan, 50 milyonluk tazminat talebiyle
mahkemeye verilmesiydi. Hüseyin Çakmak, 7 Mart 1987
tarihinde Ortam gazetesinde çizdiði bir karikatürde, KKTC
Baþbakaný Derviþ Eroðlu ile TC Baþbakaný Turgut Özal'ý "Köle-
Efendi" þeklinde yansýtmýþ ve Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye'ye
baðýmlýlýðýný eleþtirmiþti. 3572 Mil Kare resim olayýnýn ardýndan,
Hüseyin Çakmak'ýn çizdiði karikatür gündeme oturmuþtu. 1988
yýlýnda baþlayan davanýn hemen akabinde, Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu üyeleri olarak toplanmýþ
"Hüseyin Çakmak'ý rejime yedirmeyeceðiz" þeklinde karar
almýþtýk. Bu konuda dünyadaki tüm sanatsal ve siyasi örgütlerle
olayý anlatan mektuplar gönderdik ve destek istedik. Hüseyin
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nnnnn1965 yýlýnda, Lefkoþa-Larnaka yolunda Türk Mukavemet
Teþkilatý (TMT) tarafýndan pusuya düþürülerek öldürülen, AKEL
Merkez Komitesi Üyesi Derviþ Ali Kavazoðlu ile sendikacý arkadaþý
Kostas Miþaulis...



Çakmak için uluslararasý dayanýþma baþlattýk. Hatýrladýðým
kadarýyla, Akrep gazetesinin de bu konuda yayýnlarýný odakladýðý
bir dönemdi. Hüseyin Çakmak'ý rejime yedirmeyecektik.

Sýrasý geldiðinde Kuzey Kýbrýs'taki demokrasiyi göklere
sýðdýramayan, Kuzey Kýbrýs'taki rejim yetkilileri, biz bize
kaldýðýmýzda bizleri ezmekten bir sakýnca görmüyorlardý. Bu
nedenle açýlan bu davanýn dünyaya duyurulmasý gerekiyordu.

Ýþte tam bu sýrada, Almanya'daki Yeþiller Partisi'nin, Berlin'de
(Mayýs 1989), Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk aydýnlarý buluþturmak
için düzenleyeceði "Kýbrýs Konferansý" bulunmaz bir fýrsattý bizim
için. Ve ben, "Karikatürcüler Partisi" Dýþiliþkiler Sekreteri olarak,
orada gereken lobi çalýþmalarýný baþlatmýþtým. Berlin'de olduðum
süre içerisinde, üç kez Yeþiller Partisi yetkilileri ile toplantýlar
yaparak durumun vahametini anlattým ve olayý Avrupa
Konseyi'nin gündemine getirip Kuzey Kýbrýs'ta bir karikatürcünün
çizdiði bir karikatürden dolayý mahkemeye verildiðini ve hapse
atýlacaðýný bildirdim. Bana, bu olayýn üzerine gideceklerini ve
en kýsa zamanda enternasyonal olarak bütün Avrupa ülkeleriyle
temasa geçecekleri sözünü verdiler. Yeþiller Partisi yetkilileri,
verdikleri sözleri tuttular ve siyasi alanda Hüseyin Çakmak'a
büyük destek saðladýlar...

Esasýnda ben, Kuzey Kýbrýs'a geldikten sonra, Hüseyin Çakmak
ve Alper Susuzlu'yla (Alper Susuzlu'nun da hakký yememeli. O
da hem baþarýlý bir karikatürcü hem de derneðin baþarýya
ulaþmasýnda büyük emek vermiþ bir arkadaþýmýzdýr. Alper
Susuzlu'nun resim, karikatür ve tiyatro alanýndaki baþarýlarý hiçbir
zaman yadsýnamaz. O da dýþ dünyada isim yapmýþ "Karikatürcüler
Partisi"nin önemli bir üyesidir) birlikte dünyanýn birçok ülkelerine
yüzlerce mektup göndermiþ ve dünyayý ayaða kaldýrmýþtýk.
Denktaþ'ý, UBP'yi ve rejimi dünyaya geldiklerine piþman
edecektik. Bu bir bakýma Kýbrýslý Türk aydýnlarla rejim arasýndaki
ilk karþýlaþmaydý. Ve Kýbrýslý Türk aydýnlar olarak bu mücadeleden
baþarýyla çýkarsak, gelecekte daha büyük mücadeleler
verebilecektik.

Öyle de oldu. Hüseyin Çakmak'ýn yargýlanmasýna dünyanýn
dört bir tarafýndan dayanýþma mesajlarý, Denktaþ'a ve UBP
Rejimi'ne de tepkiler yaðmaya baþlamýþtý. O dönemlerde,
Hüseyin Çakmak nakletmiþti: "Rauf Denktaþ "Toplumlararasý
Görüþmeler" için gittiði her ülkede, Hüseyin Çakmak'ýn dava
edilmesi nedeniyle gazetecilerin sorduðu sorular karþýsýnda zor
durumda kalýyordu. Hatta, bir karikatür sergisi açýlýþýnda, Rauf
Denktaþ bu konuyu Hüseyin Çakmak'a aktarmýþ ve þöyle demiþti:
"Her yurt dýþýna çýktýðýmda, yabancý gazetecilerin önünde beni
zor durumda býrakýyorsun. Seni mahkemeye Derviþ Eroðlu verdi,
herkes benden biliyor. Pazartesi günleri Baþbakan Derviþ Eroðlu
ile haftalýk görüþmelerim var. Ýstersen gel, bu konuda sizi
anlaþtýrayým. Olayý kapatalým. Hakikaten beni zor durumda
býrakýyorsun."

Hüseyin Çakmak için baþlatmýþ olduðumuz dayanýþma
kampanyasý dünyada epey yankýlar uyandýrmýþtý. Kýsa birsüre
sonra, Ýtalya'nýn Bordighera þehrinde düzenlenen uluslararasý
karikatür yarýþmasýnda, Hüseyin Çakmak iki önemli ödül (Altýn

Palmiye ve Avrupa Konseyi Ödülü) kazanmýþtý. Bu ödüllerle,
Hüseyin Çakmak'ýn ismi tüm dünyaya duyurulmuþtu. Tabii, bu
ödüllerin Hüseyin Çakmak için baþlattýðýmýz dayanýþma
kampanyasý ile verildiðini iddia etmiyorum. Hüseyin Çakmak'a
bu ödüller, baþarýlý bir karikatürcü olduðu için verilmiþtir.

Bu arada, geçen yýllar içerisinde, Kuzey Kýbrýs'taki statükonun
ve statükocularýn ismi, Türkiye'deki "Derin Devlet" destekli birçok
yolsuzluða karýþmýþ ve Türkiye'deki "Susurluk Olaylarý"nýn Kuzey
Kýbrýs'a da yansýmasýný getirmiþti. "St. Barnabas Manastýrý
Soygunu"nu deþifre edip, bu soyguna "Sivil Savunma
Kurumu"nun resmi araçlarýn da katýldýðýný belgeleyen Kutlu Adalý
ve onunla birlikte bu konuda karikatürler ve makaleler üreten
bizler de tehditler almaya, tutuklanarak polis karakollarýnda
aþaðýlanmaya baþlandýk.

"St. Barnabas Manastýrý Soygunu", Türkiye'deki "Derin
Devlet"in bir operasyonuydu ve Kuzey Kýbrýs'ta meydana gelen
bu olay aynen Türkiye'nin Güney Doðusu'nda yaþananlarla
benzerlikler taþýyordu. Kutlu Adalý ve bizler ýsrarla bu olayýn
üzerine giderken, "Derin Devlet"çiler, taktik icabý dikkatleri
daðýtmak için, Maðusa'daki Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde okul
harçlarý yüzünden eylem yapan dört öðrenciyi PKK yanlýsý
olduklarý iddiasýyla tutuklayýp Türkiye'ye sürgün edince, Kutlu
Adalý ile birlikte bu olayýn da üzerine eðilmeye baþlamýþtýk. Bu
durum "Derin Devleti" daha da zývanadan çýkarmýþtý. Kuzey
Kýbrýs'ta oynamaya çalýþtýklarý "Susurluk Oyunu" ortaya çýkýyordu.

Kaderin cilvesine bakýn ki, yine o tarihlerde, Hüseyin
Çakmak'ýn 1989 yýlýnda, Ýtalya'nýn Bordighera þehrinde
düzenlenen uluslararasý karikatür yarýþmasýnda kazandý ý ve
maddi imkansýzlýklar nedeniyle gidip alamadýðý iki önemli ödülü
kendisine iletmek için (Altýn Palmiye ve Avrupa Konseyi Ödülü),
Kýbrýs Rum Kesimi'ndeki "Ýhsan Ali Vakfý" tarafýndan bir ödül
töreni düzenlenecekti. Ve bu ödül törenine, Ýtalya'daki
"Bordighera Uluslararasý Mizah Salonu" baþkaný ve yöneticisi
Cesare Perfetto davet edilmiþti.  Ödül töreninin hemen
sonrasýnda, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum karikatürcülerin
eserlerinden oluþan "Barýþ Ýçin Gülümseme" konulu bir karikatür
sergisi açýlacaktý.

24 Nisan 1996 tarihinde, Lefkoþa'nýn Rum Kesimi'nde, "Ýki
Toplumlu Gazeteciler Lokali"nde gerçekleþtirilecek bu törene,
birçok önemli kiþiler davet edilmiþti: Kýbrýs Cumhuriyeti
Temsilciler Meclisi Baþkaný, Kýbrýslý Rum ve Türk parti baþkanlarý,
büyükelçiler, diplomatlar, Kýbrýslý Rum ve Türk gazeteciler,
karikatürcüler, sanatçýlar.

Fakat, Denktaþ ve UBP Rejimi, Kýbrýs Türk Kesimi'ndeki
davetlilerin bu törene katýlmalarýna izin vermemiþti. Ýzin
verilmemesinin nedeni, merhum Dr. Ýhsan Ali'nin adýydý elbet.
Dr. Ýhsan Ali, Baf Kýbrýs Türk Toplumu Lideri ve Kýbrýs Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný Makarios'un siyasi danýþmanýydý. Kýbrýs Türk
Toplumu'ndaki statüko karþýtý, yurtsever ve aydýn bir kiþilik olan
Dr. Ýhsan Ali, Dr. Fazýl Küçük ve Rauf Denktaþ'ýn nefret etti i bir
kiþiydi.

Denktaþ-UBP Rejimi, 24 Nisan 1996 tarihinde, Lefkoþa'nýn
Rum Kesimi'nde, "Ýhsan Ali Vakfý" tarafýndan, "Ýki Toplumlu
Gazeteciler Lokali"nde gerçekleþtirilecek törene katýlmamýza izin
vermeyince, "Karikatürcüler Partisi" olarak toplanmýþ ve þöyle
bir karar almýþtýk: "Yabancý Diplomatlar aracýlýðýyla, Ýhsan Ali
Vakfý yöneticilerinden Ümit Ýnatçý'ya haber gönderelim ve þunu
önerelim: Bizler, ödül töreni esnasýnda, Kýbrýs Türk Kesimi'ndeki
barikatta olacaðýz. Ýhsan Ali Vakfý olarak bu olayý davetlilere
bildiriniz ve kalabalýk bir heyet ve basýn eþliðinde Kýbrýs Türk
Kesimi'ndeki barikata geliniz ve burada sayýn Cesare Perfetto,
Hüseyin Çakmak'a ödüllerini takdim etsin."

Önerimizi "Ýhsan Ali Vakfý"na iletmiþ ve olumlu cevap almýþtýk.
Tören vakti gelince, bir grup karikatürcü, yazar, ressam, foto raf
sanatçýsý, þair, yayýncý ve gazeteci, Ledra Palace Kýbrýs Türk Kesimi
Barikatý'nda hazýr olduk. O ana kadar, bu eylemimizden oradaki
görevli polislerin haberi yoktu. Kalabalýk arttýk sonra, barikatta
görevli polisler þüphelenmeye baþladýlar. Keþke oralarda bir

"KARÝKATÜRCÜLER PARTÝSÝ"
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11                                    YIL-YEAR:4 (EKÝM-OCTOBER 2006) SAYI-ISSUE:51

24 Nisan 1996, Ledra Palace Kýbrýs Türk Barikatý'nda...
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"KARÝKATÜRCÜLER PARTÝSÝ"
n"Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði" ile "Kendi Kendini Yetiþtiren Rum Ressamlar Birliði"nin, Kýbrýs'ýn yeniden birleþtirilmesi ve Kýbrýs'taki
sýnýrlarýn kaldýrýlmasý için, 1989 yýlýnda, Lefkoþa'daki "Ara Bölge'de" gerçekleþtirdikleri "Tüm-Kýbrýs" resim-karikatür sergisinden bir
aný... O tarihte, Denktaþ Rejimi, Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýlarýna "Ara Bölge"ye geçiþ izni vermemiþti. Kýbrýslý Türk Karikatürcüler bu
etkinliði "Ara Bölge" dýþýnda Polis ve Özel Harp Dairesi elemanlarý engeli ve baskýsý ile gerçekleþrimek zorunda kalmýþlardý... Resimde,
etkinliðin koordinasyonu için, Polis baskýsý ve engeline raðmen, Ledra Palace Türk Kesimi Barikatý'na gelip, Kýbrýs Türk Karikatürcüler
Derneði yönetim kurulu üyeleriyle ayak üstü görüþmeye çalýþan "Kendi Kendini Yetiþtiren Rum Ressamlar Birliði" baþkaný Panikos
Neokleous ile , Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði yönetim kurulu üyeleri ve bazý Kýbrýslý Türk sanatçýlar birarada... Arka planda, bu
buluþmayý "Fiþleme" yapan Özel Harp Dairesi elemaný görülmektedir.

yerlere gizlenseydik ve Rum Kesimi'ndeki heyetin barikata
gelmesini bekleyip emrivaki yapsaydýk. Ne yazýk ki, barikatta
görevli polisler durumdan þüphelenince "Karikatürcüler barikatta
eylem yapýyorlar" diye genel merkeze haber ilettiler. Az sonra,
bir avuç karikatürcü, yazar, gazeteci ve sanatçý, ellerinde
elektirikli cop ve otomatik silahlar bulunan "Çevik Kuvvet Polisleri"
tarafýndan kuþatýlarak, Rum Kesimi'nden barikata gelmeye
çalýþan Kýbrýslý Rum parti baþkanlarýnýn, büyükelçilerin,
diplomatlarýn ve gazetecilerin gözleri önünde engellendi. Bu
engellemenin, hem Kýbrýs Rum Basýný, hem de Avrupa Basýný
tarafýndan görüntülediðini de eklemeliyim. Bu eylem, Kutlu Adalý
ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz son eylemdir. Kutlu Adalý, bu
eylemden birsüre sonra, 6 Temmuz 1996 gecesi, evinin önünde
alçakça katledilecektir.  24 Nisan 1996 akþamý meydana gelen
bu olay sonrasýnda, tanýnma isteyip "KKTC, KKTC" diye baðýran
statükocularýn politikalarýnýn iflas ettiði an, iþte o akþamdýr.

Bu arada, o tarihlerde Rum Kesimi'nde yaþayan ve bu törenin
gerçekleþmesi için büyük emek sarfeden ve o akþam her türlü
riski göze alýp, Kýbrýs Türk Kesimi Barikatý'na gelen, ressam-þair
ve "Ýhsan Ali Vakfý" yöneticilerinden Ümit Ýnatçý arkadaþýmýz
da, Denktaþ Rejimi'nin polisleri tarafýndan aðýr hakaretlerle maruz
kalmýþtý. O gece, olay meydana gelmezden önce, Kutlu Adalý ile
ayaküstü sohbet ederken, Kutlu Adalý'ya "Ortamýn gittik sonra
çirkileþtiðini ve polisler tarafýndan öðretmen olduðum okulumda
bile taciz edildiðimi; bazý yerlerden aldýðým bilgilere göre, karanlýk
güçlerin adam vurmaya hazýrlandýklarýný" söylüyorum ve Kutlu
Adalý ile eþi Ýlkay Adalý'ya, çok dikkatli olmalarýný söylüyorum.
Kutlu Adalý, bana ve Ýlkay Haným'a aynen þunlarý söylüyor: "Tüm
yaþanan bu rezillikler ve tehditler nedeniyle memleketimi
terkedersem, selamsýz kalmaktan korkuyorum."

24 Nisan 1996 akþamý, ellerinde elektirikli cop ve otomatik
silahlar bulunan "Çevik Kuvvet Polisleri" etrafýmýzý sardýklarý
zaman, Ramiz Gökçe, büyük bir öfke ile, þunlarý söylüyordu
polislere: "Sizler, bu sanatçýlarý çiçeklerle karþýlamanýz
gerekiyordu. Oysa siz coplarla, silahlarla karþýlýyorsunuz. Yazýklar
olsun hepinize."

O geceden sonra, karanlýk güçlerin ve ilgililerin bizleri katletme
planlarý yaptýklarýný nereden bilebilirdik ki. Kutlu Adalý,
öldürülmezden az önce, katillere: "Kalemimi kýrarým ama sizin
karþýnýzda boynumu kýrmam. Sizden korkmuyorum" demiþti.
Kutlu Adalý, "Karikatürcüler Partisi"nin yýlmaz bir yiðitiydi.

"Karikatürcüler Partisi"nin üyeleri olan bizler, Kutlu Adalý'nýn
ve Ramiz Gökçe'nin verdiði moralle ayakta kaldýk. Mustafa Tozaký,
Serhan Gazioðlu, Erdoðan Baybars, Cemal Tunceri, Bertan Soyer,
Arif Albayrak (adlarýný þu anda hatýrlayamadýklarým da olabilir,
onlardan özür dilerim) gibi karikatürcü arkadaþlarýmýzý ve onlarýn
kývrak zekalarýyla çizdikleri evrensel ve siyasi karikatürlerini nasýl
unutabiliriz ki? "Karikatürcüler Partisi"nin gerçekleþtirdi i
eylemlerde her zaman yardýmlarýný gördüðümüz onlarca meçhul
(yaþayan veya vefat eden) ve mücadeleci arkadaþlarýmýzýn hem
dünya karikatür sanatýna hem de ülkemiz karikatür sanatýna
yaptýðý katkýlarý da unutamayýz.

Ben, "Karikatürcüler Partisi"nin aklýmda kalan önemli ve ses
getiren eylemlerinden bazýlarýný aktardým sizlere. Bu yazýyý
yazarken hatýrlayamadýðým onlarca eylem, baský ve tehlike dolu
anýlar da olmuþtur.

Onlarca kez "KKTC Dýþiþleri Bakanlýðý-Azýnlýk Ýþleri Dairesi"ne
Rum Kesimi'ne geçmek için yaptýðýmýz müracaatlarda (Güney
Kýbrýs'taki ortak sergiler için) sýrf iþkence olsun diye, bizlere
verilecek olumsuz yanýtlarýn son ana kadar verilmemesi ve bu
yanýtlarýn barikatta verilmesi (Hatta bazen olumlu diye verilen
yanýtlarýn, son anda Ledra Palace Barikatý'nda olumsuza
dönüþtürülmesini de belirtmem gerekiyor), Ledra Palace
Barikatý'ndan yaptýðýmýz geçiþlerde, barikatta görevli bazý
polislerin bizleri aþaðýlayýcý davranýþlarýný da belirterek (Bazýlarý
diyorum çünkü bazý polislerin de bu yapýlanlarý onaylamadýklarýný
biliyoruz) yaþadýðýmýz sözlü iþkenceleri de yazmaya kalkarsak,
bu yazý hiç bitmezdi. Bu yazdýklarým yaþadýklarýmýzýn milyonda
biridir.

Yaþarken çektiklerimizi on sene sonra yazmak oldukça zor.
Eðer bugün "Kýbrýs Türk Toplumu" veya "Kýbrýs Sorunu" belli bir
aþamaya gelmiþse, inanýn ki bu aþamaya gelmesinde
"Karikatürcüler Partisi"'nin büyük bir katkýsý vardýr. Kutlu Adalý
ve Ramiz Gökçe þu an aramýzda deðiller. Onlarý ne karikatür
tarihi ne de gayrý resmi tarih unutacaktýr. Tarih yazýcýlarý,
"Karikatürcüler Partisi"nin verdiði mücadelenin tamamýný
muhakkak ki zamaný geldiðinde yazacaktýr. Ben, sadece bu tarihi
yazacak olanlara bir yön vermek için bu yazýyý yazdým. Bir
mücadele verilirken, mücadeleyi verenler her zaman için
yazýlacak tarihi þekillendirirler.

Karikatürcüler Partisi'nin toplumun deðiþimi için yaptýklarý
katkýlar hiçbir zaman unutulmayacaktýr.
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"DÝLÝN KEMÝÐÝ" KARÝKATÜR
SERGÝSÝ GERÇEKLEÞTÝ...

23-29 Eylül 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "5. Ýzmir
Türkçe Günleri" etkinliði kapsamýnda Türkiye Karikatürcüler
Derneði Ýzmir Temsilciliði tarafýndan düzenlenen "Dilin
Kemiði" adlý karikatür sergisi 23 Eylül 2006 Cumartesi günü
Konak Belediyesi Baþkaný Muzaffer Tunçað ve kalabalýk bir
davetli topluluðunun katýlýmý ile açýldý.

Sergide 40 karikatürcünün 40 adet çalýþmasý yer aldý.
Katýlýmcýlardan açýlýþta hazýr bulunanlara Konak Belediyesi
Baþkaný Muzaffer Tunçað tarafýndan katýlým belgeleri ve
sergilenen karikatürlerin yer aldýðý birer CD-Albüm verildi.

"5. Ýzmir Türkçe Günleri" kapsamýnda yer alan "Dilin
Kemiði" karikatür sergisinde, Abidin Köse, Ahmet Aykanat,
Alperen Köseoðlu, Atila Özer, Ayhan Algur, Ayten Köse, Aziz
Yavuzdoðan, Birol Çün, Bülent Daðaþan, Bülent Fidan, Cem
Güventürk, Cem Güzeloðlu, Cem Koç, Cemalettin Güzeloðlu,
Eray Özbek, Erdal Karakoç, Erdem Çolak, Erol Özdemir, Faruk
Soyarat, Hasan Efe, Hicabi Demirci, Hüseyin Çakmak, Levent
Daðaþan, Mehmet Boðatekin, Mehmet Kahraman, Muammer
Olcay, Murteza Albayrak, Mustafa Bilgin, Mustafa Savaþ, Nezih
Danyal, Niyazi Yoltaþ, Oðuz Gürel, Ozan Soydan, Rifat Mutlu,
Sabri Ergüder, Semih Poroy, Serkan Demir, Sevdakar Çelik,
Sönmez Yanardað, Tan Oral, Vahit Akça isimli çizerlerin
eserleri yer almýþtýr.

FotoðraftakilerAbidin Köse, Zeynep Gargi, Cemalettin Güzeloðlu, Niyazi Yoltaþ,
Birol Çün, Cem Koç, Sevdakar Çelik, Bülent Daðaþan.
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"SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALKINMA"
KONULU ULUSLARARASI KARÝKATÜR

YARIÞMASI SONUÇLANDI
Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen

"Sürdürülebilir Kalkýnma" konulu uluslararasý karikatür
yarýþmasý sonuçlandý.

Raþit Yakalý (Türkiye Karikatürcüler Derneði Baþkaný),
Þevket Erzen (Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný),
Sönmez Yanardað (Eðitimci-Karikatürcü), Uður Pamuk
(Karikatürcü), Koray Þenyuva (Harita Mühendisi),
Keziban Toktaþ Yýldýrým (Sanat Eðitimcisi), Sümeyra
Çaðdaþ (Gazeteci-Yarýþma Raportörü), Sait Kömürcü
(Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi)
isimli kiþilerden oluþan yarýþma seçici kurul üyeleri, 16
Eylül 2006 tarihinde Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde
toplanarak, 18 ülkeden 57 çizerin gönderdiði 134 eseri
deðerlendirerek ödül kazanan çizerleri þu þekilde
belirledi: Birincilik Ödülü: Tayyar Özkan (Türkiye),
Ýkincilik Ödülü: Muammer Kotbaþ (Türkiye), Üçüncülük
Ödülü: Göksu Can Yýlmaz (Türkiye). Mansiyon Ödülleri:
Mehmet Kahraman (Türkiye), Kadir Yüktaþýr (Türkiye),
Murat Ýlhan (Türkiye).

Özel Ödüller: Mohammad Amin (Ýran), Musa Gümüþ
(Türkiye), Vladimir Kazanevsky (Ukrayna), Ergül Aktaþ
(Türkiye), Ali Bulca (Türkiye).

KARÝKATÜR VE ÇOCUK HAKLARI...
TÜRK VE ÝNGÝLÝZ

KARÝKATÜRCÜLERÝN ÇOCUK HAKLARI
KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ UMAG

GALERÝSÝ'NDE SERGÝLENÝYOR

Türk ve Ýngiliz karikatürcülerin Mayýs 2006 tarihinde
Ankara'da düzenlenen atölye çalýþmalarýnda "Çocuk
Haklarý" konusunda çizdikleri karikatürler, 22-30 Eylül 2006
tarihleri araýsnda, UMAG galerisinde sergilendi.

Karikatür Vakfý eþ güdümünde FECO Türkiye, FECO
Ýngiltere ve Gündem Çocuk Derneði'yle oluþturulan, Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafýndan desteklenen
Karikatür ve Çocuk Haklarý etkinlikleri kapsamýndaki sergi,
Ankara'dan sonra 9-20 Ekim tarihleri arasýnda da Londra'da
Middlesex Üniversitesi'nde sergilenecek.

Sergi, Alex Noel Watson, Andrew David Gilbert, Ian
Ellery, Ýzel Rozental, Kamil Masaracý, Muhammet Þengöz,
Nezih Danyal, Roger Penwill, Semih Poroy, Tan Oral ve
Timothy Harries'in çocuk haklarý konusunda kamuoyunda
bilinç ve duyarlýlýðýn geliþtirilmesi amacýyla çizdikleri 35
karikatürden oluþuyor.
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Don Quichotte Dergisi Tarafýndan Düzenlenen  Karikatür Sergisi Ýstanbul'daki
"Nâzým Hikmet Kültür Merkezi"nde sergilendi...

Almanya'da yayýnlanmakta olan
Türkçe-Almanca mizah dergisi "Don
Quichotte"un "Ortadoðu'da Savaþa Hayýr!"
çaðrýsýna gelen destek ile oluþturulan
karikatür sergisi 2-10 Eylül 2006 tarihleri
arasýnda Ýstanbul'daki "Nâzým Hikmet
Kültür Merkezi"nde sergilendi�

Almanya'da yayýnlanmakta olan
Türkçe-Almanca Mizah Dergisi Don
Quichotte'un düzenlediði "Ortadoðu'da
Savaþa Hayýr!" çaðrýsýna dünya
çizerlerinden büyük bir destek geldi.

Derginin internet sitesine Brezilya'dan
Ýran'a, Ukrayna'dan Tayland'a kadar birçok
ülkeden karikatür yaðdý. Dünyaca
tanýnmýþ karikatürcülerden Rene
Bouschet, Crist, Patrick Pinter, Farhad, Ana
Von Rebeur, Carlos Brito, Seyran Caferli,
Ares, Bira Dantas, Amorim, Michel Kichka,
Rýber Hansson, Cival Einstein, Andrea
Bersani, Jul ia Lischenko'nun da
bulunduðu 26 ülkeden, 100'e yakýn
karikatürcü, 300'ü aþkýn karikatürle
Ýsrail'in Lübnan'ý iþgaline çizgileriyle
tepkilerini dile getirdiler.

Baþta NATO ve AB olmak üzere, her
gün Ýsrail bombardýmaný altýnda ölen,
çocuk ve kadýnlarýn çogunlukla olduðu sivil
katliamlara göz yuman dünyaya inat,
çaðýmýzýn bu insanlýk dýþý dramýný
irdeleyen yapýtlarý Don Quichotte sitesinin
( w w w. d o n q u i c h o t t e . a t / B u g u n )
bölümündeki sanal galeride izlemeniz
mümkün. Katýlýmlarla daha da çoðalan ve
zenginleþen sergi 2-10 Eylül arasý Ýstanbul
Nâzým Hikmet Kültür Merkezi'nde
sergilendi.

Konuyla ilgili olarak, Don Quichotte
dergisinin genel yayýn yönetmeni ve çizeri
Erdoðan Karayel þunlarý söyledi: "Dünya,
þaþýrýcý biçimde Ortadoðu'da yaþanan
trajediye seyirci kalmakta. Karikatürcüler,
böyle bir þeyi asla kabul edemez.
Sergilenen karikatürleri ABD, Ýsrail ve iki
yüzlü davranan Avrupa ülkelerine ithaf
ediyoruz. "Avrupa Ýnsan Haklarý" gibi
örgütlerin, Türkiye'deki insan haklarý
ihlallerine gösterdikleri duyarlýlýðýn bir
benzerini Lübnan halkýna, özellikle kadýn
ve çocuklara da göstermesini beklerdik.

Bugün gelinen noktada, insan haklarýný
çigneyen, yaþam hakkýný hiçe sayan ABD
güdümündeki Ýsrail'in dünyayý umursamaz
bir tavýrla gerçekleþtirdiði katliamlarý
"Dünya Karikatürcüleri" adýna þiddetle
kýnýyoruz. Çizgilerden oluþan bu tepkilerin,

olabildiðince tüm gazete, dergi ve tv
kuruluþlarýnda yayýnlanmasýný istiyoruz.
Umarýz biz karikatürcülerin bu çý lý ý,
gözlerini ve kulaklarýný tüm gerçeklere
kapayan ülkelere ve yönetimlerine tez
elden ulaþýr."

ORTADOÐU'DA SAVAÞA HAYIR!


