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Karikatür sanatýnýn duayenlerinden, ustalarýn ustasý
Semih Balcýoðlu'nu kaybettik. Ben "ustamý" yitirdim.
Karikatür sanatý babasýný yitirdi. Palyaçolar, Ýstanbul'un
güzide mekânlarý, gecekondular, iþçi, emekçi, halk
figürleri öksüz kaldý.

En son onu evinde ziyaret etmiþtik, Erdoðan
Karayel'le beraber. Don Quichotte dergisi için röportaj
yapacaktýk. Bizi kapýlarda karþýladý ve olaðanüstü sýcak
davrandý. Çalýþma odasýna geçtik. Çalýþma masasýnýn
ardýndaki koltuðuna oturdu. Biz de masanýn hemen
önüne iliþiverdik. Nasýl keyifli bir sohbetti, röportaj
mýydý, hayattan tat alma, hayattan ders alma saatleri
miydi, anlayamadýk. Sorularýmýza kahkahalar içerisinde,
bol "þekerim"li cevaplar veriyordu. Erdoðan da ben de,
pek çok çizer arkadaþýmýz gibi onun "þekerim" deyiþine
bayýlýyorduk. Nasýl bir ustalýktýr ki, hem sevdirirsin
kendini, hem saydýrýrsýn, hem de önünde el ayak
birbirine dolaþacak þekilde heyecanlandýrýrsýn insanlarý?
Nasýl bir yaþanmýþlýk, nasýl bir sanatçýlýk ve nasýl bir
aydýnlýktý benim ustamýn sahip olduðu o güzelim
deðerler! Masasý dikkatimi çekti, ne kadar özenli ne
kadar düzenliydi. Þaþýrdým, bir düzine kurþunkalem,
uçlarý sivri sivri açýlmýþ, ayrý bir kalemliði dolduruyordu.
Destur isteyip, daldým lafa: "Aaaaaa! Hocam, siz de
kalemlerinizi benim gibi sivri sivri açýyorsunuz.
Masaüstü kalemtýraþým var benim. Onlarý açmadan
rahat edemiyorum". Gevrek bir kahkaha patlattý ve
kalemtýraþýný gösterdi, ayný illettten onda da varmýþ.
Bu çizerlerde sýkça rastlanan bir alýþkanlýkmýþ, psikolojik
araþtýrmalar yapýlmýþ bu konuda, ondan öðrendim...

Kütüphanesi düzenliydi, çizim kâðýtlarý, kartonlarý
milimetrik tasnif edilmiþti. Masasý tabii, çok hoþuma
gitti. Antika masalara bayýlýrým ben, gazetedeki masamý
da o yüzden çok seviyorum. Bir doðum günümde

DR. NEÞE BÝNARK

BÝZÝM KARÝKATÜR

ÝSVÝÇRE ÇAKISI'NDAN
'ÞEKERÝM'E SON SÖZLER

paketleyip göndersinler diye de hayal etmiyor deðilim!
Bir de, Raþit Aðbi'nin evinde Semih Hoca'nýn ona verdi i
eski çalýþma masasý var, aklým kaldý onda da! Bu ne
þans, ustalarýn ustasý kendi kullandýðý bir þeyini verecek,
ne kadar deðerli! Bunlarý aklýmdan geçiriyordum ki,
bana kalemliðinin içinde kullandýðý "en eski" divitini
çýkardý, tarama ucuyla beraber verdi. En eski! Ne
karikatürler çizmiþ onunla Semih Hoca, aman yarabbi
rüya mý görüyorum? Bana mý verdi? Tarama ucunu
çýkardý, divitin içine ters çevirip soktu, "Böyle muhafaza
edeceksin Neþe" dedi. Aldým. "Bitmedi" dedi. Küçük,
yuvarlak, tahta bir kutu içerisinde Fransa'dan aldý ý
tarama uçlarýný da bana verdi. "Bunlarla, bol bol
karikatür çizersin artýk!" dedi. Çok teþekkür ederek,
þaþkýn bir vaziyette aldým. Erdoðan arkadaþým, biraz
da içerleyerek "Hani bana!" dedi. Ona da "Sana
röportajýmý veriyorum, daha ne istiyorsun þekerim!"
dedi usta...

Saatler rüya gibi geçti ve ayrýldýk, bizi kapýya kadar
nezaketle geçirdi, tekrar ziyaretine gitmemizi istedi.
Haftalar sonra beni telefonla aradý ve Aydýn Do an
Karikatür Yarýþmasý'nýn jürilerinin tespit edilece ini
söyledi. Benden, belirlediði birkaç ülkenin en iyi
karikatürcülerinin isimlerini ve haklarýnda bilgi istedi.
Ertesi gün hazýrlayýp gönderdim: "Sen Dünya karikatürü
konusunda uzmanlaþmaya baþladýn Neþe, aferin!" dedi.
Bir çýraðýn, ustasýndan duymayý hayal ettiði ne güzel
sözlerdi bunlar. Bu yýl da beni aradý, ayný görevi yerine
getirdim... Aydýn Doðan Karikatür Yarýþmasý da Semih
Hoca'sýz kaldý. Arada hatýrýný sormak için onu
aradýðýmda; "Þekerim, karikatür çiziyorsun, yazýyorsun,
editörlük yapýyorsun. Ýsviçre çakýsý gibisin maþallah"
diyordu. Pek de hoþuma gitmiþti bu tanýmlama, sýk sýk
kullanýr oldum, kelime daðarcýðýma kattým. Týpký, 18
yaþýnda gittiðim Çarþaf Karikatür Okulu'nda, karikatür
adýna söylediði her sözü beynime kazýdýðým gibi...

Karikatürlerime baktým, hâlâ elleri, ayaklarý onun
bana öðrettiði gibi dikkatli çizdiðimi gördüm. Hafta
sonlarý öðlene kadar Çarþaf Karikatür Okulu'nda
çizerdik. Sabahtan bir konu belirlerdik, ha babam de
babam çizerdik. Ne kadar önemliydi bizim için, süre
dolduðunda masalarýn üzerine serilen espriler arasýnda
kendi çizdiklerimizin seçilmesi! Dile kolay, Çarþaf'a
girecekti karikatürümüz, bazen de "Dalga" mizah
ekine... "El çizerken dikkat edin, parmaklarýný sayýn,
altý parmaklý insanlar yaratýyorsunuz" derdi, Semih
Hoca... Bana: "Espri bulurken kýz gibi düþünme Neþe,
erkek gibi düþün! Çizilemeyecek konu yoktur þekerim!"
derdi...

Öðle zamaný, üst kattaki yemekhanede yemek yerdik,
hepimize fiþ verilirdi. Çalýþma sonrasý karikatür sergisi
varsa giderdik. Birkaç kez Semih Hoca beni de sergilere
götürdü, karikatürleri kritik ettik beraber. Karikatür
adýna ne öðrendiysem, temeli ve binasý Semih
Balcýoðlu'na aittir. Sevgili Raþit Yakalý aðabeyimizin de
çok emekleri vardýr, o dönemin "Çiçeði burnunda
çizerleri"nde... Hafta içi de "Gýrgýr" kapýlarýna
dayanýrdýk, Oðuz Aral'dan bir þeyler öðrenebilmek
adýna... Oðuz Aral ustanýn seçtiði karikatürler de
"Gýrgýr"a girerdi, Dile kolay... Onlarý ve diðer bütün
ustalarýmýzý, karikatür camiasý asla unutmayacak.
Çizgileriyle ve yaþanmýþlýklarýyla, anýlarýyla bütün
ustalarýmýz yaþatýlacak. Bundan eminim... Karikatürcü
olduðumdan emin olduðum kadar...
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DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER
SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART

HÜSEYÝN ÇAKMAK

JAN SURMA (POLAND)
1st International "Golden Mouflon" Cartoon Contest Albume,

1997-Cyprus

UTKU KARSU (CYPRUS)
Kibris Newspaper, 03 November

2006-Cyprus

"Havassu Garayanni" oyunu 2 Kasým Cumartesi
gecesi Maðusa'da düzenlenen dünya prömiyeri ile
seyirciyle buluþtu.

Açýlýþ konuþmasýný CTP Maðusa Milletvekili Dr. Arif
Albayrak'ýn yaptýðý gecede, geleneksel olarak her yýl
komedi tiyatrosu tarafýndan verilen "Mizah Ödülü"
bu yýl "Kýbrýs" gazetesi editörü ve meclis muhabiri
Dilek Çetereisi'ne verildi. Dilek Çetereisi bu ödüle,
yýllardýr kaleme aldýðý "Meclisten Notlar" köþesinden
dolayý layýk görüldü.

Ýlke Susuzlu, barýþ ve insanlýk adýna yazdýðý oyunu
hakkýnda þu açýklamayý yaptý: "Yalnýz bir yan haksýz
olsaydý, bu savaþlar uzayýp gitmezdi. Oyun, Kýbrýs'ta

barikatlar açýldýktan sonra günümüzü anlatýyor.
Fantastik komedi oyunu kýsaca. Kýbrýslý Rumlarýn ve
Kýbrýslý Türklerin mangal baþýnda bir hesaplaþmasýdýr.
Neden iki karýþ toprak parçasýný paylaþamýyorlar?
Neden barýþ içerisinde yaþayamýyorlar."

"Havassu Garayanni" oyununda Alper Susuzlu,
Ercan Saymen, Özgür Taþçýoðlu, Fatoþ Öztüren rol
alýyorlar. Oyunun Teknik Yönetmenliðini Güzay
Susuzlu, Efekt Kayýt'ta Ýnanç Eyüboðlu, haber
sunumunda Ebru Özüþen görev yapýyor.

Aralýk ayý boyunca turne düzenleyecek olan K. T.
Komedi Tiyatrosu'nun turne programý önümüzdeki
günlerde açýklanacaktýr. (Rezervasyon: 36 67 697)

Kýbrýs Türk Komedi Tiyatrosu, bu yýl, Ýlke Susuzlu'nun yazdýðý ve Alper Susuzlu'nun
yönettiði "Havassu Garayanni" komedisi ile seyirci karþýsýnda.

"KIBRIS TÜRK KOMEDÝ TÝYATROSU
2006 MÝZAH ÖDÜLÜ" DÝLEK ÇETEREÝSÝ'NE VERÝLDÝ
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Sayýn Hüseyin Çakmak, sayenizde
yazar olduk piyasaya çýktýk yani. Yazdýk
sonra yazasým geliyo birader. Elimde
diil valla.

Biliyosunuz, 27 Ekim tarihinde
Semih Balcýoðlu aðabeyi kaybettik. Bu
nedenlen çok üzüntülüyüm.
Beklenmedik bi ölümdü bu ölüm
benim için. Vedalaþmadan,
helalleþmeden meydana gelen bir
ölüm.

Semih Balcýoðlu aðabeyle Çarþaf
mizah dergisi döneminde amatör bi
çizer iken tanýþmýþtým. Haftada bir
Çarþaf dergisine uðruyo,
karikatürlerimi götürüyo, öðütlerini
dinliyodum, diðer amatör çizer
arkadaþlarýmla. Çok güzel günlerdi o
günler. Keþke o günleri tekrardan
yaþayabilsek.

Semih Balcýoðlu aðabey, babacan
bi insandý. Sadece babacan mýydý?
Hayýr, bi çok insancýl yanlarý vardý. Bi
kere, ona yazdýðýnýz her mektuba
cevap verirdi. Çarþaf mizah dergisinde
olsun, evinde olsun, telefonlarýnýza her
daima yanýt verir, dakikalarca sohbet
ederdi sizinlen. Tabir caizse, Türkiye'de
üstad geçinen, herkese yukarýdan
bakan, kendini biþiy sanan, "adý büyük,
kýçý oyuk" çizerlerden diildi. Büyüklük
kompleksi yoktu. Kimseyi küçümse-
mez, kimseye yukarýdan bakmazdý.
Elbette ki, Semih Balcýoðlu aðabeyin
de yaptýðý hatalar, yanlýþlar vardý. Ama
insanlarý kýracak denli, aþaðýlayacak
denli, üzecek denli diildi bu hatalar ve
yanlýþlar.

Karikatürcüler Derneði, Semih
Balcýoðlu aðabeye çok þey borçludur.
Çünki her türlü imkansýzlýða raðmen,
kurumlaþmýþ ve kökleþmiþ bi
Karikatürcüler Derneði armaðan etti
bizlere. Her ne kadar da,
Karikatürcüler Derneði þimdilerde
Metin Peker biraderin çiftliði olsa bile.

Bu nedenlen, Karikatürcüler
Derneði Semih Balcýoðlu aðabeyin
adýna ve þanýna yaraþýr geleneksel bi
karikatür etkinliði düzenlemeli ve
ayrýca kapsamlý bi karikatür albümü
yayýnlamasý lazýmdýr.  Hem de þöyle

METÝN PEKER'ÝN
TÝMSAH

GÖZYAÞLARI...

taþ gibi aðýr bi karikatür albümü. Sevgili
meslektaþým Cihan Demirci'nin hazýrladýðý
Cemal Nadir albümü gibi bi albüm. Ne
de olsa, Semih Balcýoðlu aðabey
Karikatürcüler Derneði'nin kurucu üyesi.
Ahde vefa gösterilmesi lazým. Ýhmal
etmemek lazým.

Tabi ki, bu konuda birincil görev Raþit
Yakalý kardeþime düþmekte. Semih
Balcýoðlu aðabeyin tedrisatýndan geçmiþ,
ona en yakýn bi kiþi çünki. Hele de,
þimdilerde Karikatürcüler Derneði
baþkaný görevinde bulunuyosa,
herkezden çok ona görev düþüyo. Gerçi,
Raþit Yakalý kardeþim bu konuda ne kadar
istekli olsa bile, Metin Peker biraderimizin
bu iþe onay vereceðini pek sanmýyorum.
Çünkü Metin Peker birader, Semih
Balcýoðlu aðabeyimize en büyük kötülüðü
yaptý saðlýðýnda. Metin Peker biraderimiz,
1997 yýlýnda gerçekleþen Karikatürcüler
Derneði genel kurulunda Semih Balcýoðlu
aðabeyimizi acýmasýzca eleþtirdi. Genel
kurulu kazanmamasý için her zamanki
gibi, çeþit türlü entrika ve hile yaptý ve
onu üzdü.

Semih Balcýoðlu aðabeyin, bu konuda
18.12.1997 tarihli Cumhuriyet Kitap'ta
yer alan bi söyleþisi vardýr. Bu söyleþide
yer alan öngörüleri bugün bile geçerli.
Semih Balcýoðlu aðabey, þunlarý
söylüyodu o söyleþide:

"Bugün Türk karikatürüne
baktýðýmýzda bir çýkýþta deðil bir iniþte
olduðunu görüyorum ben ve
üzülüyorum. Tüm yaþamýmý karikatüre
vermiþ bir kiþi olarak daha iyi bir yerde
olmasýný isterdim karikatürümüzün.
Karikatürcüler Derneði'nin kurucu-
larýndan biriyim. Bugün bu derneði biraz
rotasýndan uzaklaþmýþ görüyorum.
Karikatürün bu gerilemesinde derneðin
de rolü olduðunu düþünüyorum. Çünkü
dernek Karikatür Çizmeyenler Derneði
oldu. Ne kadar karikatür çizmeyen
arkadaþ varsa bir yerde buluþtular ama
bu Türk karikatürünü ileriye götürmez.
Bunun acýsý da hemen çýkmaz ortaya. Biz
bunun acýsýný birkaç yýl sonra çekmeye
baþlarýz."

9 yýl önce söylenmesine raðmen, ne
kadar da güncel tesbitler, diil mi? Bu
söyleþide anlatmak istediði kiþi,
kuþkusuz ki Metin Peker biraderimiz ve
onun hemþolarýdýr.

Semih Balcýoðlu aðabey, Metin Peker'i
diil çizer, adam yerine bile koymuyordu.
Bu nedenlen, "Cumhuriyetin 75. Yýlýnda

Türk Karikatürü" isimli antolojide yer
vermedi ona. Niye versin ki? Metin
Peker kim, karikatürcü kim? Karikatür
kim, o kim birader?

Semih Balcýoðlu aðabey, bu
nedenlen, bi çok söyleþilerinde
eleþtirmiþtir Metin Peker biraderi.
Karikatürcüler Derneði'nin baþýna
böyle bi insanýn nasýl geldiðini/
getirildiðini sorguladý, eleþtirdi ve
kahroldu üzüntüsünden. Semih
Balcýoðlu aðabeyimizin, Metin Peker
biraderimizi eleþtiren söyleþilerini ve
beyanatlarýný baþka bi zaman
teferruatlý olaraktan aktarýrýz.

30 Ekim tarihinde, Sabah gaztesi
önünde düzenlenen cenaze töreninin
ardýndan, Zincirlikuyu Camii'ndeki
cenaze törenine katýldýðým zaman,
Metin Peker biraderi orda görüncek,
kendi adýma hicap duydum, kýzardým,
bozardým. Bende yüz  var çünki. Metin
Peker birader gibi yüzsüz diilim. O ne
cüret, o ne cesaret, o ne küstahlýk
birader? Saðlýðýndayken, kavgalý
olduðu, acýmasýzca eleþtirdiði bi
insanýn cenaze törenine iþtirak ediyo.
Semih Balcýoðlu aðabey ile aralarýnda
hiç biþiy olmamýþ gibi davranýyo. Hani,
o gün orda, fýrsat bulsa rahmetlinin
tabutunu  omuzlaycaktý. Bu ne cüret
birader? Bi de utanmadan, 28.10.2006
tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Semih
Balcýoðlu aðabey hakkýnda övücü
beyanatlar veriyo. Þöyle diyo o
beyanatýnda: "Türk karikatür sanatýnýn
en deðerli çizgi ustalarýndan birini
kaybetmenin derin üzüntüsünü (vah,
vah, vah) yaþýyorum. Semih aðabeyin
karikatür sanatýna yaptýðý katkýlarý
unutmak olasý deðil. Karikatürcüler
Derneði'ni 1969 yýlýnda Turhan Selçuk
ve Ferit Öngören ile birlikte kurdu u
için de Semih aðabeye çok þeyler
borçluyuz. Semih aðabeyi hiç
unutmayacaðýz."

Bu ne biçim ikiyüzlülük birader?
Metin Peker biradere göre "Kör ölür,
Badem gözlü olur" deyimi geçerli
herhalde. Timsah gözyaþlarý akýttý
adeta. Bu kadarýna da pes doðrusu.

Yahu birader: Daha dün denecek
bi tarihe kadar, Semih Balcýoðlu
aðabey hakkýnda söylemedik laf
býrakmamýþtýn. Bu ne utanmazlýk
birader? Doktor Jivago gibi dönek bi
kiþilik var sende. Çarlýk Rusyasý'nda Çar
yandaþý ve Çarlýk savunucusu, Bolþevik
Devrimi sonrasýnda Bolþevik yandaþý
ve Kömünizim savunucusu. Bi de
utanmadan devrimciyim diye hava
basýyosun orda burda. Hadi ordan.
Bize numara yapma. Hemþolarýný al da
git burdan. Yürüüüüü. Anca gidersin.

Not: Bu yazýyý, 01.11.2006 tarihinde
yazdým. Hakkýmda yazýlanlara bilahare
yanýt vereceðim.

Derviþ Kerimoðlu-Ýstanbul



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5                                   YIL-YEAR:5 (ARALIK-DECEMBER 2006) SAYI-ISSUE:53

Derviþ Kerimoðlu'nun Yeni Akrep'te yayýnlanan ve Metin Peker'i eleþtiren yazýlarý
sonrasýnda, Karikatürcüler@yahoogroups e-posta grubunda yer alan konuyla ilgili
yazýlara Yeni Akrep genel yayýn yönetmeni Hüseyin Çakmak'ýn yanýtlarý-1

HÜSEYÝN ÇAKMAK'TAN AÇIKLAMA...
Yaklaþýk bir aydýr, karikaturculer@yahoogroups.com

yazýþma grubu ile baðlantým kesikti... Gruba üye olan
arkadaþlarýn birçok gönderileri e-posta adresime ulaþmýyor,
benim gönderdiklerim de gruba ulaþmýyordu...

15 Kasým 2006 Çarþamba günü, "Okan Aralan" takma
isminde bir kiþi [bu kiþinin kim olduðunu tahmin etmek zor
deðil], yeniakrep@kibris.net e-posta adresine, Yeni Akrep'te
yayýnlanan Derviþ Kerimoðlu'nun yazýlarý nedeniyle, e-posta
gönderdi... Sözkonusu e-posta'nýn sonunda,
karikaturculer@yahoogroups.com yazýþma grubunda yer alan
iki e-posta daha vardý: Biri, Erdoðan Bozok'a, diðeri ise Yüksel
Can'a aitti... Her iki e-postada yer alan konu, Yeni Akrep
karikatür ve mizah dergisinde rumuzla yazýlarý yayýnlanan,
Derviþ Kerimoðlu arkadaþýmýzýn Metin Peker hakkýnda
yazdýklarýyla ilgi l iydi... Bu durum üzerine
karikaturculer@yahoogroups.com ile baðlantýmýn kesik
olduðunu anladým ve arýza konusunu, e-posta adresini
kullandýðým bilgisayar þirketine aktardým... Bilgisayar
þirketinden bana verilen yanýt "Herhangi bir arýza
gözükmüyor" þeklindeydi... 16 Kasým 2006 tarihinde,
karikaturculer@yahoogroups.com'un sorumlusu Halis Dokgöz
arkadaþým ile temasa geçtim... Olayý anlattým ve mümkünse
Metin Peker konusunda þahsýmý veya Derviþ Kerimoðlu'nu
hedef alan e-postalarý bana gönderilmesini rica ettim... Halis
Dokgöz, bu ricamý yerine getirdi ve sözkonusu e-postalarýn
büyük bir bölümünü bana gönderdi... Ama buna raðmen
[yazýþmalardan anladýðým kadarýyla], birçok e-posta eksiðim
var... Her neyse... Ýlerleyen günlerde, eksik e-postalarý
tamamlayýp gereken kiþilere gereken yanýtlarý vereceðim...

Yeni Akrep'te rumuz ile yazýlarý yayýnlanan Derviþ
Kerimoðlu kendisi hakkýndaki yanýtlara kendisi cevap
verecektir veya verebilir... Karar ve keyfiyet ona aittir...
Sözkonusu e-postalar hakkýnda Derviþ Kerimoðlu'nu haberdar
ettim ve tüm  eleþtirileri, övgüleri, sövgüleri ilettim...

Beni iyi tanýyanlar bileceklerdir: Yýllardýr, þahsýma yönelik
olarak kaleme alýnan en hafiften en aðýra kadar olan yazýlarý
tartýþmaktan, yanýtlamaktan ve bu yazýlanlarý gerek Yeni
Akrep sayfalarýnda gerekse farklý platforumlarda
tartýþmaktan, yayýnlamaktan hiç korkmam... Bana yönelik
olarak yöneltilen en aðýr küfürlere, eleþtirilere ve suçlamalara
sadece ve sadece sözlü, yazýlý veya çizgili olarak yanýt veririm
fakat bu yanýtlar þahsa ve karaktere göre deðiþir, bu konuda
"kýssasa kýssas" uygularým... Hiçbir zaman bu gibi konularda
da polise veya mahkemeye baþvurmam, baþvuranlara da
karþýyým... Bazý istisnai durumlar dýþýnda, benim anlayýþýmda
sansür yok... Bu istisnai durumlar, karikatür sanatýna katký
yapan deðerli ve dürüst karikatürcü ustalarýmýza,
aðabeylerimize veya kardeþlerimize yöneliktir... Hepimiz
insanýz, hata yapabiliriz... Bu nedenle ben, en ufaktan en
büyük hataya kadar iþlenen yanlýþlarý, kusurlarý
görmemezlikten gelirim ve "bu deðerli insanlar biribirini
kýrmasýnlar, gücendirmesinler" diye ilgili eleþtirileri
yayýnlamam... "Çünkü biz biribirimizi sokakta bulmadýk..."

Tabii, bu durum bazen, adi, þerfsiz, haysiyetsiz, çömez,
rüþvetçi, onun bunu aklýyla piyasada karikatürcü diye dolaþan,
Türk ve Dünya karikatürünün üzerine çöreklenip parsa
toplayan, Abdülhamit gibi baský rejimi kurup, birçoðumuzun
peþine ajanlarýný gönderen, daha sayamadýðým birçok konuda
ortalýkta dolaþan insan müsvettelerinin hiç ama hiç gözünün
yaþýna bakmam...

Ve bir hatýrlatma: Bu gibi konularda kalemi elinden en
son býrakan kiþi ben olurum... Bu her zaman böyledir, böyle

olmuþtur ve böyle olacaktýr...
Yeni Akrep'in bu sayýsýnda, daha önceki sayýlarýda yer alan

Derviþ Kerimoðlu isimli arkadaþýmýzýn Metin Peker'e yönelik
eleþtirileri hakkýnda karikaturculer@yahoogroups.com
grubuna gönderilen olumlu veya olumsuz yazýlarý
bulacaksýnýz... Þahsýma yönelik olarak yer alan yazýlara
[uygun gördüklerime] gerekli yanýtlarý yazýlarýn sonunda
vermekteyim...

Dikkat etmiþseniz, Derviþ Kerimoðlu'nun yazýlarýnýn
yayýnlanmasýndan sonra, Metin Peker denen sahtekar, a zý
salya dolu kudurmuþ bir  köpeðini üzerime saldýrttý... Bu
kudurmuþ köpek, Aziz Yavuzdoðan'dýr... Metin Peker'in baþýný
yer, inþallah... Bu saldýrýnýn nedeni ne, acaba?... Nedeni
basit... Metin Peker denen sahtekar, yazýlanlara, suçlamalara
cevap veremeyecek kadar çirkefe battý da ondan... Metin
Peker ve yeni köpeði Aziz Yavuzdoðan'ýn tek derdi ne, biliyor
musunuz?... Derviþ Kerimoðlu'nun kimliðini deþifre etmek...
Derviþi Kerimoðlu'nun kimliðini deþifre edince de onu [daha
önce yaptýðý gibi] numarasý gizlenmiþ telefonlarla, kimli i
meçhul e-postalarla tehdit etmek... Türkiye'yi ona zindan
etmek... Her alandan onu tecrit etmek... Ama yaðma yok...
Ben kimseyi satmam... Karikaturculer@yahoogroups.com
gurubuna üye olan karikatürcü arkadaþlar hatýrlayacaklardýr:
Karikaturculer@yahoogroups.com ilk yayýna girdiði yýllarda,
Metin Peker hakkýnda bazý eleþtiri yazýlarý yayýnlanmýþtý...
Uzun bir süre okumakla yetindim bu yazýlanlarý. Daha sonra,
birkaç konuda fikir beyan etmek istedim... Etmez olaydým...
Telefoniye, beni günlerce rahatsýz etti Metin Peker... Ve her
seferinde aynen þunlarý rica etti benden:

-"Hüseyin, elini ayaðýný öpeyim abiciðim... Sen karýþma
bu iþe... Beni eleþtirenleri tanýmýyorsun sen... Ben onlara
yýllarca babalýk ettim ama onlar beni çekemiyorlar... Gözünün
çapaðýný yeyim abiciðim... Karýþma sen bu iþe..."

Ýsterseniz þimdi, tarih sýrasýna göre,
karikaturculer@yahoogroups.com'da yazýlanlara bir göz
atalým ve gerekenlere yanýtýmýzý verelim...

ENTERESAN YAZI DÝZÝSÝ...
Arkadaþlar, Yeni Akrep dergisinde Derviþ Kerimoðlu'nun

Karikatürcü (!) Metin Peker hakkýndaki yazý dizisi devam
ediyor.. Ben, ilgi ile izliyorum, size de tavsiye ederim..

http://yeniakrep.org/files/yeni_akrep_52.pdf
From: yukselcan01
Date: 11/13/06 23:58:14
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: [karikaturculer] enteresan yazy dizisi

METÝN PEKER KONUSU...
Sayýn Hüseyin Çakmak,
Karikatürcü deðilim ama camiayý yakýndan takip ediyorum.
Yeni Akrep'i de beraber çalýþtýðýmýz Ajans'taki arkadaþýmýn

özenle yazýcýdan çýkýþ alýp, bana dosyalatmasýndan.
Dedim ya, yýllardýr bu camiayý, Ajansa gidip gelen

karikatürcülerden tanýrým.
Ýnanýn, bunlarýn çoðu bir kaç yýl öncesinden Metin Peker

için canýný verecek adamlardý. Eskiden onu cansiperane
savunanlar, þimdi tu kaka diyorlar.

Sizde bunlarýn ucuz oyunlarýna alet oluyorsunuz.
Yýllardýr, içinde olduðum için biliyorum, dergi yayýmcýlý ýnýn

namusu, biri hakkýnda eleþtiri yayýmlýyorsan, yergiyi yapanýn
da açýk kimliðini yazmalýsýn.

Ama, sen bu namus kavramýndan zerre kadar nasibini
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almamýþsýn, okuduðum kadarýyla...

Yazýk valla, çok yazýk....
Okan Aralan
Ajans Turkuaz ÝSTANBUL
Orijinal Mesaj
Konu: Metin Peker Konusu
Gönderen: "okan_aralan" <okan_aralan@mynet.com>
Tarih: 15 Kasým 2006, Çarþamba, 11:02 am
Alýcý: yeniakrep@kibris.net

OKAN ARALAN'A HÜSEYÝN ÇAKMAK'IN YANITI...
Yapma yav... Nasýl oluyor o iþ?... Yani, hem karikatürcü

deðilsin, hem de camiayý yakýndan takip ediyorsun... Camia
derken, neyi kastediyorsun? Fenerbahçe camiasý mý
kastettiðin?...

Yeni Akrep'i yazýcýdan niye kendin çýkartmýyorsun?... Elin
Armut mu topluyor?... Yoksa kendine hizmetçi mi tuttun,
namussuz?...

"(...) Dedim ya, yýllardýr bu camiayý, Ajansa gidip gelen
karikatürcülerden tanýrým.

Ýnanýn, bunlarýn çoðu bir kaç yýl öncesinden Metin Peker
için canýný verecek adamlardý. Eskiden onu cansiperane
savunanlar, þimdi tu kaka diyorlar."

Bu kullandýðýn cümle, Metin Peker'in sýkça kullandýðý
cümlelere benzedi... Neden acaba?...

Ama, yine de, Hüseyin Çakmak'a hep birlikte küfredelim:
Namussuz!... Alçak!... Adi!... Rüþvetçi!... Üçkaðýtçý!...

Ajanstaki karikatürcü arkadaþlara selamlar!.. Haksýz bir
þekilde kazandýðýn paralarla reklam ajansý mý kurdun yoksa?...
Ýyi yatýrým yapmýþsýn... Akýllý adamsýn sen... Yakýnda matbaa
da açarsýn...

KINIYORUM... AYIPTIR...
Akrep dergisinde, ismini açýklama cesaretinden uzak bir

zavallýnýn Metin Peker hakkýndaki çirkin yazýsýný dehþetle
okudum. Bu adama diyecek lafým yok. Ancak, takma bir
imzayla yazýlmýþ bu yazý ile dergisini de kirleten Hüseyin
Çakmak bence çok ayýp etmiþtir. Kýnýyorum. Ayýptýr.

To: karikaturculer@yahoogroups.com
From: "erdogan bozok" erdoganbozok@hotmail.com
Date: Tue, 14 Nov 2006 22:16:19 +0000
Subject: RE: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi

ERDOÐAN BOZOK'A HÜSEYÝN ÇAKMAK'IN YANITI...
Bu iþler böyle, üstadým... Derviþ kerimoðlu'nun yazdýklarýný

ben de okuduðum zaman dehþete düþtüm... Bu yapýlanlar
çok ayýp!... Olayý ben de kýnýyorum!... Ayýp!... Ayýp!...

HÜSEYÝN ÇAKMAK'A DARILDIÐIMI BELÝRTMELÝYÝM...
Derviþ Kerimoðlu ile yazý dizisini pek beðenen Yüksel Can'ý,

1 ay sonra yapýlacak genel kurula belgeleriyle beraber
bekliyorum. (Bu arada deðerli bir derginin, dedikodu
dergisinine dönüþmesine izin veren Hüseyin Çakmak'a da
çok þaþýrdýðýmý belirtmeliyim.)

Selamlarýmla...
Mustafa Bilgin
mustafa bilgin <mbilginm@yahoo.com> wrote:

ENTERESAN YAZI DÝZÝSÝ...
Ne belgesi istiyorsun Mustafa Bilgin? "Var mý belgesi?"

sorusuna verilmiþ ve ülkemizin vurgun-rüþvet tarihine geçmiþ
güzel bir cevap vardýr, herkes bilir... Nasýl bir belge
istiyorsun?... Sizler, yýllardýr "belge" falan diyerek, nedense

(!) hiç bir þeyi sorgulamayýp, susup, Metin abilerini kendilerine
baþkan seçenler, sizler hepiniz baþlý baþýna birer belgesiniz.

Bu yýl da gidip Metin abinize teþekkür edip, onu yine baþkan
seçin... Demek genel kurulunuz da yaklaþýyor? Metin Peker
Ankaralý karikatürcüleri (!) yine bir kamyona, pardon otobüse
doldurup genel kurula götürür... Kolay gelsin size ama bu
"elinde belge varsa, gel de genel kurulda konuþ" zýrvalarý
sýktý artýk... Senin gibi hala "belge" isteyenler yüzünden 50
defa genel kurul yapýlsa hiç bir þey deðiþmez... Metin abiniz
sizi yönetmeye, sizde belge aramaya devam edersiniz..

Yüksel Can
yukselcan01 <yukselcan01@yahoo.com> wrote:
From: yuksel can <yukselcan01@yahoo.com>
Reply-To: karikaturculer@yahoogroups.com
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: Re: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi
Date: Wed, 15 Nov 2006 03:24:41-0800 (PST)

HÜSEYÝN ÇAKMAK'TAN EKLEMELER...
1-Yüksel Can arkadaþým: Metin Peker'e Kamyon ve Otobüs

kafi gelmez artýk... Trenle gelecekler bu kez... Metin Peker
lokomotif olacak, onu destekleyenler de vagon... Önlü arkalý
gelirler artýk... Çuf, çuf, çuf...

2-Mustafa Bilgin arkadaþýma: "Rüþvetin belgesi olmaz..."

ERDOÐAN BOZOK BEYÝN
DEDÝKLERÝNE KATILIYORUM...

Erdoðan Bozok beyin dediklerine aynen katýlýyorum.
Derneðimiz son yýllara ait mali ve diðer konularda Ýçiþleri
Bakanlýðý Masasý'nca yeni denetlendi. Denetimler sonucunda
harcamalarýn, belgelerin tüm defterlerin yasalara uygun
þekilde düzenlendiði tesbit edilmiþ ve yönetim kurulumuzun
ve denetim kurulumuzun mal beyanlarý ilgili makama
verilmiþtir. Bunlarýn dýþýnda bilmediðimiz baþka belgeler varsa
açýk isimle ilgili makamlara bilgi verilmesi gerekir. Son yýllarda
yapýlanlarý görmezden gelip, çamur at izi kalsýn politikasi
izleyenleri, bunu yazan ve yayýnlayan kiþileri  ben de
kýnýyorum.

Rasit Yakali
From: rasit yakali
Date: 11/15/06 12:09:02
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: RE: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi

HÜSEYÝN ÇAKMAK'TAN
RAÞÝT YAKALI AÐABEYE YANIT...

Raþit Yakalý aðabey: Þeker yanaklarýndan öpüyorum...
Sakýn bana darýlma... Derviþ Kerimoðlu'nun öne sürdü ü
iddialarý Yeni Akrep'te yayýnlamakla, sizi kendime hedef
almýyorum... Benim hedef kitlem siz deðilsiniz...

Selamlar...

MÝZAHDA SINIR VE SÝNÝR OLMAMALI...
Herkes mizah konusu olur da, bir karikatürist mizah konusu

olamaz mi yani???
Devlet, parti ya da dernek baþkaný olunca,

dokunulmazlýklarý mý oluyor?
Demek ki Metin Peker'de de mizahi bir özellik varmiþ ki

mizaha konu olmuþ:) Mizahda SINIR ve SÝNÝR olmamalý...
Selamlar... Sevgiler...
AVNÝ ODABAÞI
http://www.karikakultur.com
http://www.karikakultur.de
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From: Avni Odabasi
Date: 11/15/06 14:20:40
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: Re: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi

CEZA KANUNUNA GÖRE SUÇ OLUÞTURUYOR...
Madem bir konuda fikir belirttim, o konuda fikrini ifade

eden Avni'ye katýlmadýðýmý da belirtmeliyim. Zira burada
birisinin mizaha konu olmasýndan öte, açýk bir "suç
yakýþtýrma" fiili gerçekleþmiþ durumda. Yani mizah konusu
olma denilen olay zaten ceza kanununa göre suç oluþturuyor.
Bir insanýn kiþilik haklarýnýn saldýrýya uðramasý ayrýca o kiþiye
manevi tazminat isteme hakkýný da verir. Birbirimizi
eleþtirmeyelim demiyorum. Bunu ismimizle imzamýzla ve
kendimizi de suç iþleyecek konuma düþürmeden usulüne
uygun yapalým diyorum.

Cem Koç.
http://cemkoc2002.sitemynet.com
From: "FigenCem Koç" <figencemkoc@hotmail.com>
Reply-To: karikaturculer@yahoogroups.com
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: Re: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi
Date: Wed, 15 Nov 2006 16:08:53 +0000

HÜSEYÝN ÇAKMAK'TAN CEM KOÇA YANIT...
TC'nin ünlü ceza hukuku profesörü Sulhi Dönmezer'in

yerine mi kaldýn, Cem?... Yoksa, Metin Peker sana bir
karikatür albümü bastýrdý diye, diyet borcunu mu ödüyorsun
þimdi?... Ne desem ki sana?...

Bir süre önce bir karikatürün yüzünden yargýlanan sen
deðil miydin?... "Bu ne pehriz, bu ne Lahana turþusu"
böyle?...

1987 yýlýnda, dönemin KKTC baþbakaný Derviþ Eroðlu
tarafýndan, 50 milyonluk maddi tazminat davasý ile
yargýlanýrken, bana hukuksal her türlü desteði vermeye hazýr
olduðunuzu bildiren, sen ve deðerli eþin Figen Sandý (Koç)
deðil mizdi?... O zamanki mektubunuz arþivimdedir...

Derviþ Kerimoðlu'nun son yazýsýný öne sürüp "(...) Bu yazý
hakaret teþkil ediyor" diyorsun... Ben de, hukuktan pek
anlamayan biri olarak, sana soruyorum: Derviþ Kerimoðlu'nun
yazýsýnda, ne gibi bir hakaret unsuru var?... Bir kiþiye
"komisyoncu" demek ne demektir, kim açýklayacaktýr bana?...
Lütfen, önce TDK sözlüðüne bakýnýz... Fakat, Metin Peker'in
gölgesine saplanýp kaldýðýnýz için, bazý gerçekler gözardý
ediliyor galiba... "(...) Bir insanýn kiþilik haklarýnýn saldýrýya
uðramasý ayrýca o kiþiye manevi tazminat isteme hakkýný da
verir" diyorsunuz... Ýyi ama... 1987 yýlýnda, dönemin KKTC
Baþbakaný Derviþ Eroðlu, ayný gerkçelerle bana dava açmýþtý...
O zaman neden Derviþ Eroðlu'nun yanýnda deðil de benim
yanýmda yer almak istediniz?... "Dün dündür, bugün
bugündür" politikasý mý yoksa?...

MÝZAHIN ÖZGÜRCE ÝFADE EDÝLEBÝLÝRLÝÐÝ...
Sevgili Cem,
"Nerede Bir Yanlýþlýk, Nerede Bir Kötülük, Nerede Bir

Çirkinlik, Nerede Bir Haksýzlýk Varsa Orada Bir Karikatür
Vardýr..." (Ferruh Doðan)

Hiç kimsenin kimseye katýlma zorunluluðu olduðunu
sanmýyorum. Ben olaya mizahýn özgürce ifade
edilebilirliðinden söz etmeye çalýþtým. Zira demokrasinin ve
açýklýðýn olmadýðý yerde "Mizah" devreye girer. Demek ki
ortada "Rahatsýz Edici" birþeyler var ki, o kiþi de kendini
özgürce ifade edemeyince mizahi bir yola baþvurmuþ.

Unutmayalým ki baskýlý ve yasaklý dönemlerde bu yolla kendini
ifade edenler ve ayrýca isimlerini belirtme özgürlüðünü de
bulamayanlarla doludur. Mizah tarihimizde de bu örnekler
çoktur.

Bence rahatsýzlýðý olanlara konuþabilme özgürlüðünü verip
onlarý da dinlemeliyiz. Gerçek demokratlýk da budur.

Sen ise bir mizahçý yaklaþýmýndan ziyade, olaya mesle in
açýsýndan avukatça yaklaþýyorsun:)

Selamlar... Sevgiler...
Avni Odabaþý
http://www.karikakultur.com
http://www.karikakultur.de
From: Avni Odabasi
Date: 11/15/06 22:11:31
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: Re: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi

YENÝ AKREP`TE YAYINLANAN
DERVÝÞ KERÝMOÐLU YAZISI ÜZERINE...

Sevgili karikatür dostlarý.. Son günlerde Yeni Akrep
dergisinde çýkan Derviþ Kerimoðlu imzalý Metin Peker'i konu
alan maillerden bize de gelmekte.. Her ne kadar haber de eri
taþýsa da, bu tür polemik içeren yazý ve çizilere gerekmedikçe
sitede yer vermemeye özen gösteriyorum. Don Quichotte`u,
vizyonunu uluslararasý karikatür platformuna yöneltmiþ,
sadece karikatür ve mizah düþünen bir dergi olarak görmek
isteyen dostlarýmýza (en baþta da kendime) hayal kýrýklý ý
yaþatmak istemiyorum. Camiayi tümden ilgilendiren, tavýr
konulmasý ya da eylem yapýlmasý gereken durumlarda elbette
biz de yerimizi alýrýz, ama kýsýr çekiþmelerde, hele sonu
gelmeyecek kiþisel didiþmelerde her zaman olduðu gibi yer
almamayý tercih ediyorum.

Hatýrlarsanýz geçen sene, her kurum ve kuruluþta oldu u
ve olmasý gerektiði gibi -dozunda bir muhalefet- yaptýk ya
da yapmaya çalýþtýk. Yanlýþ ve eksik gördüðümüz konularý
platforma taþýdýk. Mail yollayan her dostumuzun (bazý
cümleleri sansürlemek zorunda kalsak ta) düþüncelerini
tarafsýz bir þekilde yansýtmaya çalýþtýk. Genel kurulda da
kürsüye çýkýp görüþlerimizi orada bulunan üyelerle paylaþtým.
Samimi ve içten konuþmamý hararetle alkýþlayan dostlarýmýz
ve ustalarýmýz ayný harareti oylamada göstermediler ve
oldukça düþük bir destekle beni yönetim kurulu dýþýnda
görmeyi tercih ettiler, ben de buna saygý duydum.

Demokratik bir seçim sonucu çoðunluðun oylarýyla (yolunu
ve yöntemini tartýþmaya gerek duymadan) iþbaþýna gelen
yönetime saygý duymak gerekir. Nasýl ki, bugün AKP tek
baþýna (%25 gibi bir destekle de olsa) çoðunluða hitap
edemeden iktidar olmuþsa.. Bence burada eleþtirilecek olan,
yönetimlerin icraatýndan ve uygulamalarýndan çok, üyelerin
yönetime bakýþ açýlarý ve ne derece saðlýklý bir yapýda hareket
ettikleridir, (Dolayýsýyla AKP`yi tepki oylarýyla, geçmiþte de
%92 oyla 12 Eylül anayasasýný destekleyen seçmenlerin de)
Beni genel kurul oylamasýnda düþündüren, alkýþlar ve oylar
arasýndaki ciddi farktýr, sonrasýnda oylama sonucu bir üye
dostumun yanýma gelip te, -amma hezimete uðradýn!- deyip
býyýk altýndan gülmesidir. Ýyi niyetle ve yapýcý bir muhalefetin
ardýndan, yenilgiyi sindirebilmek kadar, yengiyi de
sindirebilmenin (!) erdemliðine inananlardaným.

Sonuçta, kurumlar içinde yönetimler bir -bayrak yarýþý-
mantelitesi içinde göreve gelir ve gerektiðinde býrakýrlar.
Görevlerini doðru ve etik kurallara uygun yapmayan
yönetimler zaten kendi sonunu hazýrlar. Dernek yönetimi,
son seçimlerden bu yana, geçmiþ yýllardaki icraatlarýndan
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artý neler yapmýþtýr, yapmamýþtýr, buna bakmamýz lazým. Bir
yýlý deðerlendirdiðimizde, halen aksamakta veya iþlevselliði
hayata geçmeyen konularý bir yana býrakýrsak, derneðin
internet sitesinin artýk profesyonel bir çizgide faaliyetini
sürdürdüðünü sevinerek görüyoruz. Yönetimden, dýþlanan
ve adeta yok sayýlan deðerli üye karikatürcülerin iþlerine,
etkinliklerine de tarafsýz bir uygulamayla sitede yer
vermelerini bekliyoruz. Kaybettiðimiz deðerli ustalarýmýzýn
cenaze törenlerinde buluþmak yerine, hep savunduðumuz
ve gerçekleþmesini istediðimiz gibi karikatürcüleri bir çatý
altýnda toplayabiliyor muyuz, toplayamýyor muyuz, buna
bakalým.. Ne yazýk ki, bu konuda hala yerimizde saymaktayýz.
Don Quichotte`un yanýsýra Oðuz Gürel, Murat Yýlmaz, Cihan
Demirci, Dr. Neþe Binark, Hüseyin Çakmak, Halis Dokgöz,
Kamil Yavuz, Murat Yýlmaz, Ýsmail Kar baþta olmak üzere
karikatür için gerçekten birþeyler yapmaya çalýþan ve adýný
yazamadýðým deðerli karikatür gönüllüsü dostlarýmýza
gereken ilgiyi gösteriyor muyuz, yoksa en ufak bir þeyde
silip atýyor muyuz? Her biri yavaþ yavaþ aramýzdan ayrýlan
deðerli ustalarýmýzýn yerini dolduracak yeni ustalarý ne denli
sahiplendiðimizi ve desteklediðimizi sorgulayýp, hesabýný en
baþta kendimize soracaðýmýz bir süreçte, kýsýr kiþisel
çekiþmelerin anlamý ve yeri yoktur diye düþünüyorum.
Beðenilmeyen ve istenmeyen yönetimlere alternatif bir
yapýlanmaya gitmeyen, havada kalan eleþtiri ve çamurlarla
da bir yere varýlmadýðýnýn örneklerini geçmiþte gördük,
yaþadýk.

CHP tipi bir muhalefetin yarardan daha çok bölünmeyi
körükleyen bir yapýsý olduðu kuþkusuzdur. Böylesi bir ortamda
olan Türk Karikatürü'ne olmakta, gün geçtikçe kan
kaybetmektedir (týpký Türk Solu'nun veya Sosyal Demokrat
kitlenin kaybettiði gibi). Çok deðerli bir ustamýzýn ardýndan
yaptýðýmýz portre çaðrýmýza destek veren dostlarýmýza ve
ustalarýmýza bir teþekkür de buradan etmek isterim. Bunun
yanýsýra, yabancý karikatürcü dostlarýmýzdan bile portrelerin
geldiði bu kampanyaya sessiz ve uzak kalýp, çizgilerini
esirgeyen dostlarýmýza da ayrýca teþekkür ederim (!) Onlar
da -iyi ki varlar.- Varlar ki, biz de onlara inat daha baþarýlý
çalýþmalar yapalým, etkinlikler düzenleyelim. Siz de bilirsiniz
ki, yaþamýmýzdaki tüm ikilemlerin varlik nedenleri -diðeri-
dir. Yani iyi ve kötü, doðru ve yanlýþ, güzel ve çirkin gibi. Biri
olmadan diðerinin ne anlamý, ne de varlýk nedeni söz
konusudur..

Son söz olarak; -iyi ki varsýnýz-... (her iki taraftan da..)
Erdoðan Karayel
Çarsamba, 15. Kasým 2006 14:52
http://www.donquichotte.at/bugun

ADALI OLMAK MI, ADAM OLMAK MI?
Uygar insanýn bir tuvalet adabý vardýr. Bir de ortalýða

pisledikten sonra kenara çekilip, pisliðini seyredip keyif alan,
fakat aslýnda oraya üþüþmesini umduðu sineklerin, kendi kýçý
çevresinde dönüp dolaþtýðýndan bihaber olanlar vardýr�

Gerçekte Derviþ Kerimoðlu diye birinin varolmadýðý
herkesçe malum. Bu kiþi yazdýðý, iddia ettiði kadar yürekli
olsa takma isimle yazmaz zaten. Gene de varsayalým ki, böyle
çok bildiði þeyler olan bir vatandaþ var. Neden bu vatandaþ
kalkýp yavruvatanda, bir kukla oynatýcýsý rolündeki
yavruvatandaþýn, kes-yapýþtýr, kopyala-yapýþtýr dergisinde
böylesine ciddi suçlamalarý yazýyor, anlaþýlýr gibi deðil.

Kendisine önerim, elindeki belgelerle gelsin, tanýdýðým

yayýnevlerinden birinden ciddi telif ücretleri karþýlýðý bir ihanet
kitabý çýkaralým. Ya da çalýþtýðým gazetede dizi yazý yaptýrayým.
Daha çok ses getireceðinden emin olsun. Ama edebiyle, küfür
ve hakaret içermeyecek þekilde olursa tabi... Bizimkisi
naçizane burada duyarsýz kalmamak adýna tepki göstermektir,
yoksa iþimiz edep-erkan bilmeyenlere, yol-yordam öðretmek
deðildir. Onlara tekamül gerektirir.

Burada aslýnda bence sorgulanmasý gereken kiþi,
yavruvatandaþtýr. Büyük bir sorumsuzluk örneði sergilemiþtir.
Erdoðan Bozok aðabeyin dediði gibi, yüreði yetiyorsa hemen
özür dilemelidir. Benim kiþisel görüþüm, diziye (kepazeli e)
dönüþen bu amatörce yazýlar sayýn Çakmak'ýn uslubudur.
Dikkatlice okunduðunda, kimi yerlerde Kýbrýs þivesi göze
çarpýyor. Bir önceki yazýsýnda da, Metin Peker'i patronlukla
suçlamýþtý.

Ben de kendisine soruyorum, sayýn Çakmak, sen Kýbrýs
Türk Karikatürcüler Derneði'nin baþýnda kaç yýldýr
duruyorsun? Derneðinizin kuruluþundan bu yana kaç baþkaný
oldu? Bir isim listesi çýkarýr mýsýn?

Aziz Yavuzdoðan
From: aziz yavuzdoðan
Date: 11/16/06 01:24:59
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: [karikaturculer] Re:
-------Original Message-------

METÝN PEKER'ÝN BOKÇUSU
AZÝZ YAVUZDOÐAN'A, HÜSEYÝN ÇAKMAK'IN YANITI...

1-Hey yavrum hey... Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan, Derviþ Kerimoðlu'na ve þahsýma yönelik yanýt
mektubunu "Tuvalet Adabý" ile baþlattý... Neden acaba?...
Neden olacak?... Kuzey Kýbrýs'ta ikamet ettiði dönemde, Kýbrýs
Türk ve Kýbrýs Rum bölgelerinin kanalizasyon atýklarýnýn
toplandýðý bölgede ikamet ediyordu da ondan... Kýbrýslý Rum
ve Kýbrýslý Türklerin bok kokularýný içine iyice çekmiþ
olmasýndan herhalde... Bok atýcýlýðý iþini iyi özümsedi
herhalde... Bu yüzden olsa gerek... Eh, madem öyle, biz de
ona Metin Peker'in Bokçusu deriz... Veya, Bokçu Aziz deriz...
Ulan kerata: Hade yine iyisin, iyi... Bu sýfat iyi yakýþtý sana...

2-Yeniden dikkatinizi çekiyorum: Metin Peker'in Bokçusu
Aziz Yavuzdoðan, Derviþ Kerimoðlu'nun gerçek kimli i
üzerinde yoðunlaþtýrýyor yazýsýný... Kudurmuþ bir þekilde,
aðzýndan salyalar saçarak, sorular soruyor ve kendince
yanýtlar veriyor bu sorulara... Derviþ Kerimoðlu'nun kimli ini
bir deþifre etseler, düþününüz o arkadaþýmýzýn baþýna gelecek
olanlarý... Diktatör Pinoche'nin Þili'de yaptýðý iþkencelerin beþ
beterini yapacaklar ona... Uzaða gitmeye hiç gerek yok...
Kenen Evren sizde, Rauf Denktaþ bizde... Faili meçhuller
nerde?...

Avni Odabaþý'nýn yazýsýnda vurguladýklarýna katýlmamak
elde mi?... Eleþtiriye bile tahammülü olmayan insanlarýn
karikatürcü olup he rkesi eleþtimeye ne haklarý var ki?...

Metin Peker'e ve Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan'a: Karikatürcü olacaðýnýza, en iyisi bir Hamam
açýn ve ortaklaþa iþletiniz... Sizin için en iyi meslek...
Düþünsenize: Hamacý Metin Peker ile Tellak Bokçu Aziz... Ne
güzel de uydunuz bu sýfata... Ama siz Hamamcý ve Tellak
olsanýz bile, yýkanýp paklanmak için Hamama gelen müþterileri
daha da kirleteceksiniz... Sabun sizden, siz sabundan uzak,
uzak...
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3-Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, þöyle diyor:
(...) "Neden bu vatandaþ kalkýp yavruvatanda, bir kukla
oynatýcýsý rolündeki yavruvatandaþýn, kes-yapýþtýr, kopyala-
yapýþtýr dergisinde böylesine ciddi suçlamalarý yazýyor, anlaþýlýr
gibi deðil."

Madem ki anlaþýlýr deðil, anlatalým o halde: Metin Peker'in
Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, yýllar önce Türkiye'de yayýnlanan,
MAD-Türkiye diye, Amerikan lejantlý mizah-karikatür
dergisinin sorumlularýndan birisi idi... Bu derginin içeriðinde
Türkiye'den üç-beþ yerel çizerin çizgi romanlarý mevcuttu...
Derginin geriye kalan kýsmý, Amerika'da ingilizce yayýnlanan
MAD-Türkiye mizah dergisindeki esprilerin ve karikatürlerin
týpkýsýydý... Sadece bu espirilerin ve karikatürlerin yazýlarýný
Türkçeye çeviriyorlardý... Allah aþkýna söyleyiniz: Türk
okurunu enayi zannedip, Türkiye'de tiraj almaya çalýþan bir
derginin eski sorumlularýndan biri olan Metin Peker'in Bokçusu
Aziz Yavuzdoðan, Yeni Akrep mizah dergisini "kes-yapýþtýr,
kopyala-yapýþtýr" yöntemiyle çýkarttýðým için beni eleþtiriyor...
Ulan Bokçu Aziz, senin beni eleþtirecek halin mi var?... Gene
de, buna raðmen, MED-Türkiye dergisini es geçelim... Emir
kuluydun ve o yüzden öyle hazýrlýyordun o dergiyi diyelim...
Bre terbiyesiz: Yayýn Kurulu Üyesi olduðun Karikatürk-Bülten'e
ne demeli?... Ne buluyorsun ki o bültenin içeriðinde?... Ýçerik
namýna birþey yok zaten... Ne bir söyleþi, ne bir haber, ne
bir eleþtiri, ne bir fikir yazýsý... Türban gibi, her yöne ve
herkese kapanmýþ-kapatýlmýþ bir bülten... Türkiye'de
yayýnlanan gazetelerdeki karikatür haberlerini makaslayýp
makaslayýp  yayýnlýyorsunuz...

Kýbrýs'ta bir deyim vardýr, Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan iyi bilir: "Keçi güldü Koyun'a..." Bu deyimde
anlatýlmak istenen nedir, biliyor musunuz?... Birgün, bir Keçi
ile bir Koyun otladýklarý ovanýn yakýnýndaki bir akarsuyun
karþýsýna geçip, oradaki daha iri otlarda otlanmak istemiþler...
Önce Koyun atlamýþ akarsuyu, fakat atlarken kuyruðu havaya
kalkmýþ ve kýçý gözükmüþ [Kýbrýs'ta bu duruma, "Goyun'un
götünün deliði gözügdü" deriz... Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan iyi bilir...] Koyun, Keçi'nin bu haline çok gülmüþ...
Keçi ile Koyun'un arasýnda þöyle bir konuþma geçmiþ:

Koyun:
-Ne gülüyorsun?...
Keçi:
-Götünün deliðini gördüm, onun için gülüyorum...
Koyun:
-Sen kendi götüne baksana?... Senin kuyruðun her zaman

yukarýda, götün her zaman açýkta..."

4-Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, þöyle diyor:
(...) "Kendisine önerim, elindeki belgelerle gelsin, tanýdýðým
yayýnevlerinden birinden ciddi telif ücretleri karþýlýðý bir ihanet
kitabý çýkaralým. Ya da çalýþtýðým gazetede dizi yazý
yaptýrayým." Ulan Bokçu Aziz, Derviþ Kerimoðlu'nun mal varlýðý
senin yedi bin sülalenin aðýrlýðýný ve mal varlýðýný kat kat
aþar bre... Zamaný gelince kendi kitabýný kendisi yayýnlar, bir
tane de sana imzalar... Senin tanýdýðýn yayýnevlerine veya
senin çalýþtýðýn bitli gazetenin yayýnýna mý kaldý?... Bok herif...

5-Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, þöyle diyor:
(...) "Benim kiþisel görüþüm, diziye (kepazeliðe) dönüþen
bu amatörce yazýlar sayýn Çakmak'ýn uslubudur. Dikkatlice
okunduðunda, kimi yerlerde Kýbrýs þivesi göze çarpýyor. Bir
önceki yazýsýnda da, Metin Peker'i patronlukla suçlamýþtý."

Hatýrlayanlar bileceklerdir: Kýsa bir süre önce ATV'de, Cem
Yýlmaz'ýn OPET reklamýnýn birinci bölümü yer almýþtý... Bu

reklamda Cem Yýlmaz, Çin Sarayý'nýn merdivenlerini çýkarken,
arabasý Kit'e þöyle der: "Sen ortalýðý bir koloçan et, Kit... Kit,
Cem Yýlmaz'a, þöyle yanýt verir: "Koloçan ne ya?..."

Ben, reklamda kullanýlan "Koloçan" kelimesini iþitince, "Bu
kelime, Kýbrýslýca bir kelime" dedim, kendi kendime... Metin
Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan iyi bilir bu kelimeyi...
Ortalýðý Koloçan etmek "Ortalýðý kontrol etmek" anlamýnda
kullanýlýyor... Þimdi, bu kelimeden yola çýkarak Cem Yýlmaz'ýn
veya reklamdaki metni yazan kiþinin Kýbrýslý olduðuna mý
varýrýz?... Bilakis, "Kültürler akýþkan ve yapýþkandýr" sözünün
doðru olduðuna karar veririz... Normal þey... Normal olmayan
þey Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan...

Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, Derviþ
Kerimoðlu'nun yazýlarýný benim yazdýðýmý iddia ediyorsa,
þikayetim yok... Senden mi korkacam ulan Bok Böce i?...
Derviþ Kerimoðlu'nun yazdýklarý mizahi yazýlarýn uslubunu
ben de beðenmiyorum ama, bazý gerçekleri mizahi bir dille
yazýyor... Bilindiði gibi, mizah ciddi bir iþtir... Þaka'nýn yarýsý
da ciddidir...

Ah yavvorkanam aahhh... Bir of çeksem daðlar yýkýlýr be...
Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, Metin Peker'e ya
çekecek diye, þerefini, haysiyetini, onurunu iki paralýk etti...
Bu gadarýna da bardon... Bre gafgarýd, bre guello, bre vu,
bre gurkuda:  Býrak da beni baþkasý eleþtirsin, saygýyla
karþýlayým... [Kullandýðým kelimelerin ne anlama geldi ini
Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan iyi bilir... Bir zahmet,
bilmeyenlere izah etsin...] Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan, Kýbrýslý Türklere olan kuyruk acýsýnýn intikamýný
almaya çalýþýyor...

Ey karikatürcü arkadaþlar...
Ey Türkiye'nin onurlu ve dürüst çizerleri...
Bu adam var ya, bu adam: Metin Peker'in Bokçusu Aziz

Yavuzdoðan... Ýþte bu bok adam, romanlara kahraman olur...
Ama boktan bir kahraman...

Duymuþsunuzdur belki, "Kýbrýslý Türkler, Türkiyeli Türkleri
sevmez" derler... Yok öyle birþey... Kýbrýslý Türklerin
sevmedikleri, hangi Türkiyelilerdir bilir misiniz?... "Rumlarýn
zulmünden sizi biz kurtardýk, çünkü siz yavrusunuz"
deyenlerden... Ve bu sözleri Kýbrýs'a geldikleri zaman
yaptýklarý alýþ-veriþlerde, yardým istemede ve birçok alanda
duygu sömürüsü, aþaðýlama ve hakaret amacý için kullanan
Türkiyelilerden... Ýþte, Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan, yazýsýnda kullandýðý "Yavruvatandaþ" kelimesiyle
onu ima ediyor bana... Birçoðunuz anlamýyor ama onu ima
ediyor ve hakaret ediyor aklýnca... Tamam, ben de kabul
ediyorum bu sýfatý ama cevabýný da veriyorum: Ben, Hüseyin
Çakmak, "Yavruvatandaþ"ým... Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan "Anavatandaþ" olsun... Ýyi, güzel de,
"Babavatandaþ" kim oluyor ey "Anavatandaþ" Bokçu Aziz?...
Seni kim düzdü ki, ben dünyaya geldim?... Yanýtýný
bekliyorum...

6-Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, yýllar önce,
Kuzey Kýbrýs'a "yoldan toplama" bir yöntemle getirilmiþti...
Asil Nadir'in "Kýbrýs" gazetesinde "Pikaj-Montaj" iþleriyle
uðraþan, pýsýrýk bir kiþilik imajý yansýtýyordu... O yýllarda Kýbrýs
gazetesine çizdiði "viynetler" ile sað görüþü savunuyor, sol
görüþü eleþtiriyordu... Yýllar sonra, Asil Nadir'in þirketleri
batýnca, "personel sayýsýný azaltma" nedeniyle gazeteden
atýldý ve iþsiz kaldý... Türkiye'ye dönemedi uzun bir süre, çünkü
iþ bulamadý... Sonra, Kýbrýs'taki sosyal demokrat bir gazetede
[Ortam gazetesinde] iþe baþladý... Orada yine "Pikaj-Montaj"
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iþleriyle uðraþtý... Kendini kanýtlamak için, Ortam gazetesinde
"Hafta Sonu" diye, mizahi bir ilave yayýnlamaya baþladý...
Bu kez de sað görüþü eleþtirmeye baþladý çizgileriyle... Bir
numaralý solcu olup çýktý... Ýþte ben, o dönemde tanýþtým
kendisiyle... Efendice, saygýlý biri kiþilik imajý sergiliyordu...
Yýllarca, aramýzda bir dostluk oluþtu... Fazla samimi bir
dostluk olmasa da, benim ona, onun bana mesafeli bir saygýsý
vardý... Ortam gazetesinde çalýþtýðý dönemlerde, kendisine
birçok konuda yardýmcý oldum... Fakat, bir konuda yardýmcý
olamadým: Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'ne "Asli Üye"
olabilme konusunda... Çünkü, Kýbrýs'ýn Kuzeyi'ndeki mevzuat
buna engeldi... KKTC vatandaþý olmayan biri, Kýbrýs Türk
Karikatürcüler Derneði'ne veya baþka herhangi bir derneðe
"Asli Üye deðil, "Fahri Üye" olabilirdi... Fakat, Bokçu Aziz,
ille ki asli üye olmak istiyordu... Bu tercih benim tercihim
deðil, KKTC Dernekler Mukayitliði'nin ve dolayýsýyla dernek
tüzüðümüzün bir kuralýdýr... Þimdi ben, Hüseyin Çakmak
olarak, Türkiye Karikatürcüler Derneðine "Asli Üye" olabilir
miyim?... Bilemiyorum ama, sanýyorum üye olamam... Bu
konuda bilgisi olan varsa, beni aydýnlatsýn bir zahmet... En
erken bir zamanda üye olmak ve Karikatürcüler Derneði genel
kurullarýnda Metin Peker'i hallaç pamuðu gibi attýrmak
istiyorum...

Buna raðmen, Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan
ile uzun bir süre fikir alýþ veriþinde bulundum... Hatta, "Kýbrýs
Türk Karikatürünün Kýsa Tarihçesi" isimli kitaplarýmda,
Kýbrýs'ta karikatür çizen kiþilerden biri olarak ona da yer
verdim, birçok karikatürcü arkadaþýmýn eleþtirilerine
aldýrmadan... Çünkü doðru olaný yaptým... Bundan sonra da
doðru olaný yapacaðýmdan kimsenin kuþku duymasýný
istemem... Eleþtirmek, küsüþmek, kýrgýnlýklar ayrý þey,
gerçekleri inkar etmek ve gizlemek ayrý þey... Ama yine de
vurgulamaktan geri kalamam: Aziz Yavuzdoðan, Metin
Peker'in Bokçusu'dur.... Bokçu Aziz... Bu konuda þikayeti var
ise, nereye isterse þikayete gitsin... Ýster mahkemeye, ister
kadýya, ister hocaya... Dingil dingil... Yalla Beyrut...

Devam ediyorum: Metin Peker'in Bokçusu Aziz
Yavuzdoðan, Kuzey Kýbrýs'tan ayrýlýp Türkiye'ye gittikten
sonra, onunla çeþitli defalar Aksoy Yayýnlarý'nýn telefonuyla
görüþtük, hal hatýr sorduk, biribirimize karþýlýklý karikatür
kitaplarý gönderdik... Birkaç yýl önce, Karikatürcüler
Derneði'yle iliþkilerimizin hangi düzeyde olduðunu sordu...
Ben de ona Metin Peker'in yönetimini eleþtirdim... O
konuþmamýzda, aynen þunlarý söylemiþti bana: "Merak etme,
ben de hoþlanmýyorum o heriften... Buradaki bir grup
arkadaþla genel kurulda dernek yönetimine girmeye
çalýþacaðýz ve Metin Peker'i görevden uzaklaþtýracaðýz... Bu
derneðe yakýþmayan birisi o..."

Bu yazdýklarýmda tek bir satýr yalaným var ise, anam
avradým olsun... Birkaç yýl önce, yönetime seçilince
umutlanmýþtým... Fakat... Daha önce, e-posta ile yaptýðý
yazýþmalarý yapmaz olmuþtu benimle... Sonra, bir de baktým
"Nasreddin Hoca'nýn Torunlarý" dizisinde, Metin Peker abisi
ona kiþisel karikatür albümü bastýrmýþ... Ve olay orda bitti...
Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, ruhunu Metin
Peker'e sattý ve dibelik boka battý... Umarým sadece ruhunu
satmýþtýr, Metin Peker'e... Baþka þeylerini de satabilirdi... Kim
bilir, belki de satmýþtýr ve haberimiz olmamýþtýr...

7-Metin Peker'in Bokçusu Aziz Yavuzdoðan, yazýsýný þöyle
tamamlýyor: (...) "Ben de kendisine soruyorum, sayýn
Çakmak, sen Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin baþýnda
kaç yýldýr duruyorsun ? Derneðinizin kuruluþundan bu yana

kaç baþkaný oldu? Bir isim listesi çýkarýr mýsýn?"
Daha önce çeþitli vesilelerle açýklamýþtým, Bokçu Aziz için

tekrardan açýklýyorum: Kuruluþ aþamasýndan bugüne, Kýbrýs
Türk Karikatürcüler Derneði'nin baþkanýyým... Ama ben, bu
göreve geldiðim günden beri bazý dernek üyelerine rüþvet
vermiyorum, kimseyi tehdit etmiyorum... Adil bir yöntemle
seçiliyorum... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin, taþ
patlasa, 15-20 üyesi vardýr... Bu üyelerin sadece 5 tanesi
faaldýr... Dernek üyelerimize bir sorun, lütfen... Kim ki dernek
baþkaný olmak istiyor, derhal istifa edeceðim... Herhangi bir
dernek üyesi "Hüseyin Çakmak baþkan seçilmek için entrika
ve sahtekarlýk yaptý" derse eðer, bu mesleði asla
yapmayacaðým... Genel kurullarýmýzda, üyelerimizi yalvar-
yakar topluyoruz... Þu ana dek, Kýbrýs Türk Karikatürcüler
Derneði'ne baþkan olmaya gönüllü adam yok ki... Yýllardýr,
her fýrsatta vurguladýðým bir sözüm vardýr: "Dernek
baþkanlýðýna aday olacak olan þahsa, bir plaket takdim
edeceðim" diye... Üstelik, birkaç ay sonra yapýlacak olan genel
kurulda baþkanlýða aday olmuyorum... Arkadaþlarým birini
bulsunlar artýk...

Not-1: Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði genel kurul
raporlarý herkesin emrine amade... Mali raporlarýmýz gaymag
gibi... Hiç hile, hurda yok... Hey gidinin Aziz Yavuzdo an'ý
hey... Nereden nereye geldin... Kaderde kýsmette Metin
Peker'in Bokçusu olmak vardý demek ki...

Deðerli arkadaþlar: Biliyorum, bu yazdýklarýmý için beni
eleþtireceksiniz: "Adamlarý boka batýrýp çýkarttýn"
diyeceksiniz... Olacak o kadar... Yazýmýn baþýnda belirtmiþtim,
"kýssasa kýssas" uygularým diye... Ayna'ya yüzünü nasýl
gösterirsen öyle görürsün...

Not-2: Bokçu Aziz: Yanýtýný dört gözle bekliyorum... Sakýn
geç kalma, erken yanýt ver... Çünkü ben daha hýzýmý
alamadým...

SEVGÝLÝ KARÝKATÜRCÜLER MERHABA...
Sevgili Çakmak merhaba... Konu ile ilgili mailleri

forwardladým. Ayrýca ben de bir mail yazdým, onu da sana
yolluyorum. Üyeliðini tekrar aktifleþtirdim. Sorun olursa mail
yaz lütfen. Olasý en kýsa sürede görüþmek üzere, selam ve
sevgiler..

Not: Altta gruba gönderdiðim yazý metni...
"Sevgili karikatürcüler merhaba...
Son günlerde sevgili Hüseyin Çakmak'ýn editörü oldu u

Yeni Akrep dergisinde yer alan bir yazý nedeniyle bir tartýþma
yaþanmaktadýr. Tartýþma ile ilgili olarak söylenebilecek pek
çok nokta bulunuyor. Tartýþmayý bir alana daraltmadan
"saldýrý" boyutu ile yaptýðýmýz zaman birbirimizi karþýlýklý
anlama yerine anlamama ve hatta anlamamaya çalýþma ve
iyice içinden çýkýlmaz bir hal almaya doðru gidiyor. Bu açýdan
tartýþmaya bir iki noktadan deðinmek istiyorum.

 Birincisi, sevgili Metin Peker ile ilgili olarak dergide yer
alan üslubu benimsemiyorum. Ancak mizahýn her zaman
çuvaldýzýný kendimize de batýrmamýz gerekliliðini de hiç bir
zaman unutmamak gerekiyor. Mizah ve özel de de karikatür
hep bireyleri özellikle de iktidarý hep rahatsýz etmiþ ve
etmektedir. Bizim durduðumuz noktaya ve bakýþ açýmýza uysa
da uymasa da her mizahçýnýn da farklý bir tarzý vardýr
kuþkusuz. Buna da saygý duymamýz gerekiyor. Kiþisel görüþüm
ve yaþama bakýþým Yeni Akrep dergisindeki yazarýn yaklaþýmý
ile örtüþmemektedir.

Ýkincisi, sevgili Cem Koç'un hukuksal boyutu ile konuya
yaklaþýmýný benimsemediðimi vurgulamalýyým. Kuþkusuz
üretilen her eserin hem ulusal hem de evrensel hukukta ceza
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Derviþ Kerimoðlu'nun Yeni Akrep'te yayýnlanan ve Metin Peker'i eleþtiren yazýlarý
sonrasýnda, Karikatürcüler@yahoogroups e-posta grubunda yer alan konuyla ilgili
yazýlara Yeni Akrep genel yayýn yönetmeni Hüseyin Çakmak'ýn yanýtlarý-7

ve tazminat olarak karþýlýðýnýn olmasý doðaldýr. Ve biz
yaþadýðýmýz evimizden sosyal hayata kadar bu sorumluluklarla
karþý karþýyayýz. Her birey bu haklara ve sorumluluklara
sahiptir. Biz mizahçýlarýn bu yasal süreci ön plana çýkararak
oto-sansürü perçinleþtiren bir yaklaþýma yol açacak bir
deðerlendirmenin sanata ve özelde de karikatüre olumlu katký
yapmayacaðýný düþünüyorum.

Üçüncüsü, Yeni Akrep editörü olarak sevgili Hüseyin
Çakmak'ý 1990'lý yýllardan beri yakýndan tanýma þansýna sahip
biri olarak bu tür yazýyý yayýnlamak onun en doðal hakkýdýr.
Sanýrým bu konuda kendisinin bir açýklama yapmasý daha
doðaldýr.

Dördüncüsü, sevgili Aziz Yavuzdoðan'ýn (kendisi ile tanýþma
þansým olmadý ancak çizgilerini beðendiðim bir çizerdir)
yapýlan iþi (Yeni Akrep dergisini) küçümseyerek ve 90'lý
yýllardan beri hiç bir patrona baðlý olmadan emek ile
geleneksel bir þekilde son dönemlerde de internette yayýnýný
sürdüren dergiyi aþaðýlamasýný benimsemiyorum. En az
kendisinin malum yazýdaki olumsuzluklardan duyduðu
rahatsýzlýk kadar olumsuzluklara katký yaptýðý kanýsýndayým.

Sonuç olarak Ýstanbul'da bulunduðum süreçte sevgili Metin
Peker hakkýnda karikatürücülerin ikili monologlarda
söyledikleri ile birden çok çizer arasýndaki konuþmalarýnýn
çok farklý olduðunu gören biri olarak bu konularda sevgili
Erdoðan Karayel'in vurguladýðý gibi çok bireyselleþmeden
parçalayýcý ve bölücü deðil, birlikte üretkenliði artýran bir
Karikatürücler Derneði için çalýþma ve çabalama gerekir diye
düþünüyorum.

Bu arada sevgili Metin Peker ve sevgili Hüseyin Çakmak'ýn
da bir açýklama yapmasý gerekiyor galiba.

Verdiðim rahatsýzlýk için kusura bakmayýn. Bol karikatürlü
günler dileðiyle..."

Halis Dokgöz
Original Message
From: Halis "Dokgöz Date: 11/16/06 12:00:55
To: cakmak@kibris.net
Subject: merhaba

HALÝS DOKGÖZ'E HÜSEYÝN ÇAKMAK'IN NOTU...
Asýl þimdi baþladýk, Halis... Bundan sonra ben de

yazacaðým Metin Peker hakkýnda... Yeni Akrep'te, Metin
Peker'i eleþtiren yazar bir idi, þimdi iki olacak... Metin Peker,
çattý mý belaya þimdi?... Hem de çifte belaya... Ulan Metin
Peker... Ulan hýrbo... Þimdi seni kim kurtaracak elimizden?...
Abdest al, besmele çek ve salavat getir!...

TÜRK KARÝKATÜRÜ ONURLU,
DEMOKRATÝK VE ADÝL BÝR SÜRECE GÝRÝNCEYE DEK...
Günler sonra, Yüksel Can'ýn aþaðýdaki e-postasýný aldým,

karikatürcüler yahoo grup'tan... Nedenini tahmin
edebileceðim sebebler dolayýsýyla, karikatürcüler yahoo
grup'u yöneten kiþiler dýþýndaki birileri tarafýndan, bu grup
ile baðlantým kesilmiþtir... Daha önce de, benzer sorunu Yeni
Akrep'in web sitesinde yaþamýþtým... Birileri, Metin Peker
konusunu tartýþtýðýmýz için bilgisayarýma virüs atmýþ ve e-
posta programýný etkisiz býrakmýþtý...

Karikatürcüler yahoo grup'ta, Derviþ Kerimoðlu isimli
arkadaþým ve þahsým hakkýndaki tartýþmalarýn nasýl
baþladýðýný, kim kime ne gibi cevaplar verdiðini tümüyle
bilmiyorum... Elime ulaþan e-postalarý, tarih sýrasýyla Yeni
Akrep'te sansürsüz yayýnlayacak ve luzum görülenlere yanýtlar
vereceðim... Ama, þunu belirtmek isterim ki, benim bu grup

ile baðlantýmý kesen þahýsa [ki bu Metin Peker'in uþaklarýndan
biri veya birileridir] anasýndan emdiði sütü burnundan
getireceðim... Bu tartýþma þimdi baþladý ve Türk karikatürü
onurlu, demokratik ve adil bir sürece girinceye dek devam
edecektir...

Umarým bu mail guruptaki arkadaþlara ulaþýr...
-------Original Message-------
From: Huseyin Cakmak
Date: 11/21/06 19:03:54
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: Re: [karikaturculer] Hüseyin Çakmak'tan...

YENÝ AKREPTEKÝ YAZILAR ÜZERÝNE...
Dervis Kerimoðlu'nun yazýlarý Yeni Akrep dergisinde 3-4

aydýr yayýnlanmakta ve mizahi bir dil kullanarak, oldukça
ciddi þeyler söylemekte... Aslýnda yazýlarda sözedilenler çok
uzun zamandýr herkesin bildiði ve konuþtuðu konular... "Ýlk
defa duyuyorum" diyen zaten yalan söylüyordur... Bütün
bunlar uzun zamandýr konuþulmasýna raðmen, suçlanan kiþi,
büyük bir piþkinlikle herþeyi duymazdan, görmezden
gelmekte... Ben burada Yeni Akrep'teki yazýlarý iþaret ettikten
sonra, ilk kez duyuyormuþ da çok kýzmýþ, çok sinirlenmiþ
gibi yapan fedakar ruhlu iki kiþi ise suçlanan Metin Peker'i
savunmak üzere ortaya atilmis... Mafyatik gruplarda böyle
atýlgan elemanlara "tetikci" denmekte, ama Karikatürcüler
Derneði böyle bir yapýlanma olmadýðý (ya da en azýndan ben
hala öyle olmadýðýný düþünüyorum) için böylelerine (þimdilik
"yalaka" demeyelim hadi) "kraldan çok kralcý" denir olsa
olsa... Suçlanan kiþi, kendini savunmaktan aciz midir ki,
bunlar ortaya atýlmaktadýr, yoksa bu, durumdan görev çýkarýp,
yaranma çabasý mýdýr... Alayamadým� "Kimle kadeh
kaldýrmanýn daha iyi" olduðuna kadar abuk sabuk þeyler
söylenip, saða sola erdem, ahlak dersleri veriliyor, ve hatta
daha da ileri gidilip nasýl adam olunacaðý (!) konusunda çok
deðerli ipuçlarý veriliyor da, "bu suçlamalar doðru de ildir,
Metin Peker bunlarý yapmamýþtýr." denmiyor, denemiyor...

Yazýlarý yayýnlayanýn istifasý bile isteniyor da Metin Peker'in
çýkýp açýklama yapmasý ve istifa etmesi gerekti i
söylenmiyor... Bunlardan bir tanesi, benim "pisliðin içine
balýklama atladýðýmý" yazýyor, diðeri ise yazýsýna "tuvalette
pisliðini bir kenara yapýp sinekleri bekleyenler" olduðundan
söz ederek baþlýyor... Yani üsluplarýndan, dünyaya pislik dolu
çukurlarýndan baktýklarý anlaþýlýyor...

Yýllardýr Metin Peker etrafýnda çöplenen bu fedakar ruhlu
ve süper mert (!) kiþilere soralým o halde, suçlamalara, güya
"yazan belli olmadýðý için" yanýt vermeye tenezzül edilmiyorsa,
ben size, orada henüz yazýlmamýþ bir þeyi sorayým: "Metin
Peker, onu eleþtirdikleri için sevmediði karikatürcülerin
yarýþmalara gönderdiklerini yýrtýp atmaya devam ediyor mu??"
Bu soruya fedakarca savunduðunuz Metin Peker adýna yanýt
verin, fakat yanýtlar önceki yazýlarýnýzdaki seviyesiz üslupla
olmasýn, ama "benim kiþiliðim budur daha seviyeli
olamýyorum" diyorsaniz hiç konuþmayýn...

Yüksel Can
-------Original Message-------
From: yukselcan01
Date: 11/20/06 21:42:57
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: [karikaturculer] yeni akrepteki yazilar uzerine...



2. ULUSAL "MANÝSA" KARÝKATÜR
YARIÞMASI  (TÜRKÝYE)
Konu: "Kültür, Çevre ve Manisa
Tarzaný"
Teknik: Serbest�
Ölçü: Serbest...
Eser Sayýsý: Serbest...
En Son Katýlým: 22 OCAK 2007
Ödüller: 1. Ödül: 2.000
YTL+Plaket., 2. Ödül: 1.000.
YTL+Plaket., 3. Ödül: 750.
YTL+Plaket... Mansiyon Ödülleri:
(Üç adet Mansiyon Ödülü, her biri
500'er YTL+Plaket.,) Özel Ödüller:
(Üç adet Özel Ödül, her biri 300'er
YTL+Plaket.,)
Adres: Manisa Belediyesi Çocuk
Kültür ve Sanat Merkezi Utku
Mahallesi Coþkun Sokak no 3
Manisa (Türkiye)
Detaylý Bilgi: www.manisa.bel.tr

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12                                  YIL-YEAR:5 (ARALIK-DECEMBER 2006) SAYI-ISSUE:53

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. CARTOON EXHIBITION
IN MEMORY OF ANNA
POLITKOVSKAYA (RUSSIA)
Theme: is "This murderous word-
Freedom!"
The International Cartoon Club is
inviting cartoonists worldwide to take
a part in the exhibition devoted to the
memory of prominent Russian
journalist Anna Politkovskaya.
Work: Unlimited...
Size: JPG or GIF. 100 dpi, less than
500 KB. The largest side of the
image has to be less than 600
pixels...
Technique: Free...
Deadline: 10 DECEMBER 2006
E-Mail Address:
cartoongallery@gmail.com
Detail Info:
http://www.cartoon-expo.com

1ST INTERNATIONAL
"KOLASIN" CARTOON
CONTEST (MONTENEGRO)
Themes: "Snow&Mountains And
Free...
Technics: Free�
Work: Number of works: Max 5
Size: Free
Deadline: 31 JANUARY 2007
Prizes: First Prize: Plaquete &
1000 �uro., Second  Prize:
Plaquete & 700 �uro., Third Prize:
Plaquete & 500 �uro., Three
Special Prizes...
Address: 1st International Cartoon
Contest of Montenegro
Drljevic Darko, R. Maskovica,
81210 Kolasin (Montenegro)
E-Mail Address:
drljevicdarko@cg.yu
shaft@cg.yu

INT. "IGUASSU FALLS" GRAPHIC
HUMOR FESTIVAL (BRAZIL)
Theme: "Airplane"
Technics: Digitized in 300 Dpi, Color Mode
RGB, JPG Format (Medium Quality) or
PDF, Obeying The Max. Limit of 1,5 MB,
Sent by Internet or Recorded in CD And
Sent to Our Address (Considered Safer)...
Size: A4
Deadline:  08 DECEMBER 2006
Prizes: 1st Place: US$ 10.000., 2nd Place:
US$ 5.000., 3rd Place: US$ 3.000., 4th
Place: US$ 1.500., 5th Place: US$ 500...
Address: International Festival of Graphic
Humor at the Iguassu Waterfalls.,
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu., Rua
Benjamin Constant, 62 - Foz do Iguaçu -
Paraná (Brazil) CEP: 85.851-210
Detail Info: humor@humorfalls.com.br

INT. EURO-KARTOENALE
KRUISHOUTEM-2007 (BELGIUM)
Theme: "Locks and Keys"
Work: They number of entries is limited
until 5... They shall not have been
exhibited or published before...
Size: A4...
Deadline: 15 JANUARY 2007
Prizes: 1st Prize: � 1.500,00+Trophy.,
2nd Prize: � 1.200,00+Trophy.,
3th Prize: � 1.000,00+Trophy.,
Prize of the E.C.: � 500,00.,
Best Belgian Cartoon: � 250,00
Address: Euro-Kartoenale
Waregemsesteenweg 113
B-9770
Kruishoutem (Belgium)
Detail Info: www.ecc-kruishoutem.be

WORLD PRESS CARTOON
SINTRA 2007 (PORTUGAL)
Theme: Detail info:
in fo@wor ldp resscar toon .com
Sections: A) Caricature., B) Editorial
Cartoon., C) Gag Cartoon...
Work: Only the originals of the works
will be accepted...
Size: The format of the works cannot
exceed the European A3 standard:
420x297 mm.
Deadline: 31 JANUARY 2007
Prizes: Grand Prix: 20,000 Euro.,
Other all prizes, detail info:
www.wor ldpresscar toon .com
Address: World Press Cartoon
AP. 5123
1081-601 Lisboa (Portugal)
Detail Info:
www.wor ldpresscar toon .com
E-Mail: info@worldpresscartoon.com
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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...

5. INT. "CEMAL NADÝR"
CARTOON CONTEST (TURKEY)
Themes: 1-Free., 2-Freedom of
expression...
Work: Each category 3 works...
Size: A4 (210x297) mm...
Technique: Free., original...
Deadline: 21 FEBRUARY 2007
Prizes: Cemal Nadir Prize: 2000 $.,
Orhan Holding Prize: 1000 $.,
Bursa Rotary Club Prize: 1000 $., 6
Honour Mentions: 200 $ of each.
Honour Certificates will be given to
finalists...
Address: (International Cemal
Nadir Cartoon Contest)
Dilmen Oteli, 1. Murat Cad. No: 68
(16070) Çekirge, Bursa (Turkey)
Detail Info:
http:// www.bursarotary.org
cemalnadir@bursarotary.org

INTERNATIONAL "JAKA BEDE"
CARTOON FESTIVAL (POLAND)
Theme: "Women" (Modern and
fashionable, joyful and upset one, a
wife, mother and a friend but not also a
sportswoman, a physician or just the
woman)
Work: 2 cartoon... Original...
Size: Max A3...
Deadline: 25 FEBRUARY 2005
Prizes: Entries will be appreciated by
the jury selected by organisers among
friendly artists and satirists...
Prizes will be appropriate, unexpected
and original...
Address: Miroslaw Krzyskow
(International Konkurs)
ul. Powstancow Warszawy 10/1
11-400 Ketrzyn (Poland)
Detail Info: mirek@krzyskow.pl

18. INT. "GABROVO" HUMOUR AND
SATIRE BIENNIAL (BULGARIA)
Theme:  "Free"
Motto: "The World Lasts Because It
Laughs..."
Work: Max 5 Cartoon...
Size: A4...
Deadline: 1 MARCH 2007
Prizes: "Golden Aesop" 1.000 BGN.,
"Gascar Prize" 800 BGN., Prize of
Ministry of Culture of the Republic of
Bulgaria 800 BGN., Many Special
Prize...
Address: House of Humour and
Satire, 68,
Bryanska St.,
P. O. Box 104,
5300
Gabrovo (Bulgaria)
Detail Info: www.humorhouse.bg

6. INT "TABRIZ"  CARTOON
COMPETITION (IRAN)
Theme: "Kings"
Work: Max 5 works... Only the
originals of the works will be
accepted...
Size: Max. A3
Deadline: 04 FEBRUARY 2007
Prizes: First winner: 1000 �.,
Second winner: 500 �., Third
winner: 250 �., 10 cartoons will
be appreciated and awarded.
Address: Tabriz Cartoon
Association., Tabriz
Art&Culture Center, 29
Bahman Blvd., Tabriz (Iran)
Detail Info:
www.tabrizcartoons.com

INTERNATIONAL"SATYRYKON"
CARTOON EXHIBITION (POLAND)
Themes: A) "Humor and Social Satire"
B) "Cat..."
Work: Every Section 4 Cartoon...
Size: Maximum: A3...
Deadline: 01 FEBRUARY 2007
Prizes: Grand Prix Satyrykon-2006
pure Gold Key and 5.500 PLN.,
2 Gold Medals and 5.000 PLN.,
2 Silver Medals and 4.500 PLN.,
2 Bronze Medals and 4.000 PLN.,
4 Special Prizes: 3.500 PLN each...
Address: Satyrykon-Legnica 2006
International Exhibition.,
Chojnowska 2
59-220 Legnica (Poland)
Detail Info: www.satyrykon.com

2. INT. "DON QUICHOTTE"
CARTOON CONTEST (GERMANY)
Theme: is "Immigration"
Why do humans decide to leave and live
in another country live its country? Why
do the country of the immigration accept
these humans not as like their own
citizens?
Note: With participation in competition is
possible only by Internet. The participating
work may have been published neither
with another competition presented nor on
any way. With an offence, the deprivation
of the achieved prices is the result.
Size: A3-Size to deliver in 300 dpi
dissolution and in JPEG format...
Deadline: 28 FEBRUARY 2007
Prizes: First Prize: � 1,000.,
Second Prize: � 750,00., Third
Prize: � 500... Special Prizes...
Detail Info: www.donquichotte.at



Almanya'da Türkçe-Almanca
dillerinde yayýnlanan mizah dergisi
"Don Quichotte", bu yýl ikincisini
düzenlediði uluslararasý karikatür
yarýþmasýnýn konusunu "Göç" olarak
belirledi.

Don Quichotte dergisi, uluslararasý
alanda Türk karikatürünü dünya
karikatürü ile buluþturan, dünya
gündemindeki konularý uluslararasý
düzeyde sergilere dönüþtüren iki dilli
bir entegrasyon dergisidir. Almanya'da
göçün 50. yýlýnda bu yarýþmanýn daha
bir anlamlý olacaðýný düþünüyoruz.
Yarýþmanýn amacý, Göç'ün nedenlerini,
göç ülkesi ile o ülkede yaþayan
göçmenlerin sorunlarýný irdelemek ve
kaðýda yansýtmak... Yarýþma
konusunun temelini iki ana soruya
dayandýrabiliriz:

1) Bir insan neden ülkesini terk
edip, baþka bir ülkeye göçer?

2) Göç ülkesi, neden göçmenleri
kendi vatandaþý gibi sahiplenmez?

Günümüzde kaçak göçmen sorunu
her yýl artan bir hýzla dünya
gündeminde yer almaya devam
ediyor. Ülkeden ülkeye yasadýþý
yollarla taþýnan kaçak göçmenler, ya
saðlýksýz koþullardan dolayý hayatýný
kaybediyor ya da geçtiðimiz aylarda
örneðini gördüðümüz gibi denize
atýlýyor. Bu drama karþý dünya
ülkelerinin kalýcý çözümler bulmamasý,
her yýl yaþanan bu trajedileri arttýrýyor.
Don Quichotte dergisi, bu yarýþma ile
dünyayý -Göç- sorununa yönelterek,
kalýcý çözümler bulunmasý için
çizgilerle yönlendirmeyi
hedeflemektedir.

YARIÞMA KOÞULLARI:
1) Yarýþmaya sadece internet

üzerinden katýlabilinir.
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2. ULUSLARARASI
DON QUICHOTTE KARÝKATÜR YARIÞMASI

2)Yarýþmaya katýlacak karikatürlerin
daha önce hiçbir yarýþmada ödül
almamýþ olmasý ve yayýnlanmamýþ olmasý
gerekmektedir. Aksi takdirde ödülün geri
alýnabilmesi söz konusu olabilecektir.

3) Karikatürler A3 boyutunda, 300 dpi
ve jpeg formatýnda olacaktýr. Karikatürler
siyah-beyaz veya renkli olabilir, her türlü
boyama tekniði serbesttir.

4) Yarýþmaya gönderilen karikatürler
öncelikle (www.donquichotte.at)
internet sitesinin (heute/bugün)
bölümünde sergilenecektir. Böylelikle
kopya karikatürlerin veya þartnameye
uymayan karikatürlerin elenerek, son
zamanlarda oldukca sýk yaþanan ödül
krizlerinin önlenebileceðini düþünüyoruz.

5) Yarýþmaya son katýlým tarihi 28
Þubat 2007'dir.

6) Almanya'da yaþayan göçmen
kökenli sanatçý, yazar, gazeteci ve
politikacýlardan oluþan seçici kurul,
gelen karikatürleri 10-15 Mart arasý
deðerlendirecek, sonuçlar ise 31
Mart tarihinde açýklanacaktýr.

7) Ödul töreni ve sergi, Nisan
ayýnda Esslingen kentinde
gerçekleþecektir.  (Kesin tarih ve
sergi salonunun yeri daha sonra
açýklanacaktýr.)

ÖDÜLLER:
- Birincilik Ödülü: 1000 Euro
- Ýkincilik Ödülü: 750 Euro
- Üçüncülük Ödülü 500 Euro
- Özel Ödüller (Almanya´da

faaliyet gösteren kuruluþlar
tarafýndan verecektir.)

SEÇÝCÝ KURUL:
-Marlene Pohle (Stuttgart)
- Valeri Kurtu (Berlin)
- Derek Easterby (Nürnberg)
- Steffen Jahsnewski (Berlin)
- Selma Aykan Emiroðlu (Münih)
- Muhsin Omurca (Ulm)
- Erdoðan Karayel (Stuttgart)
- Hayati Boyacýoðlu (Berlin)
- Ýsmail Çoban (Wuppertal)
-Mahmut Celayir (Stuttgart)
-Þinasi Dikmen (Frankfurt)
- Mehmet Ünal (Mannheim)
- Gürsel Köksal (Frankfurt)
- Ozan Ceyhun (Berlin)

 http://www.donquichotte.at
g a s t - b i l d e i m m i g r a t i o n -
cartooncontest2.pdf

Erdoðan Karayel
www.donquichotte.at

http://www.indianink.org
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The city of Foz do Iguaçu, through the Fundação Cultural,
with the purpose of encouraging and publicizing the work of
graphic humorists, invites to take part in the IV International
Festival of Graphic Humor at the Iguassu Waterfalls.

DATES
Entry of works: Up to the 8th of December of 2006
Opening of the Festival: 14 th of December of 2006
Place: Foz do Iguaçu City
Time of the Festival: From the 14th to the 17th of December

of 2006.
Exhibition: from the 14th of December to the 31th of January

of 2007.

PARTICIPATION
The participation is open to all cartoonists, either professional

or amateurs, from any nationality and above 16 years of age,
who will be allowed to enter only unedited works. Each author
will be allowed to enter up to three works. The participation of
officials (or relatives of these) related to the organization of
the event is utterly prohibited.

AWARDS
Five prizes will be granted in a total amount of US$ 20.000,00

(Twenty Thousand U.S. Dollars - minus all the applicable taxes
according to the legislation in force) divided as follows:

1º place, prize in the amount of         US$  10.000,00
2º place, prize in the amount of         US$    5.000,00
3° place, prize in the amount of         US$    3.000,00
4° place, prize in the amount of         US$    1.500,00
5° place, prize in the amount of         US$       500,00

* Payment up to the 01 st of July of 2007

PRESENTATION OF WORKS
Toppic: "Airplane".
Category: Cartoon (definition: graphic joke about universal

and timeless theme), respecting the specified topic.

Techniques: Works produced with any technique will be
admitted.

Specifications: Maximum size in format A4 (21,0 X 29,7 cm
or 8,3 X 11,7 inches), in vertical or horizontal, digitalized in 300
dpi, color mode RGB, in format JPG (medium quality) or PDF,
not exceeding the maximum limit of 1,5 MB, sent by e-mail (e-
mail addresses below) or recorded in CD and sent to our address
(safer option).

Data: The following data must necessarily be sent within
the body of the e-mail message: Full name of the author, artistic
name, full address, telephone, e-mail, number of I.C. (identity
card), number of tax registration and bank data. A summed
résumé and a photo may as well be sent, though no mandatory,
to the database of the Festival.

SENDING OF WORKS
The deadline for the sending of works will be the 8th of

December of 2006. Works sent by e-mail or mail after this
date will not be admitted in any case.

By e-mail: The works can be sent by e-mail to the following
e-mail addresses that respond to sending criteria based on
regions, according to the residence of the designer.

 humor@humorfalls.com.br

The following indications must be attended at all times:
Each and every entry must contain, in the body of the e-mail
message, all the data about the participant and only one picture
can be annexed to each message.

By mail: The sending of works by mail, recorded in a CD, is
always safer. It may as well be accompanied, or not, by the
printed archive. It is important to note that there must be a
text archive,  (extension .doc or .txt) with all the data about
the participant. The date of the post office stamp will be the
one valid in regard of the entry (no later than 08/12/2006).

The works must be mailed to the following address:
International Festival of Graphic Humor at the Iguassu

Waterfalls., Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
Rua Benjamin Constant, 62 - Foz do Iguaçu - Paraná - Brazil
CEP: 85.851-210
Telephone +55(XX45) 3521 1480

GENERAL INFORMATION
Information Web Sites:
www.humorfalls.com.br
www.humorfalls.com
www.festhumordascataratas.com.br

E-mail:  artenatural@compubras.com.br
Telephone: +55(XX45) 3523-7072

CONTEST
There will be one jury for the selection and another jury for

the awarding composed by qualified professionals in this field
and the decisions will be in all cases unappealable:

If the jury finds any irregularity or plagiarism in any entered
work, they will have the right to revoke the prize granted to
that work. The Organizing Committee might establish other
additional prizes and acknowledgments.

The list of the selected and awarded works will be made
known by the press and the web sites of the Festival.

EXHIBITION
The selected works will be exhibited during the Festival and

in traveling exhibitions. They will also be granted to publications
that help with the advertising of the event, and included in the
book (catalog) of the Festival.

GENERAL CONSIDERATIONS
In accordance with the rules herein, presented in compliance

with the Law of the Author's rights (law N° 9.610/98),
participants are fully aware of, and agree with, the following
articles:

1. The sent works will become since then, part of the
collection of the Festival and, therefore, shall not be returned
under any hypothesis;

2. Those works that were selected will be reproduced in
order to become part of expositions, catalogs and for the
advertising of the event;

IV INTERNATIONAL FESTIVAL OF GRAPHIC HUMOR
AT THE IGUASSU WATERFALLS (BRAZIL)
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ÝZODER ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI ALBÜMÜ-2006
ÝZODER Yayýný., 32x22 cm., 108 Sayfa., Tamamý Renkli., Art Direktör: Mustafa
Kalemci., Tasarým ve Uygulama: Ýlyada Ýletiþim., Renk Ayrýmý ve Baský: Orhan
Matbaacýlýk... (Ýstanbul-Türkiye)

 2. ULUSLARARASI "KERVANSARAY" RESÝM-HEYKEL-KARÝKATÜR-
SERAMÝK-FOTOÐRAF SERGÝSÝ KATALOÐU 2006

Battalgazi Kültür ve Sanat Derneði Yayýný., 24x22 cm., 262 Sayfa., Tamamý Renkli.,
Baský: Yeni Çýnarcýk Matbaacýlýk Ltd. Þti... (Malatya-Türkiye)

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

 CARTOON AND CHILDREN RIGHTS
Karikatür Vakfý Yayýnlarý., 23.5x16 cm., 80 Sayfa.,
Yayýna Hazýrlayan: Nezih Danyal., Tamamý
Renkli., Baský: Pelin Ofset... (Ankara-Türkiye)

ÇÝZGÝLERÝN DANSI-LÜTFÜ ÇAKIN
Kiþisel Yayýn., 21.5x18 cm., 174 Sayfa., Siyah
Beyaz., Editör: Y. Bekir Yurdakul., Tasarým:
Murteza Albayrak., Karikatürler ve Fotoðraflar:
Lütfü Çakýn., Dizgi: Görkem Çakýn., Baský:
Berke Offset-2005... (Ýzmir-Türkiye)
Ýletiþim: lcakin@mynet.com

MIROSLAW HANJOS
CARTOON WEB PAGE

http://hajnos.miroslaw.w.interia.pl/

WEB PAGE:
http://yeniakrep.org

E-MAIL:
posta@yeniakrep.org



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17                                    YIL-YEAR:5 (ARALIK-DECEMBER 2006) SAYI-ISSUE:53

GÜLDÝKEN HUMOUR CULTURAL MAGAZINE NO: 34
Ýris Yayýncýlýk., 22x31 cm., 80 Sayfa., Yayýn Yönetmeni: Turgut
Çeviker., Grafik Tasarým: Cem Günüberk., Siyah Beyaz., Yaz-
Güz 2005... (Ýstanbul-Türkiye)

GÜLDÝKEN HUMOUR CULTURAL MAGAZINE NO: 35-36
Ýris Yayýncýlýk., 22x31 cm., 64 Sayfa., Yayýn Yönetmeni: Turgut
Çeviker., Grafik Tasarým: Cem Günüberk., Siyah Beyaz., Kýþ-
Yaz 2006... (Ýstanbul-Türkiye)

INTERNATIONAL "VARAZDIN"
CARTOON CONTEST ALBUME-2006

Publisher: Vall o42 d.o.o., Editors: Miran
Bojanic Morandini, Tiskara Varteks., Size:
10.5x14.5 cm., 49 Page., Full Coloured., 2006...
(Varazdin-Croatia)

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

26. ULUSLARARASI "NASREDDÝN HOCA" CARTOON ALBUME 2006
Türkiye Karikatürcüler Derneði Yayýný., 19x19 cm., 216 Sayfa., Tamamý Renkli., Grafik
Tasarým: Cenk Alparslan., Renk Ayrýmý ve Baský: Kuban Matbaasý... (Ýstanbul-
Türkiye)
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CARTOONING FOR PEACE!

KEVIN BYRNE

"Cartoons can hurt, but they can also
heal as well." So said Liza Donnelly,
cartoonist for The New Yorker
magazine, at the Cartooning for Peace
conference recently held at the UN. The
fallout from the Mohammed cartoon
affair has provided ample proof that
cartoons can have negative effects. To
date little has been heard of their
healing powers, yet thanks to the UN
sponsored Cartooning for Peace
initiative that is changing.

Cartooning for Peace is a movement
comprising a group of the world's
leading political cartoonists. Set up by
Plantu, editorial cartoonist for France's
Le Monde newspaper, the task of the
organisation is two-fold: to educate
people on the power of political
cartoons, and to remind cartoonists of
their journalistic responsibilities.

On October 20th the residents of
Hirosaki, Northern Japan, were treated
to the first Cartooning for Peace
international conference. The seminar,
held in Hirosaki University, and
attended by an eclectic mix of students,
doctors, flower farmers and foreigners,
was organised by Japan's No-rio
Yamanoi, the archipelago's leading
editorial cartoonist. Behind overhead
projectors rigged to a huge video
display were the invited cartoonists:
Palestinian Baha Boukhari, Israeli
Michel Kichka, and Turkey's Izel

Rozental.
The conference started with a self-

introduction of each cartoonist in their
native tongue. No one could
understand Boukhari, Kichka, or
Rozental. Then they began to draw and
everyone understood. Their styles
varied. Boukhari's cartoons were stark
and gritty; Kichka's were stylized and
witty; and Rozental's immediate and
mischievous. Yet despite these
differences all three incisively portrayed
delicate issues with sensitivity and often
humour. At the UN one week previously,
the two-time Pulitzer Prize winning
cartoonist Mike Luckovich warned that
in cartooning there is the ever present
risk that "the image can overwhelm the
message". In the university's Michinoku
hall the images drawn did not smother
the message; on the contrary they were
the tools used to carry a message, and
this they did with remarkable efficacy.
Messages about poverty and inequality,
fear and disappointment, religious
difference and sectarian insensitivity
transcended the barriers of language
and culture with the ease of ink flowing
from a pen. The conference was truly

interactive, with audience members
suggesting themes for the cartoonists
to draw. The images produced
entertained and educated. They also
cast a few flirtatious glances at taboo.
When asked to illustrate the differences
between Jews, Arabs and Christians,
Turkey's Izel with the seed of a smile
on his face drew a cartoon centring on
circumcision. Soon that smile grew into
shared laughter.

"Images have great power, and it's
too easy to go too far", Israel's Kichka
noted at the UN seminar. On October
20th, four cartoonists showed us that
power: the ability to catch people's
attention and maybe make them laugh.
But ultimately to make them think.  To
close the conference, the cartoonists
and the audience joined No-rio in a
rendition of John Lennon's "Give Peace
a Chance". After this, cartoonists
signed the pictures they had drawn and
chatted with audience members. As I
left, a flower farmer with the precise
English of a professor enthused about
how the conference was a great
opportunity for the people of Hirosaki.
And indeed, it was.

http://members.lycos.co.uk/pharaohegypt
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26 Ekim günü daha önce yapýlan anjio gereði kalp
damarlarýmdan birine balon patlatýlmýþ, birine de stent
takýlmýþtý. Bir gece yoðun bakýmda kaldýktan sonra Cuma
günü öðleyin taburcu edilmiþtim. Eþim ve kýzým beni
evin dip kösesindeki yatak odasýna yatýrdýlar ve ayrý ayrý
tembihlediler:

"Bak baba seni çok seviyoruz, hemen iyileþmeni
istiyoruz. Doktor sýký sýký tembihledi. Ne gazete okumak
var, ne televizyon seyretmek. Kafaný boþ tut ve hiç bir
þey düþünme. Tamam mý? Ýlk 15 gün çok önemliymiþ."
dediler. Korkmuþtum. "Peki, tamam." dedim

Walkman'i kulaðýma takýp Ýngilizce dersi CD'sindeki
birinci dersi dinlemeye baþladým, tekrar tekrar. Saat de
14.30 gibiydi. Biraz sonra telefonlar çalmaya baþladý.
Uzaktan fýsýltýlar duyuyorum: "Ýyi günler Ferit bey� Raþit
þimdi uyuyor... söylerim..." Biraz sonra, gene zýýýýýr.. "Ýyi
günler Erdoðan bey� Þimdi uyuyor� söylerim..." Zýýýýrr...
Ýyi günler Cafer bey�"  Ýyi günler Adnan bey.." "Ýyi
günler Hikmet bey." Zýýýrrr.... Zýýýýrrr.... Gece yarýsý hala
zýýýýrrr.... Haným, ara sýra yanýma geliyor "Seni soruyorlar

ben de iyi diyorum.. Sen rahatýna bak. Artýk fiþi çektim..
Sen dinlenmene bak.. Cep telefonumu da almýþtý yanýna,
o da devamlý çalýp duruyordu. Her halde Metin Peker ya
da Erdoðan Bozok abi etrafa mail attý, arkadaþlarým da
arýyorlar.. Hanýma dedim ki"  Ben böyle bir þey görmedim
bu güne kadar.. Kerha... telefonu gibi çalýþtý bu gün
mübarek dedim, gülüþtük.

Ertesi gün de ayný durum öðleye kadar sürdü...
"Ýstirahatte, Ýbrahim bey.. Ben söylerim.." "Dinleniyor,
Ahmet bey. Gazeteleri vermiyorlar. Doktor öyle demiþ"

Bir gariplik var, siz neden televizyon izlemiyorsunuz?..
Evin içine sanki matem havasý kaplamýþ�

"Bir þeyler gizliyorsunuz benden siz?" dedim� Evet,
dedi eþim Emriye, gözleri doluverdi birden. "Üzülece in
bir haber vereceðim sana ama, ölümü öp
üzülmeyeceksin. Normal karþýlayacaksýn... E er
üzülürsen hakkýmý helal etmem sana.  Bak, annen de
Banu da ayný þeyi söylüyorlar. Söz mü?.." "Söz�" "Bir
ölüm haberi.. "�.Semih bey mi?" "��.Evet� Bak, söz
verdin. Ölümü öp, üzülürsen..  Sen þimdi kendini düþün,
Semih beyi biz de çok seviyorduk... Ama þimdi o öldü..
Allah rahmet eylesin, topraðý bol olsun.. Ama þimdi senin
saðlýðýn önemli.. Kendini düþün, bizleri düþün. Cenazeye
de gitme. Ben gider arkadaþlarýna anlatýrým.. Bak söz
verdin�"

�Eþimle birlikte cenaze törenindeydik. Ýyi ki ben de
oradaydým.. Onu kucakladým, onu uzaktan, Emel
yengemin ellerini yakýndan öptüm.. Albümümü ona
Bodrum'dan kargo ile yolladým diye bana kýrgýndý, "Sana
çok kýzgýným, bana bu kitabý kendi elinle vermeliydin,
kolay kolay seni affetmem, onu çöpe attým" demiþ ve
daha sonraki görüþmelerimizde bu kýzgýnlýðýný þöyle
hissettirmiþti. "Boþ ver, üzülme Raþit, unut onu, ben
sana kýrgýn deðilim, kimseye kýrgýn deðilim. Herkesi kendi
haline býraktým... Baþka ne var ne yok, saðlýðýn iyi mi?
Emriye nasýl, Banu nasýl, Aykut ne yapýyor? Þekerim, ev
halkýna selam.." deyivermiþti dudak ucuyla.

Ýyi ki cenaze törenindeydim. "Semih abi, beni 45 yýldýr
tanýyorsun. Seni hep usta, hep abi ve hep baba bildim.
O kusurumu affet; bak bu kadar çok uðurlayanýn kadar,
milyonlarca sevenin kadar, ben de seni çok seviyorum,
bunu sen de biliyorsun" dedim ve onun için dua ettim.
Hanýmým da, kýzým da duysun: Ýçim sýkkýn de il.
Ýnanýyorum o kusurumu da affetti. Hocamýzý dayanýþma
içinde kenetlenmiþ olarak uðurladýk. Artýk bundan sonra
onun için ve daha önce kaybettiðimiz ustalarýmýz için
yapacaklarýmýz önemli, onlara layýk olabilmek önemli...
Onu son yolculuða uðurlayanlarýn içinde onun yetiþtirdi i
gençler çoðunluktaydý, Kurucularýndan olduðu 37 yýllýk
Karikatürcüler Derneði üyeleri çoðunluktaydý. Gözün
arkada kalmasýn sayýn ustam-ýz. Törende bana þemsiye
tutan hocamýzýn yüzlerce talebesinden biri olan Mehmet
Þenocak "Rasit abi, yanlýþlýkla Levent Camii'ne gitmiþim
son anda taksi ile yetiþtim ve Semih hocamýzý uðurlayan
bu kadar insanýn arasýnda olabilme mutluluðuna eriþti im
için heyecandan içim pýr pýr ediyor"demiþti. Ben de O
ve diðer katýlýmcýlar gibi ayný duygular içindeydim..

Huzur içinde yat þekerim�
Ömür boyu çömezin Raþit Yakalý
(http://karikaturculer.yahoo.com/group)

SEMÝH ABÝM ÝÇÝN SIKI MARKAJ

RAÞÝT YAKALI

FOTOÐRAF:
AYDIN DOÐAN VAKFI



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20                                   YIL-YEAR:5 (ARALIK-DECEMBER 2006) SAYI-ISSUE:53

Ýsrail'e farklý bir bakýþ: Savaþ
toplumu nasýl etkiliyor?
Sokaktaki insan nasýl yaþýyor?
Komþuluk iliþkileri vd...

Michel Kichka, Ýsrail ve
Ýsraillilere mizahçý gözüyle
bakýyor.

1974 yýlýnda, henüz 20
yaþýndayken Belçika'dan
Ýsrail'e göç eden sanatçý, otuz
yýldan bu yana Kudüs kentinde
yaþýyor ve gözlemlerini mizahi
bir dille aktarýyor. Diðer bir
deyiþle,  Efrahim Kiþon'un
yazýyla anlattýklarýný, Michel
Kichka çizgiyle dile getiriyor.

Sanatçýnýn sergisi
Schneidertempel Sanat
Merkezi'nde 25 Kasým-10
Aralýk 2006 tarihleri arasýnda
yer aldý.

WHAT A COUNTRY!
QUEL PAYS!

NE ÜLKE AMA!

Karikatürcüler Derneði Ýzmir
Temsilciliði'nin "ÝZFAÞ" ile birlikte
düzenlemiþ olduðu "Karikatür ve Eðitim
Günleri" isimli etkinlik 18-20 Kasým 2006
tarihleri arasýnda "Fuar Basmane Kapýsý-
Toplantý salonunda, gerçekleþtirildi.

Karikatürcüler Derneði Ýzmir
Temsilcisi Cem Koç tarafýndan basýna
yapýlan açýklamaya göre, "Karikatür ve
Eðitim Günleri"nin düzenlenme nedeni
þöyle: "Günümüz eðitim sistemindeki
yeni arayýþlardan biri de  karikatürün
derslerde bir araç olarak kullanýlmasýdýr.

Ezbersiz eðitimin geliþmesindeki en
ilgi çekici ve etkileyici unsurlardan biridir
karikatür. Yapýlan araþtýrmalara göre
günümüz gençliðinin en çok okuduðu,
üzerinde konuþup tartýþtýðý yayýnlarýn
baþýnda mizah dergileri gelmektedir.

Gençlerin bu ilgisini derse
yöneltebilmek için öðretmenin ele
alacaðý konuyu sýnýfta  karikatür ile
anlatmasýnýn  daha etkili olaca ý
düþünülmekte ve bu konudaki arayýþ ve
uygulamaya yönelik giriþimler  ve konu
üzerinde her türlü tartýþma
temsilciliðimiz tarafýndan desteklen-
mektedir. Etkinlikte karikatürün eðitim
sistemi içinde kullanýmý ve olasý iþlevleri
çeþitli yönleri ile tartýþýlacak, uygulamaya
yönelik öneriler ele alýnacaktýr. Etkinlik
kapsamýnda  1 nolu hol toplantý
salonunda "eðitim" konulu karikatür-
lerden oluþan bir karikatür sergisi de yer
alacaktýr. Etkinlikteki konuþma ve
görüþler  bir kitapta toplanarak bu
konuda gelecekte yapýlacak çalýþmalara
temel oluþturmasý açýsýndan kalýcý hale
getirilecektir. "Karikatür ve Eðitim
Günleri"nde yer alan etkinlikler þöyleydi:

18 Kasým 2006: Karikatür sergisi. 1.
Oturum. Konuþmacýlar: Tan Oral
(Karikatürcü), Doç. Dr. Yakup Çelik
(Baþkent Üniversitesi Öðretim Üyesi), Dr.
Seçkin Aydýn (Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi)
Gösterim: Anadolu Üniversitesi Eðitim ve
Mizah Müzesi Tanýtýmý.

2. Oturum. Konuþmacýlar
Doç.Dr.Ferlal Örs (Celal Bayar
Üniversitesi Öðretim Üyesi),
Prof.Dr.Sedat Sever (Ankara Üniversitesi
Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi),
Hakký Uslu (Karikatürcü-M.E.B. Yayýnlar
Dairesi Baþkanlýðý), Hasan Efe
(Karikatürcü-Edebiyat Öðretmeni)

19 Kasým 2006: 3. Oturum.
Konuþmacýlar: Prof.Dr.Ýrfan Erdoðan
(M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Baþkaný),
Prof.Dr.Atilla Özer (Karikatürcü-Anadolu
Üniversitesi Öðretim Üyesi, Karikatür ve
Eðitim Müzesi Müdürü), Yurdagün Göker
(Karikatürcü), Cem Koç (Karikatürcüler
Derneði Ýzmir Temsilcisi).

"KARÝKATÜR VE
EÐÝTÝM GÜNLERÝ"

ERDOÐAN BAÞOL'A ÝTALYADAN ÖDÜL
Ýtalya'nýn Ýtri kentinde bu yýl
ikincisi düzenlenen
Uluslararasý "Fra Diavolo"
Karikatür Yarýþmasý
sonuçlandý.
Uluslararasý jürinin, Ýtalya'dan
Ancelo Campaner'e birincilik
ödülü, yine Ýtalya'dan Mario
Magnetti'ye ikincilik ödülü ve
Ukrayna'dan Kostovsky
Alexey'e de üçüncülük
ödülünün layýk gördüðü
yarýþmada, Türk çizer
Erdoðan Baþol'da "Onur
Mansiyonu" ödülü kazanmýþtýr.
Yarýþmada ayrýca, "Onur
Mansiyonu" ödülü kazanan
çizerler þunlardýr: Tomasz
Woloszyn (Polonya), Tadeusz
Krotos (Polonya), Masoud
Ziaei Zardkhashoei (Ýran),
Igor Smirnov (Rusya),
Duncan Keeley (Kanada),
Vladimir Kazanevsky
(Ukrayna), Erico Junqueira
Ayres (Brezilya).
Kasým ve Aralýk aylarýnda
sergilenecek ödüllü ve
yarýþma karikatürleri daha
sonra Ýtalya'nýn deðiþik
kentlerinde de sergilenecektir.



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:21                                    YIL-YEAR:5 (ARALIK-DECEMBER 2006) SAYI-ISSUE:53

ULUSLARARASI ÜÇGE KARÝKATÜR
YARIÞMASI SONUÇLANDI

BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ: HÝKMET CERRAH (TÜRKÝYE)

Bu yýl birincisi düzenlenen Uluslararasý
Üçge Karikatür Yarýþmasý'na 38 ülkeden
508 eser katýldý. "Alýþveriþ Hayattýr"
konulu yarýþmada birincilik ödülü Hikmet
Cerrah (Türkiye), ikincilik ödülü Valentin
Druzhinin (Rusya), üçüncülük ödülü de
Wang Rui Sheng(Çin)'in oldu.

Musa Kart, Zeki Bulut, Ahmet
Aykanat, Mehmet Kahraman, Turgut
Demir, Hayri Tuncer ve Okan Aras isimli
þahýslardan oluþan seçici kurul üyeleri
eserlerin güzelliði karþýsýnda
derecelendirme yapmakta zorlandýklarýný
ifade ettiler.

Yarýþmanýn sonuçlarýný basýn
toplantýsýnda açýklayan jüri üyelerinden
Okan Aras, Türkiye'deki çaðdaþ
perakendenin öne çýktýðýný, bunun en
önemli kahramanlarýndan birinin de
"Üçge" olduðunu ifade etti. Aras, sosyal
sorumluluk projelerinden biri olarak
Üçge'nin Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý
düzenlediðini belirtti. Seçici kurul üyesi
Musa Kart ise "Karikatür her alanda, her
ayrýntýda var. Yaþamý renklendiriyor ve
güzelleþtiriyor. Kendimizi daha rahat ve
kolay anlatýyoruz. Üçge hep hayal
ettiðimiz bir þeyi hayata geçirdi. Çok
güzel bir organizasyon oldu. Dileðim bu
tür yarýþmalarýn çoðalmasý" þeklinde
konuþtu. Toplantýya katýlan diðer jüri

Seçici kurul üyeleri, yarýþmaya gönderilen eserleri deðerlendirirlerken...

üyeleri Zeki Bulut ve Mehmet
Kahraman'da Bursa'da uluslararasý
karikatür yarýþmalarýnýn gelenekselleþ-
mesini dilediklerini ifade ettiler.

Uluslararasý Üçge Karikatür
Yarýþmasý'nýn ödül töreni ve sergi açýlýþý,
12 Aralýk 2006 tarihinde, Bursa'daki
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleþti.
Üçge karikatür sergisi Bursa'nýn
ardýndan, Türkiye'nin dört bir yanýnda
alýþveriþ merkezlerinde sanatseverlerle
buluþacak.

Yarýþmaya katýlan ülkeler: ABD,
Almanya, Arjantin, Avusturya,
Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Belarus,
Çin, Çek Cumhuriyeti, Estonya,

Finlandiya, Güney Kore, Hindistan,
Hýrvatistan, Ýsrail, Ýtalya, Ýran, Ýspanya,
Kanada, Kolombiya, Kenya, Mýsýr,
Macaristan, Makedonya, Meksika,
Myanmar, Montenegro, Özbekistan,
Polonya, Rusya, Romanya, Sýrbistan,
Suriye, Tayland, Ukrayna, Uruguay ve
Yunanistan.

Mansiyon Ödülleri: Juli Sanchis
Aguado (Ýspanya), Gergely Basca
(Macaristan), Hicabi Demirci (Türkiye),
Darko Drjevic (Karadað Cumhuriyeti),
Oleg Goutsol (Ukrayna), Mario Magnatti
(Ýtalya), Ahmet Öztürk Levent (Türkiye),
Gopal Sarker (Hindistan), Young Sik Oh
(Güney Kore), Kürþat Zaman (Türkiye),

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:
WANG RUI SHENG (ÇÝN)
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Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nde...

NEZÝH DANYAL KARÝKATÜR SERGÝSÝ

Karikatür Vakfý Baþkaný ve çizer Nezih Danyal'ýn
"Globanadoluzeyþýn" adýný verdiði karikatür sergisi 22
Kasým 2006 Çarþamba günü Eskiþehir'deki "Anadolu
Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi"nde açýldý.

Küreselleþen dünyada kültürlerin sentezini yapan Nezih
Danyal yarým asra yaklaþan süreden beri karikatürle
uðraþýyor. Gazete ve dergilerde çiziyor,Türkiye'de ve
dünyanýn deðiþik ülkelerinde sergiler açýyor, kitaplar
yayýnlýyor, çizgi filmler yapýyor, ödüller kazanýyor, karikatür
adýna eðitim faaliyetlerinde bulunuyor. 1994 yýlýnda
kurduðu Karikatür Vakýfý ile kurumsallaþtýrdýðý
çalýþmalarýný "Uluslararasý Karikatür Festivali" etkinliði ile
taçlandýrýyor. Nezih Danyal kendisini karikatür sanatýna
adamýþ bir sanatçý. Eskiþehir'de açtýðý sergi onun sanat
anlayýþýný, çizgi dünyasýný ve farklý üslubunu yasýtmakta.

Nezih Danyal'ýn "Globanadoluzeyþýn" adýný verdiði
karikatür sergisi önceki yýllarda Almanya (Berlin), Hollanda
(Roterdam), Fransa (Paris), Ýran (Tahran), Japonya
(Hirosaki), Hýrvatistan (Osijek), Polonya (Varþova,
Legnica), KKTC (Lefkoþa) gibi ülkelerde açýlmýþ ve büyük
ilgi görmüþtü.

Önder Þenyapýlý, Nezih Danyal için; "Sanatýna yýllarýný
vermiþ olan Nezih'in yalnýzca çizgisini geliþtirmekle
yetinmediðini, bilgi daðarýný zenginleþtirmeyi, çizgisini
geliþtirmek denli önemsediðini sergilemektedir bu sergide
yer alan çalýþmalarý. Ýyi bir gözlemcidir, Nezih Danyal.
Gördüklerini ne denli iyi algýladýðý ve algýladýklarýný ne denli
saðlýklý çözümlediði her bir yapýtýna yansýmýþtýr. Geçmiþle
bugünü ve global (ve de güncel) kültür ile ülkesinin
kültürünü sentezlemedeki baþarýsý ise yapýtlarýnýn üstün
niteliðini saðlamýþtýr" diye yazmaktadýr.

"Globanadoluzeyþýn" karikatür sergisi 26 Aralýk 2006
tarihine kadar, hafta içi hergün 9.00-12.00, 13.30-18.00
saatleri arasýnda görülebilecek.

(Nezih Danyal'ýn Özgeçmiþi)
1945  yýlýnda Ýzmit'te doðdu. 1960 yýlýndan bu yana

gazete ve dergilerde günlük karikatürler, bantlar çizdi.
Ulusal ve uluslararasý yarýþmalarda birçok ödül kazandý.
Yurtiçi ve yurtdýþýnda çeþitli kentlerde sergiler açtý.
Karikatürleri müzelere alýndý.
Karikatür albümlerinden biri olan "Devir" Ýtalya'nýn

Pescara kentinde düzenlenen uluslararasý karikatür
kitaplarý yarýþmasýnda ödüllendirildi.

Çizgilerini afiþten, tiyatro dekoruna, kitap kapaklarýndan,
çizgi film çalýþmalarýna dek çeþitli sanat alanlarýnda
kullandý. Açýk alan lazer gösterilerinde kullanýlmak üzere
Almanya'da canlandýrma çalýþmalarý yaptý.

Üçüncü Balkan Film Festivali'nde "Jenerik Filmi" dalýnda
baþarý ödülü kazandý.

Kültür Bakanlýðý, ODTÜ, BÝLAR, Sanatevi, Karikatür
Vakfý gibi kuruluþlarda karikatür kurslarý düzenlendi.

1980 yýlýnda Sanat Sevenler Derneði tarafýndan "Ulusal
Kültüre Katký" armaðanýyla ödüllendirildi.

1993 yýlýnda "Kültür Bakanlýðý Dünya Karikatür
Galerisi"nin açýlmasýný önerdi. Açýlan bu galeride iki yýl
ulusal ve uluslararasý sergiler düzenledi.

TRT-1'de yayýnlanan "Gün Baþlýyor" programý içinde
"Haftanýn Karikatürü" köþesini hazýrladý ve sundu (1991).

1994 yýlýnda  "Karikatür Vakfý"ný kurdu.
1995 yýlýndan bu yana "Ankara Uluslararasý Karikatür

Festivali"ni düzenleyen Nezih Danyal,  ayný zamanda
FECO (Avrupa Karikatürcü Kuruluþlarý Federasyonu)
Türkiye Temsilciliði'ni de yürütmektedir.


