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DR. NEÞE BÝNARK

BÝZÝM KARÝKATÜR

ÇARKIFELEÐÝN
ÇÝZGÝLERÝYLE
HAÞIR NEÞÝR
Kimse kimsenin içinde ne var bilemiyor. Ýçinde çocuk

barýndýrýyor herkes, inkârý yok bunun... Herkesin kendi
çocukluðu içinde gizli hâlâ, ben büyüdüm diyene,
olgunlaþtým diyene nedense hiç inanasým gelmiyor,
yaþý baþý ne olursa olsun... Hayatý bir çocuk oyunu
olarak düþünelim, bir çizgi oyunu, sek sek örneðin...
Herkes, kendi yaþamýnýn sýnýrlarýný belirliyor önce,
tebeþirle. Ýster daireler çizerek, isterse kutu kutu
kareler içine hapsederek... Sonra da numaralandýrýyor
her bir birimini, dünyaya geliþ bir, çocukluk iki, gençlik
üç, olgunluk dört, ergenlik beþ (hayýr olgunluk ve
ergenlik ayný anlama gelmiyor, o yüzden ayný kutuya
hapsedemeyiz), orta yaþlýlýk altý, yaþlýlýk yedi, son
sekiz... Sekiz karede yaþýyoruz hayatýmýzý ya da sekiz
daire içine týkýþtýrýyoruz... Sonra baþlýyoruz oynamaya,
seke seke, hoplaya zýplaya... Arada oyun
deðiþtiriyoruz, körebe, saklambaç, kýzlarýn oynadýðý
lastik, beþ taþ, kuka, degav degav yani kovboyculuk,
ki bu oyunu oynamayý tercih edenler kutularýnýn
içinden dýþarý sekip bir süre kapalý mekânda tek ayak
üzerinde cezaya kalabiliyorlar.

Hayat devam ettikçe sek sek oynamaya devam
ediyoruz. Kimi insanlar çizdikleri tebeþir hattýnýn dýþýna
çýkmýyorlar, çýkamýyorlar ya da çýkmak istemiyorlar,
belki de korkuyorlar... Kimileri ise sek sek oyununun
kurallarýný kendileri koyuyorlar, tebeþir ellerinde
istedikleri yere dilediklerini çizip o tarafa
zýplayabiliyorlar. Tebeþiri ellerinden gönül rýzasýyla
býrakmadýktan ya da tebeþir ellerinden zorla

alýnmadýktan sonra, hayatý kendi koyduklarý kurallara
göre yaþayýp, oyunu kendi yöntemleriyle oynuyorlar...
Bu insanlar mý kazanýyor sek sek oyununu, çizgilerin
dýþýna taþamayanlar mý, tartýþýlýr elbette... Bu oyunun
sonunda kazanan var mý, önce o tartýþýlmalý. Yaþam
bir çizgi oyunu. Yaþam, çizgilerin bize oynadýðý bir
oyun. Çizgilerin kader denilen þeyi çizebildiði, insanýn
elinde belli belirsiz kullanýlasý bir silgi olduðu halde,
neye sahip olduðunu bilmediði için istemediði yerlerini
silemediði, bir çizgi daðarcýðý yaþam... Çizgilerin içine
hapsolunmuþ yaþamlar, çizgi dýþýna taþa taþa artýk bir
çizgi tutturamayan yaþamlar, rota çizgisinden bir
derece sapmak yeni bir çizgi yakalamak uðruna tüm
çizgileri görmezden gelen yaþamlar... Çizgiden
dünyalar, elinde kalem tutabilen ya da tutup da
hayatýný çizemeyen insanlar... Ýnsanlar ve çizgiler
arasýnda yaþanan kaoslar, oluþan çizgisel girdaplar,
çize çize bitmeyen yaþam yollarý, silebilinen ya da
silinemeyen yaþama kazýnmýþ çizgiler...

Çizgilerin arasýnda seke seke yaþayan insanlar...
Çizgiden hayatlar...
Yaþanasý, çizilesi bazýlarý için silinesi yaþamlar...
Kalemi elinde bulunduranlar ve elinde bir kalemi

var mý, farkýna dahi varamayanlar...
Yap bozcular, arkasý silgili kalemleriyle çizip çizip

silenler, silip silip yeniden çizenler...
Bir çizgide karar kýlamayanlar, çizgiler arasý

diyalogdan yana olanlar ve çizgisini asla diyalo a
açmayanlar...

Çize çize yaþayanlar, bir çizgi dahi atamadan hayata
veda edenler...

Yaþayanlar, yaþamýþlar, yaþayacaklar...
Hepsi birer çizgi karakterler...
Çizgiden hayatlarýnýn, çizilesi günlüklerini tutacaklar.
Kimileri de tek bir çizgi atýp, baþtan sona tüm

çizgileri silecekler...
Tehlike, elinde kalem tutup çizmeye daim hazýr

olanlarda deðil, tehlike kocaman bir "silgi" kafaya sahip
olanlarda...

MIROSLAW HANJOS
CARTOON WEB PAGE
http://hajnos.miroslaw.w.interia.pl/

KARÝKAKULTUR COM
WEB PAGE

http://www.karikakultur.com

INTERNATIONAL
KISTOON WEB PAGE

http://www.kistoon.com

CARTOON-IRAN
(CARTOON&HUMOR NEWS)

www.cartooniran.com



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3                                      YIL-YEAR:5 (OCAK-JANUARY 2007) SAYI-ISSUE:54

DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER
SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART

HÜSEYÝN ÇAKMAK

YOUNG SIK OH (SOUTH KOREA)
2st International "Salao de Humor de Paraguacu" Cartoon Contest, "Cartoon Section", 1st Prize, 2006-Brazil

http://www.salaodehumordeparaguacu.com/cartum_tematico_premiado,php (22 November 2006)

 ALEJANDRO TEMPESTA TASTÁS (ARGENTINA)
International "Tabriz" Cartoon Contest, Iran, "Theme: Fish", 2005

http://www.tabrizcartoons.com/fish/asar/argentina/alejandro_tempesta.htm (2005)

Hello Hüseyin friend, here him shipment cartoons with accidental similarities.
My cartoon 2005: http://www.tabrizcartoons.com/fish/asar/argentina/alejandro_tempesta.htm... Young Sik
Oh, Seul,  South Korea, 2006: http://www.salaodehumordeparaguacu.com/cartum_tematico_premiado,php

Best regards
Alejandro Tempesta Tastás

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

The
cartoons we
are going to
publish in this
page are
those
examples
from the
World Cartoon
Art which are
similar to each
other... By
doing this, we
do not have
any aim of
creating an
atmosphere of
discussion or
accusing
anyone... We
aim only and
only at
showing the
similarities in
the World
Cartoon Art
and
preventing
their repeat...
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M E K T U P - L E T T E R - M E K T U P - L E T T E R - M E K T U P - L E T T E R -

Siz deðerl i Yeni Akrep okurlarý
bilmiyosunuz ama ben buriya yazýyom
yine. Geçen sayýda yer alan meilleri
okumuþsunuzdur. Þahsen ben, bu
meillerin kimisine katýldýðýmý, kimisine
katýlmadýðýmý belirtmek istiyom burda. Bu
konuda sayýn Hüseyin Çakmak'la
telefoniye görüþtüm. Benim yazýlarým
sonucu, kendisine yöneltilen acýmasýz
eleþtiriler nedeniyle, rahatsýz olmussa
eðer, yazýlarýma son verebileceðimi
belirttim. Aldýðým yanýt þöyle: "Bence bir
sakýncasý yok. Yazdýklarýnýza yanýt
verilmesi halinde, bu yanýtlarý
yayýnlayacaðýmý bilmenizi istiyorum."

Ben de buradan tekrar ediyom: Er olan
kiþi yazdýklarýma yanýt verir. Benim
yazdýklarým uydurma yazýlar, dedikodu
içeren yazýlar diil ki. Arzu ediyodum ki,
Karikatürcüler Derneði gizli baþkaný Metin
Peker biraderim yanýt versin bu
yazdýklarýma. Fakat, nerde öyle yürek
onda. Karikatürcüler Derneði gizli baþkaný
Metin Peker birader yanýt vermese bile,
Karikatürcüler Derneði Denetim
Kurulu'nun bu iddialarý araþtýrmasýný ve
bi yanýt vermesini bekledim sürekli. Halen
de bekliyom. Fakat, kimi kime þikayet
ediyoz birader? Herkez bi köþeye gizlenip
kalmýþ. Hele bi bekleyiniz. Daha
baþlamadýk ki. Özet bu yazdýklarým.
Paniklemeyiniz bideneden. Sýrayla
aktaracaðým bildiklerimi, yaþadýklarýmý,
duyduklarýmý. Sabýrlý olmanýzý istirham
ediyom.

Þimdik, kadife bi giriþ yaptýktan sonra,
esas hadiseye el atalým isterseniz.

Meil ler aracýlýðýyla yazýlanlarý
okumuþsunuzdur. Bu meiller içerisinde
adabýyla kaleme alýnan yazýlar mevcut,
küfürlen kaleme alýnan yazýlar mevcut.
Okuduktan sonra, bi tasnif yaptým
meillerde yer alan yazýlarý. Ortaya ne gibi
bi sahne çýktý, biliyo musunuz?
Teferruatlan aktarýyom aþaðýya:

Sahne bir: Joe Dalton (Metin Peker)
Posta Arabasý'na soygun giriþiminde
bulunuyo. Yüzünü maske ile gizlemiþ
fakat kim olduðu biliniyo. Yine de, hiç bi
konuda korkmuyo kimseden. Hesap
vermiyo kimseye. Takmýyo kimseyi. Ne
Karikatürcüler Derneði tüzüðünü ciddiye
alýyo, ne Denetleme Kurulu'nu takýyo, ne
Karikatürcüler Derneði üyelerinin
tenkitlerine aldýrýyo. Ne þu, ne bu, ne o
birader.

Sahne iki: William Dalton (Aziz
Yavuzdoðan), Joe Dalton (Metin Peker)

DALTON KARDEÞLER
VE RED KÝT...

Posta Arabasý'ný soyduðu sýrada çevreyi
gözetliyo çifte tabancasý ile. Bu esnada,  Joe
Dalton'a (Metin Peker'e) tezahürat yapýyo.
Bol kepçe gres çekiyo ve gözüne girmeye
çalýþýyo. Ne de olmasa, Dalton Kardeþlerin
ikinci adamý olaraktan, Posta Arabasý
soygunundan elde edilecek vurgundan
kendisi de komisyonluk alcak.

Sahne üç: Jack Dalton (Erdoðan Bozok)
Posta Arabasý'nda bulunan ve soyulan
yolcularýn itirazlarýna karþý itiraz ediyo. "Ayýp
ulan ayýp. Hepinizi kýnýyom burdan. Joe
Dalton gibi ünlü bi soyguncu soyuyo sizi.
Teþekkür edip þükretceðinize, þikayet
ediyosunuz" diyo.  Jack Dalton iþini iyi biliyo
çünki. Kaz gelecek yerden Piliç'i esirgemiyo.
Niye esirgesin birader? Ýstanbul Karikatür
Müzesi yöneticiliðine atanmýþ yeniden.
Yasemin Masaracý hanfendi Ýstanbul
Karikatür Müzesi'ndeki görevinden ayrýldý
geçenlerde. Niye ayrýldý henüz bilmiyoz
fakat öðreniriz.

Sahne dört: Avarel Dalton (Raþit Yakalý)
Posta Arabasý soygunu anýnda, olayýn
vahametinin farkýnda diil henüz. Þaþkýn ve
anlamsýz bakýþlarla hadiseyi izliyo ve Jack
Dalton'un söylediklerini tekrar ediyo sürekli.

Diðer sahneler þöyle: Joe Dalton (Metin
Peker), Posta Arabasý'ný soyduktan sonra,
iþlerini geliþtiriyo. Banka soyuyo, Kýzýlderili
Kampý basýyo. Manifaturacýlýk,
komisyonculuk, borsacýlýk, faizcilik, tefecilik
iþlerine yöneliyo.

Derken, filmin final sahnesinde, adalet
ve kanun adamý Red Kit (Cem Koç) sahneye
çýkýyo. Þimdik, haliyle, Red Kit'in Dalton
Kardeþlerin peþine düþeceðini, onlarý
yakalayýp adalete teslim edeceðini
sanýyoruz ama yanýlýyoruz. Red Kit, Dalton
Kardeþlerden yana tavýr alýyo, onlarý
savunuyo ve koruyo. Dalton Kardeþlere
adalet ve kanun öðretip, hukuk danýþmanlýðý
yapýyo. Senaryo ters yazýlmýþ. Çeliþkili bi
durum birader. Karikatürün özü çeliþki diil
mi zaten? Yakýþýr mý yakýþýr yani.

Her neyse, özetleyelim mevzuyu:  Joe
Dalton (Metin Peker) kasabayý adam akýllý
söðüþlüyo. Hiç kimse bu duruma ses
çýkartmýyo. Red Kit, iyilerin yanýnda,
kötülerin karþýsýnda olmasý gereken bi
durumda, Dalton Kardeþlerin yanýnda yer
alýyo. Kanunen ve hukuken Dalton
Kardeþlere arka çýkýyo. "Hakkaten böyle
biþiy var mý? Bu konuda bi soruþturma
açsak, Karikatürcüler Derneði Denetim
Kurulu'nu göreve davet etsek, þu bizim Joe
Dalton'u (Metin Peker) bi hesaba çeksek.
Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz"
diyeceðine, adaletten ve kanundan zerre
kadar nasibini almamýþ Joe Dalton'a (Metin
Peker'e) arka çýkýyo. Ýnsanýn aklý karýþýyo
ama yapcek biþiy yok birader.

Þimdik, eðri oturalým, doðru konuþalým:
Yazdýðým yazýlarýn uslubunda ileri gitmiþ
olabilirim. Kimlik gizlemiþ olabilirim. Benim
de suçum olabilir bu hususta. Fakat,
Nasreddin Hoca'nýn bi fýkrasýnda söylediði

gibi "Hýrsýzýn hiç mi suçu yok birader?"
Neden bana ve sayýn Hüseyin Çakmak'a
abanýyosunuz? Karikatürcüler Derne i
gizli genel baþkaný Metin Peker'e
(Pardon, Joe Dalton'a diyecektim) neden
iki satýr biþiy yazmýyosunuz? Neden bi
çift laf söylemiyosunuz? Joe Dalton
(Metin Peker) birader Karikatürcüler
Derneði'ne göreve geldiði günden
bugüne hiç mi kabahat iþlemedi? Hiç mi
yanlýþ yapmadý? Joe Dalton'un (Metin
Peker'in) caný can, bizimkisi Patlican mý
yoksa?

Niye gizli isimlen yazý yazýyom
sanýyosunuz? Niye bozuk bi Türkçe ile
yazý yazýyom sanýyosunuz? Korkuyom
birader. Ýlk zamanlar yazdýklarýmý meille
göndertiyodum. Þimdilerde, Büyük
Postahane'den mektuplan postalýyom.
Ýster misiniz þimdik, Metin Peker
biraderimiz Büyük Postahane önüne
adam görevlendirsin? Olur mu olur yani.
Ýyi de, Joe Dalton (Metin Peker) akýllý,
ben ahmak mýyým birader?

Sayýn Hüseyin Çakmak'a gönderttiðim
mektuplarý  komþumuzun oðluyla yahut
kýzýyla göndertiyom þimdilerde. Ýþi
saðlama almak lazým birader. Ýnternetlen
ilgilendiðim için, meil lere ve
bilgisayarýmdaki bilgilere sýzma
yapýlacaðýný iyi biliyom. Kimlik bilgilerimi
iyi korumam lazým. Joe Dalton'un (Metin
Peker'in) karakterini bilmiyosunuz çünkü.
Acýmasýz ve gaddar bi kiþilik. Mazallah,
kazara kimliðimi bi öðreniverse, düþünün
baþýma gelecek olanlarý. Bu nedenlen
gizli isimlen yazýyom. Bu nedenlen
kimliðimi gizli tutuyom

Tanrý herkezi Joe Dalton (Metin Peker)
biraderimizin þerrinden korusun.

Amiiiiin.
Derviþ Kerimoðlu (Ýstanbul)

Photo: Left to right: Vice-
Chairman CUK "Kobra"+laureat
Zahradnik-Director "Vychodoceske
Muzeum, Kradec Kralove" Biennale
Humorest laureat, Rencin-Czech
famous cartoonist (65), laureat
Hanousek-Publicist, cartoons-critic,
editor weekly "e-GAG"...

(Autor photo: Bohuslav Sir,
Cz.Rep.)
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(07 Aralýk 2006-Lefkoþa) Kuzey Kýbrýs'ta
periyodik olarak yayýnlanmakta olan
"Çirkef" mizah-kültür ve gençlik dergisinin
grafikeri ve yazarý Barýþ Parlan'ýn, 7 Aralýk
2006 Perþembe sabahý, Maðusa'nýn Sakarya
bölgesinde pusuya yatan faili meçhul ve
faþizan kiþilerce saldýrýya uðrayýp darp
edildiðini öðrenmiþ bulunuyoruz. Sözkonusu
faili meçhul ve faþizan saldýrganlar, Barýþ
Parlan'a "Vatan hainleri, bu dergiyi bir daha
çýkarmayacaksýnýz, yoksa sizi öldürürüz�
Sizin bayraða, vatana saygýnýz yok mu?"
þeklinde tehditler savurmuþlardýr�

Görüþ ve düþüncelerinden dolayý Barýþ
Parlan'a ve "Çirkef" gazetesine yapýlan bu
saldýrý, ülkemizde ilk ve son kez gerçekleþen
bir saldýrý deðildir... Ýngiliz-ABD-Türk-Yunan
Emperyalistlerinin "Kýbrýs'ý Böl ve Yönet"
politikalarý neticesinde, 1955 yýlýndan
bugüne Kýbrýs'ýn Yeþil Hat ile bölünmüþ her
iki kesiminde yaþayan ve Kýbrýs'ýn
bölünmesine, milliyetçiliðe, þövenizme,
faþizme ve düþmanlýða karþý düþünceleriyle,
fikirleriyle ve eylemleriyle mücadele eden
sol görüþlü aydýnlara, yurtseverlere,
yazarlara ve gazetecilere yapýlan saldýrýlarýn
devamý ve bir yenisidir...

Kýbrýs'ýn Rum kesimi'nde olduðu gibi,
Kýbrýs'ýn Türk Kesimi'nde de milliyetçilik ve
faþizim týrmandýrýlarak Kýbrýs'ýn yeniden
birleþtirilmesi ve iki toplumun yeniden
birarada yaþama yönündeki istenci
engellenmek istenmektedir... Kýbrýslý Türk
ve Rum sosyalistler, aydýnlar, yurtseverler,
yazarlar ve gazeteciler, bu filmin çeþitli
versiyonlarýný daha önceki yýllarda defalarca
görmüþlerdir... Týpký, 1955 yýlýnda solcu
Kýbrýslý Türk-Rum sendikacýlarýn tehdit edilip
öldürüldüðü gibi... Týpký, 1962 yýlýnda
öldürülen Cumhuriyet gazetesi sahibi ve
yazarlarý Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet
gibi... Týpký, 1965 yýlýnda Larnaka yolunda

Düþünce ve Ýfade
Özgürlüðüne Çirkin Saldýrý:

ÜLKÜCÜLER ÇÝRKEF
DERGÝSÝ YAZARINI

DARP ETTÝ!
Bir gurup gencin baðýmsýz olarak

kendi imkanlarýyla yayýmladýklarý mizah
ve gençlik dergisi Çirkef'in yazarlýðýný ve
grafikerliðini yapan Barýþ Parlan, bu
sabaha karþý (07.12.06) Gazi Maðusa'da
ülkücüler tarafýndan darp edildi.

Barýþ Parlan, Sakarya Çemberi
yakýnlarýndaki bir arkadaþýnýn evinden
gece yarýsý saat 01.00 sýralarýnda ayrýlýp
evine doðru yürüdüðü sýrada, 3 kiþi
tarafýndan yolu kesildi. Parlan'ý önceden
takip edip, evden ayrýlmasýný bekleyen
saldýrganlar, Sema Otel yakýnlarýnda
yolunu keserek onu ciddi þekilde darp
etti.  Saldýrganlar, "Vatan hainleri, bu
dergiyi bir daha çýkarmayacaksýnýz,
yoksa sizi öldürürüz� Sizin bayraða,
vatana saygýnýz yok mu?" gibi birçok
aþýrý milliyetçi tehditler de savurdular.
Polise intikal eden olayla ilgili
soruþturma devam ediyor.

Saldýrýya uðrayan Barýþ Parlan olayý
þöyle anlattý: "Gece saat 01.00 sularýnda
arkadaþýmýn evinden kendi evime doðru
yola çýktýktan 10 dakika sonra, Sema
Otel'in karþý tarafýndaki tenha yol
kenarýnda 3 kiþi tarafýndan sýkýþtýrýlýp
darp edildim. Saldýrganlarýn gecenin o
saatinde nerede olduðumu bildikleri için,
beni önceden takip edip, saldýrýyý
önceden planladýklarýný düþünüyorum.
Üç kiþi ayný anda yumruk ve tekmelerle
beni darp ederken "Çirkef'i yayýnlamayý
kesmezseniz sizi öldürürüz� Vatan

hainleri, bu dergiyi  daðýtmayacaksýnýz"
diye de tehditler savuruyordu. Þans eseri
saldýrganlarýn elinden kurtuldum ve
kendimi koþarak yola attým, olay yerinden
kaçtým".

Elden daðýtýlan ve büyük çoðunluðu
Doðu Akdeniz Üniversitesi öðrencilerine
satýlan Çirkef dergisi, uzun süreden beridir
üniversite içerisindeki aþýrý dinciler ve
ülkücülerin tacizlerine maruz kalýyordu.
Dergi yazarlarý, telefon, e-mail ve sözlü
yollardan onlarca kez  ölümle tehdit edildi.

1999 yýlýndan beridir baðýmsýz olarak
yayýn hayatýný devam ettiren Çirkef dergisi,
bu olayý düþünce ve ifade özgürlüðüne
yapýlan ciddi bir saldýrý olarak deðerlendirip,
basýn meslek örgütlerini ve kamuoyunu
olaya duyarsýz kalmamaya çaðýrýyor.

Çirkef Yayýn Kurulu adýna
Halil Karpaþaoðlu

M E K T U P - L E T T E R - M E K T U P - L E T T E R M E K T U P - L E T T E R -
pusuya düþürülerek öldürülen Derviþ Ali
Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis gibi, Týpký,
1996 yýlýnda evinin önünde öldürülen
gazeteci-yazar Kutlu Adalý gibi... Týpký,
1990 yýlýndan bugüne Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde
yayýnlanan Yeni Düzen, Kýbrýs Postasý,
Ortam, Avrupa, Afrika, Kýbrýs ve daha
birçok gazeteye, gazeteciye yazarlara ve
çizerlere yapýlan tehditler, bombalamalar,
açýlan tazminat davalarý gibi... Týpký,
barikatlarýn açýldýðý 23 Nisan 2003
tarihinden bugüne, Kýbrýs'ýn Rum ve Türk
kesiminde vatandaþlara, aydýnlara,
öðrencilere, gazetecilere ve yazarlara
yapýlan faþizan ve þövenist saldýrlar gibi...

"Çirkef" mizah-kültür ve gençlik
dergisinin grafikeri ve yazarý Barýþ
Parlan'a yapýlan saldýrýyý kýnayýp, olaylarýn
faillerinin polis tarafýndan bulunacaðýný
beklemenin "Abestle Ýþtigal" sayýldý ý
Kýbrýs'ýn her iki kesiminde, böylesi faþizan
ve þövenist saldýrýlara karþý yapýlmasý
gereken tek þey Kýbrýslý Türk ve Rum
barýþseverlerinin, ilericilerinin aydýnlarýn,
yurtseverlerin ve sosyalistlerin ortak bir
platforumda birlikte mücadele
etmeleridir... Bu birlikteliðin ve
mücadelenin yapýlmamasý halinde,
faþizan ve þövenist çevreler, 1955'li
yýllarda olduðu gibi, önce hepimizi tehdit
edip sindirmeye çalýþacaklar, etkili
olamýyorlarsa öldürüp ortadan kaldýrma
yöntemini uygulayacaklardýr... Bunun
bilinmesinde fayda vardýr...
KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
YÖNETÝM KURULU�

Dear friend,
How are you? I appreciate the great

issue of Scorpian magazine .. it's really
good.

Attached my latest caricature of
Saddam Hussein of Iraq.. wish that you
like it.

Yours
Tamer Youssef
Vice president FECO group of

Egypt from San Francisco-USA

"ÇÝRKEF" MÝZAH-KÜLTÜR VE
GENÇLÝK DERGÝSÝ GRAFÝKERÝ VE
YAZARI BARIÞ PARLAN'A FAÞÝZAN
KÝÞÝLERCE YAPILAN SALDIRI VE

DARP OLAYI HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI...
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Telefon numarasýný
tuþladýktan üç-beþ saniye sonra
sesi kulaðýmdaydý...

"Nasýl gidiyor?" diye sordum...
"Ýyi gidiyor... Metin Peker ve

Haramilerini çok zora soktun
burada... Kafasý kesik Tavuk gibi
hangi yöne koþturacaklarýný
bilemiyorlar" dedi...

Sohbetimiz böyle baþladý... Ve
devam etti:

-Bak, istersen ben de sana
kopya vereyim...

-Neymiþ þu vereceðin
kopyalar?...

-Aslýnda, kopya deðil... Bazý
sorular soracaðým... Bu sorularý
Yeni Akrep'te yayýnlat ve Metin
Peker'in cevap vermesini iste...
Cevap vereceðini sanmýyorum
fakat... Sen yine de yayýnla...

-Sor bakalým...
-Kalem, kaðýt hazýr mý?...
-Hazýr... Hazýr...
-Ýyi öyleyse... Soruyorum...
-Sor bakalým...
-Soracaðým tüm sorularý,

Metin Peker'e soruyorum...
Araya baþkasý girmesin... Onun
adýna baþkasý yanýtlamasýn...

-Tamam...
-Soru bir: "Metin Peker, 2006

yýlý içerisinde, Karikatürcüler
Derneði yönetim kurulu
toplantýlarýna sürekli olarak
katýldý mý?..." Yazdýn mý?...

-Yazdým... Yazdým...
-Güzel... Soru iki: "Metin

Peker, 2006 yýlý içerisinde,
Karikatürcüler Derneði yönetim
kurulu toplantýlarýna sürekli
olarak katýlmýþsa eðer, 2006 yýlý
içerisinde, Ankara'dan Ýstanbul'a
hangi ulaþým aracý ile gidip-
geldi?... Uçak ile mi, Otobüs ile
mi, Tren ile mi?..."

-Güzel bir soru...
-Soru üç: "Otobüs ve Tren

ulaþýmýný görmezlikten

HÜSEYÝN ÇAKMAK

geliyorum... Fakat, Metin Peker,
2006 yýlý içerisinde, Ankara'dan
Ýstanbul'a uçak ile gidip
gelmiþse eðer... Bir yýl içerisinde
toplam ne kadar uçak bileti
parasý harcamýþtýr?... Bu konuda
detaylý bir döküman sunabilir mi
bize?... 2006 yýlý içerisindeki
Ankara-Ýstanbul gidiþ-geliþ Uçak
biletlerinin kopyalarýný veya
THY'dan alýnacak resmi belge
falan, sunabilir mi acaba?.."

-Hýýým...
-Soru dört: "Metin Peker,
2006 yýlý içerisinde,

Karikatürcüler Derneði yönetim
kurulu toplantýlarý için Ýstanbul'a
geldiði zamanlarda, hangi
otelde kalýyor?... Bu otel
masraflarýný kim karþýlýyor?..."

-Bu sorularý Metin Peker'e mi
soracaktým?...

-Elbette ona soracaksýn...
-Devam et...
-Soru beþ: "Metin Peker,

Ýstanbul'da kaldýðý süre
içerisinde, sabah, öðle ve
akþam yemeklerini nerde
alýyor?... Bu yermeklerin
harcamalarýný kendi cebinden mi
karþýlýyor yoksa Karikatürcüler
Derneði'nin bütçesinden mi
karþýlýyor?..."

-Anladým...
-Soru altý: "Metin Peker'in

Karikatürcüler Derneði yönetim
kurulu toplantýlarýna katýlmasý
sebebiyle harcanan bu paralar,
Karikatürcüler Derneði'nin diðer
yönetim kurulu üyelerine de
saðlanýyor mu?... Yoksa,  Metin
Peker'e yönelik özel bi
uygulama mý bu uygulama?..."
Bu sorulara cevap bekliyorum...

-Sorular bu kadar mý?...
-Hayýr, bu kadar deðil... Önce

bu sorularýmýza yanýt alalým...
Gelecek ay baþka sorular sorarýz
elbette... Haydi, saðlýcakla kal...

CEVAPSIZ SORULAR

Çok sayýda sergiye katýlan ve
ödüller alan karikatürist Cemal
Odabaþý, þimdi bir kokoreççinin
tezgahýnda çalýþýyor.

Türkiye genelinde çok sayýda
karma sergiye katýlan, gazete ve
dergilerde yayýnlanan eserleriyle
çeþitli ödüller alan karikatürist Cemal
Odabaþý, bir kokoreççinin seyyar
tezgahýnda çalýþarak geçimini
saðlamaya çalýþýyor.

Bursa'nýn merkez Osmangazi
ilçesi Santral Garaj Mahallesinde,
akþamlarý sahibinden devraldýðý
seyyar el arabasýnda kokoreççi
olarak çalýþan 42 yaþýndaki Odabaþý,
ilk kiþisel sergisini 2003'te Ýzmir'de
açtý.

ÝNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ ALDI
Bugüne kadar Ýstanbul, Adana,

Kýrþehir, Diyarbakýr ve Sinop ile yurt
dýþýnda bazý karma sergilere katýlan
karikatürist, Bursa'daki ilk sergisini,
çevresinden aldýðý borç parayla
Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün
açýyor. Odabaþý, 1998 yýlýnda "Asaf
Koçak Özel Jüri Ödülü" ve 2000
yýlýnda katýldýðý bir ulusal yarýþmada
"Ýnsan Haklarý Barýþ Ödülü" aldýðýný
kaydetti.

Babasýndan kalma küçük arsasýný
satarak, geliriyle kendisine bir tezgah
yaptýrdýðýný ancak bunu da belediye
zabýtalarýna kaptýrdýðýný kaydeden
Odabaþý, baþka bir kokoreççinin
tezgahýnda iþçi olarak çalýþmaya
baþladýðýný anlattý.

Ben sanatçýyým lûtfen beni kurtarýn
Tezgahýnda karikatür de çizen

Odabaþý, müþterisinin olmadýðý
zamanlarda tezgahýnýn üzerindeki
camda çizimlerine devam ettiðini
ifade ederek, þöyle devam etti:
Çocuðumun ilk konuþtuðu cümle,
'baba' ve 'mama' oldu. Benden
ekmek isteyen çocuðum için gece
gündüz her iþi yaptým, yapýyorum. Bir
taraftan da 'Ben sanatçýyým, beni
kurtarýn' diyorum.

(04.12.2006 http://alinteri.org)

KARÝKATÜRCÜ CEMAL
ODABAÞI'NIN DRAMI!

KARCOMIC
CARTOON&HUMOUR MAGAZINE

http://karcomic.com
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M. SERHAN GAZIOÐLU'NUN
KARIKATURUNE TAZMINAT DAVASI

"Karikakultur.de" isimli web sitem
TRT-int kanalýnda yayýnlanan
"Türksite" programýnda 23.12.2006
tarihinde tanýtýldý. Telefonla kurulan
canlý yayýnda, kýsa öz ve heyecanlý
bir sohbet oldu. Karikatüre olan
baðlýlýðýmý ifade ederken, sanatýn
içine mutlaka sevgiyi aský katmak
gerektiðini ifade etmeye çalýþtým.
Özellikle Türk medyasýnýn
yozlaþtýðýný TRT'nin bu konuda daha
duyarlý olduðunu söyledim. Yurt
dýþýndaki insanlarýmýzýn kültür-sanat
gereksinimleri adýna bu tür
programlarýn daha da artmasýný
önerdim. Program sunucusu Zahide
haným gerçekten programý içten ve
çok samimi bir þekilde sundu. Bana
tanýnan böylesi bir olanak sayesinde
web sitemi büyük bir kitleye tanýtma
fýrsatým oldu. Bana bu olanaðý
saðlayan "Türksite" program
yapýmcýsý Gülhan Yetik Eryüksel'e,
sunucu Zahide Yetiþ'e, danýþman
Tolga Kýzýlkaya'ya ve emegi geçen
tüm TRT çalýþanlarýna çok teþekkür
ediyor, nice yýllara diyorum..

Avni Odabaþý
Avni ODABASI
http://www.karikakultur.com
http://www.karikakultur.de

"KARIKAKÜLTÜR WEB
SÝTESÝ" TRT-INT

KANALINDA TANITILDI...

Yeni Düzen gazetesi çizeri M. Serhan
Gazioðlu'nun 1 Kasým 2006 tarihinde Yeni
Düzen gazetesinde yayýnlanan
karikatürüne, avukat Fuat Veziroðlu
tarafýndan tazminat davasý açýldý.

sýfatýnýn yer aldýðýný iddia etti.
Bilindiði gibi, avukat Fuat Veziroðlu,

geçmiþ yýllarda, Kýbrýs Türk Basýný'nda
birçok gazeteci, yazar ve karikatürcü
aleyhine, dönemin KKTC yöneticileri Rauf
Denktaþ, Derviþ Eroðlu, Taþkent Atasayan
ve Mehmet Bayram adýna birçok tazminat
davalarý açmýþtýr.

"Kýbrýs Türk Basýný'nýn Camokasý" adýyla
da bilinen avukat Fuat Veziroðlu, uzun yýllar
önce, Kýbrýs Türk Toplumu'nda önemli ve
muhalif bir parti olan Toplumcu Kurtuluþ
Partisi 'nde yöneticilik ve Milletvekilliði
görevi yapmýþ, daha sonra Rauf Denktaþ'ýn
emri ile Ajan-Provokatör görevi üstlenerek,
TKP'nin bölünmesinde önemli rol almýþtýr.

1960'lý yýllarda ise, "TC Özel Harp
Dairesi"nin bir görevlisi olarak, Kýbrýs
Cumhuriyeti'ni yýkmak amacýyla,
Türkiye'nin Anamur þehrinde kurulan
"Kýbrýs'ýn Sesi" isimli illegal Radyo'da yýkýcý
ve bölücü yayýnlar yapmýþtýr. Avukat Fuat
Veziroðlu, 1987 yýlýnda, Ortam gazetesinde
çizdiði bir karikatür nedeniyle, karikatür
sanatçýsý Hüseyin Çakmak aleyhine 50
milyon TL'lik tazminat davasý açmýþtý.

M. Serhan Gazioðlu'na dava açan
avukat Fuat Veziroðlu, dava açma
gerekçesini karikatürde yer alan kiþinin
kendisine benzediðini ve ayrýca
karikatürdeki yazýda "Reziloðlu Rezil"

Türkiye'nin Bursa þehrinde düzenlenen Uluslararasý "ÜÇGE" Karikatür Yarýþmasý ödül
töreni ve sergi açýlýþý 121Aralýk 2006 tarihinde Bursa'daki "Teyyare Kültür Merkezi"nde
gerçekleþtirildi. Rusya`dan törene katýlma nezaketini gösteren Valentin Durizhinin ile birlikte
Türkiye'den Ahmet Öztürk Levent, Hikmet Cerrah, Bursa`daki bu güzel organizasyonda
yer alan karikatürcü arkadaþlarýmýz Zeki Bulut, Mehmet Kahraman, Ahmet Aykanat, Turgut
Demir ve ÜÇGE`den Okan Aras, Elif Görgün Kaplan ve Kemal Tipoðlu`nun konukseverli i
ile karþýlandýlar. ÜÇGE firmasýnýn Karikatüre ve karikatür sanatçýlarýna verdiði deðerden
dolayý tebrik eder, iþ hayatlarýnda baþarýlar dileriz. (Hikmet Cerrah-Karikatürist)

�ÜÇGE� KARÝKATÜR YARIÞMASI ÖDÜL
TÖRENÝ VE SERGÝSÝ GERÇEKLEÞTÝ



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
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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...

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. 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

8. INT "STRUMICA" CARTOON
FESTIVAL (MACEDONIA)
Theme: In cartoon on theme:
"Carnival", Respectfully the spirit of
Strumica Carnival. Respectfully the
spirit of Strumica Carnival and the
tradition of this region we prefer works
with slight erotic theme...
Work: Maximum three works...
Size: Max. 30x40 cm...
Deadline: 27 JANUARY 2007
Prizes: The Organizer will reward three
main prizes, having the right to decide
about some additional prizes...
Address: National Institution , Culture
Centre "Anton Panov" Strumica,
Macedonia (For the Competition of
Aphorism and Caricature)
Detail Info: trimerotikon@yahoo.com

2. INTERNATIONAL "SANTOMERA"
CARTOON CONTEST (SPAIN)
Theme: "Say No to Sexual
Discrimination..."
Work: Max: 2 works... It's essential that
the original works have not been
submitted to a previous. Competition:
Original cartoons only... Digital: Yes. But,
the print out must be signed by the artist
and with the indication that it is Print No:1.
Size: Max: 30x42 cm...
Deadline: 31 JANUARY 2007
Prizes: 1st Prize: 900 �., 2nd Prize:
600 �., Two runners-up: 150 �...
Address: Concurso de Humor Grafico
"Santomera 2007"
Ayuntamiento de Santomera Plaza
Borreguero Artés, 1
(30140) Santomera (Murica) Spain...
Info: cartoonsantomera@orangemail.es
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DÜZENLENEN VE SONUÇLANAN KARiKATÜR YARIÞMALARI/SERGiLERi
THE RESULTS OF THE CARTOON COMPETITIONS/EXHIBITIONS
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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

15TH INT "DUTCH" CARTOON
FESTIVAL (HOLLAND)
Theme: Men&Religion"
Work: Max 7 cartoons. The works
(original or copies) must be
accompanied by the author's entry-
form and biography...
Size: A4 (210x297 cm)
Technique: Free...
Catalogue: Each selected artist will
receive a copy...
Deadline: 01 FEBRUARY 2007
Prizes: 1st Prize: 1.000 �; 2nd Prize:
750 �; 3rd Prize: 500 �; Public
Award: 250 �; FECO Award: 250 �;
TULP Award: 250 �; KEVER Award:
250 �; Ton Smits Award; 4 Special
Mentions...
Address: 15th Dutch
Cartoonfestival., P.O.Box: 2180,
1180 ED Amstelveen (Netherlands)
Detail Info: nieu3620@planet.nl



3RD INTERNATIONAL "RHODES" CARTOON
EXHIBITION CATALOGUE-2006

Publishers: Organisation of Cultural Development-Prefecture of
Dodecanese, Municipality of Rhodes, Museum of Modern Greek
Art., Lay Out&Print:Rhodian Graphic Arts., Size: 19.5x21 cm.,
246 Page., Coloured and Black-White., 2006... (Rhodes-Greece)

XIII. MUESTRA INTERNATIONAL DE HUMOR GRAFICO
EXHIBITION ALBUME-2006

Publisher: Humor Grafico De La Universidad De Alcala., Editor
Honour: Antonio Mingote., Director: Juan Garcia Cerraca., Size:
29.5x21 cm., 80 Page., Full Coloured., 2006... (Madrid-Spain)
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 KARÝKATÜRK BÜLTEN-KASIM 2006 SAYI: 152
Türkiye Karikatürcüler Derneði Yayýný., Sayý: 152., 18x19.5 cm.,
12 Sayfa., Yayýn Kurulu: Raþit Yakalý, Metin Peker, Ergül Aktaþ,
Aziz Yavuzdoðan, Yiðit Özgür., Siyah Beyaz., Baský: Kuban
Matbaasý... (Ankara-Türkiye)

http://www.indianink.org

 KARÝKATÜRK BÜLTEN-BALCIOÐLU ÖZEL SAYISI 2006
Türkiye Karikatürcüler Derneði Yayýný., Semih Balcýoðlu Özel
Sayýsý., 18x19.5 cm., 12 Sayfa., Yayýn Kurulu: Raþit Yakalý, Metin
Peker, Ergül Aktaþ, Aziz Yavuzdoðan, Yiðit Özgür., Kýsmen Renkli.,
Baský: Kuban Matbaasý... (Ankara-Türkiye)

B iZE GELEN YAY INLAR-NEW CARTOON PUBLICAT ION WE RECE IVED
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OLEN CARTONALE FESTIVALS
WEB CARTOONS GALLERY

(http://in.olen.be/fotogalerij)

Karikatur Sanatçisi Salih Memecan'ýn
'Limon ve Zeytin Sizlerle' karikatür sergisi
23 Aralýk Cumartesi günü Ankara'da açýldý.
Salih Memecan, Karikatür Vakfý Galerisi'nde
açýlan sergi sonrasýnda, galeri içinde özel
dekore edilen atölyede çocuklara karikatür
çizmeyi öðretti, onlarla birlikte karikatür çizdi
ve karikatür üzerine söyleþi gerçekleþtirdi.

Limon ve Zeytin'in bant karikatürlerinin
sergilendiði "Karikatür Vakfý Galerisi"nde,
sergi süresince Salih Memecan'ýn "Sizinkiler"
isimli çizgi filmleri izlenebilecek. Sergide her
karakterin nasýl çizildiðini gösteren büyük
boy çizimlerle çocuklar "Sizinkiler"
karakterlerinin hangi aþamalardan geçerek
çizildiðini görebilecekler.

Kumrular sokak 26/A Kýzýlay-Ankara
adresinde bulunan "Karikatür Vakfý
Galerisi"ndeki Salih Memecan "Limon ve
Zeytin Sizlerle" karikatür sergisi 20 Ocak
2007 tarihine kadar açýk kalacak.

SALÝH MEMECAN'IN
"LÝMON VE ZEYTÝN

SÝZLERLE" KARÝKATÜR
SERGÝSÝ AÇILDI

Karikatür Vakfý ile Türkiye Barolar Birli i
tarafýndan düzenlenen "Karikatürlerle Ýnsan
Haklarý" konulu karikatür sergisi,
Ankara'daki Karikatür Vakfý Galerisi'nde, 9-
12 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda yer aldý.

Turhan Selçuk, Tan Oral, Eray Özbek,
Nezih Danyal, Atila Özer, Kamil Masaracý,
Ýzel Rozental, Ercan Akyol. Piyale Madra,
Semih Poroy, Muhammet Þengöz'ün
karikatürlerinin yer aldýðý sergi baþta
Ýstanbul ve Ýzmir olmak üzere Türkiye'nin
çeþitli kentlerde yinelenecek.

"KARÝKATÜRLERLE
ÝNSAN HAKLARI"

KARÝKATÜR SERGÝSÝ

CARTOON BY: MAGNATTI CARLO (ITALIA)

CARTOON BY: VANSOVICH ANDREY (RUSSIA)

CARTOON BY: PUCHKANIOV ANDREJ (BELO-RUSSIA)
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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-8

DERGÝ KÜÇÜMSEMEK!...
Sayýn Halis Dokgöz, benimle ilgili eleþtiri konusu ettiðiniz

durumun aþaðýlamayla, küçümsemeyle bir ilgisi yok.
Benimkisi tamamen bir saptama, üstelik çok doðru bir
saptama. Yazýnýn bütününden bunu cýmbýzlamak, saldýrgan
kiþiyi mahdur biri konumuna getirmekten baþka bir iþe
yaramaz.

Bakýn ben size karþý tarafýn yazýsýndan cýmbýzlanacak bir
ayrýntýyý daha hatýrlatayým. Bu ülkede Kemalistlerle içki içmek,
Rumlarla, AB'cilerle birlikte ayný masalarda kadeh
kaldýrmaktan daha onurlu bir davranýþtýr. Ortaya pislemek
derken bunlarý kastediyorum. siz býrakýn dergiyi mergiyi bir
yana... Yorumunuz ve düþünceleriniz için çok teþekkür
ediyorum...

Sevgi ve saygýlar..
Aziz Yavuzdoðan
From: "aziz yavuzdogan" <ayavuzdogan@...>
Reply-To: karikaturculer@yahoogroups.com
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: [karikaturculer] Re:Dergi kucumsemek???
Date: Thu, 16 Nov 2006 16:13:25 -0000

ÝYÝ KÝ VARSINIZ (HER ÝKÝ TARAFTAN DA)
Deðerli Arkadaslar!
Bir kaç gündür mail kutum "Karikatürcüler Savaþý"

yüzünden dolmaya baþladý..
Ben dýþardan genç bir çizer olarak olaya baktýðýmda,

üzülüyorum..
Bu konuda en doðru ve yapýcý yazýyý dostumuz Erdoðan

Karayel ne güzel "Donkiþot" sitesinde yazmýþ.
"Siz de bilirsiniz ki, yaþamýmýzdaki tüm ikilemlerin varlýk

nedenleri -diðeri-dir. Yani iyi ve kötü, doðru ve yanlýþ, güzel
ve çirkin gibi.. Biri olmadan diðerinin ne anlama, ne de varlýk
nedeni söz konusudur..

Son söz olarak: -Ýyi ki varsýnýz-... (Her iki taraftan da..)"
Baþka söze ne gerek...
Saygýlarýmla
Ýsmail Doðan
Thu Nov 16, 2006 7:30 pm
ismail dogan <dogan.ismail@...>

ENTERASAN YAZI DÝZÝSÝ!...
Enteresan yazý dizisi baþlýðýný okuduðum zaman yine kim

hangi güzel fikri düþünceyi çizgiyi yaratmýþ diye saf saf yazýyý
týkladýðýmda bir de ne göreyim tam bir hayal kýrýklýðý. Sizler
benim aþýrý derece de sevdiðim -hem de çok- uðrunda iþimi
kaybettiðim -ama hiç piþmanlýk duymadýðým- çizer
abilerimsiniz.

Amanýn one yazý öyle haklý haksýz herþeyi taraf olmadan
yazar isem, boðazýmda birþeyler düðümlendi. Birkaç gündür
yutkunamýyorum. Býrakýn çizgi kazansýn. Zaman kaybý.

Tolga Sakarya
(Sizleri örnek alan biri ve Grup Buradayým çocuklarý)
Thu Nov 16, 2006 7:26 pm
tolga sakarya <t_sakarya@...>

RAÞÝT ABÝYE VE ERDOÐAN ABÝYE KATILIYORUM!...
Arkadaþlar,
Karikatürcü toplumun sesidir, gözüdür, kulaðýdýr,

duygularýdýr.
Karikatürcü adil ve hakkani olmak zorundadýr.
Karikatürcü dedikodu yapmaz.
Karikatürcü iyi insandýr.
Karikatürcü, mizah duygusu ve toplumsal duyarlýlýðý

geliþmiþ insandýr.
Boþ laf, dedikoduculuk, dayanaksýz laf ebeliði, bencillik,

baþkasýný "sadece karalamaya yönelik" davranýþlar
karikatürcüye yakýþmaz.

Hatta adam gibi adama "kimliðini saklamak" yakýþmaz.
Raþit Abiye ve Erdoðan Abiye katýlýyorum.
Mektubu yazan kiþiyi ayýpladým.
Saygýlarýmla,
Akdað Saydut
Wed Nov 15, 2006 6:50 pm
Akdag SAYDUT" <akdags@...>

ENTERESAN YAZI DÝZÝSÝ!...
Suçlamalarýn özüyle ilgili olarak muhatabý olan kiþi gerek

duyarsa bir þeyler söyler veya söylemez, o onun bilece i bir
konudur.  Ama þeklinin beni rahatsýz ettiðini söylemek
durumundayým. Bir insaný, bir kurumu eleþtirebilirsiniz,
suçlayabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz özelliklerini yazýp
hesap sorabilirsiniz. Ancak bunun da yakýþýr bir uslübu
olmalýdýr. Bu þekilde imzasýz yazýlarýn, eleþtiri ve suçlama
yöneltmek için uygun bir yol olmadýðý düþüncesindeyim.

Cem Koç.
RE: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi
Wed Nov 15, 2006 3:36 pm
"FigenCem Koç" figencemkoc@...

MUSTAFA BÝLGÝN'ÝN TAVRINI DESTEKLÝYORUM!...
Ýmzasýz yazýlarla ve tanýðý belgesi olmadan, herkes için

herþey söylenebilir; ama bunu yapan ayýplanýr, dedikodu
konusu yapýlan deðil.

Mustafa Bilgin'in tavrýný destekliyorum.
Eray Ozbek
Re: [karikaturculer] enteresan yazý dizisi
Wed Nov 15, 2006 1:48 pm
"Eray Ozbek" erayozbek@...

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

HÜSEYÝN ÇAKMAK'IN AZÝZ YAVUZDOÐANA YANITLARI!...

Aziz Yavuzdoðan:
Yahoo Grup arkadaþlarýmdan özür dileyerek, bu konuda

son kez yazýyorum�

Hüseyin Çakmak:
Sakýn ha... Ne o öyle "son kez yazýyorum" teraneleri?...

Daha yeni baþladýk... Böyle demekle benden kurtulaca ýný
mý sanýyorsun?...

Aziz Yavuzdoðan:
Sevgili Halis Dokgöz. Aþaðýda, Hüseyin Çakmak'a hitaben

yazdýðým yazýnýn içinde geçen edepsiz sözcükler, Çakmak'ýn
Akrep'in 53. sayýsýnda bana yazdýðý yazýda geçtiði için, bir
"alýntý" olarak kullandým. Lütfen yazýmý olduðu gibi yayýmlayýn.

Hüseyin Çakmak:
Bak, bak, bak... Namuslu kisvesine büründü þimdi...

"Hüseyin Çakmak'a hitaben" yazý yazmýþ da, yazýnýn içerisinde
"Edepsiz sözcükler" geçiyormuþ da... Þimdi edepli mi oldun
yani?... Yeni Akrep'in 53. sayýsýnda yazmýþtým, tekrar
ediyorum: Ben, "kýssasa kýssas" yöntemi uygularým...
Küfredene küfrederim, adam gibi, terbiyesini kullanarak yazý
yazana, beni acýmasýzca eleþtirse bile, adam gibi yanýt
veririm... Ama ahlaksýzca, küfürle, "tuvalet adabýyla", bokla
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yazý yazana da ayný yöntemle yanýt veririm...

Aziz Yavuzdoðan:
"Hüseyin'e (cevap deðil) mektup�
Sevgili Hüseyin Çakmak,

Hüseyin Çakmak:
Nerden "sevgili Hüseyin Çakmak" oluyorum, yahu?... Geçti

o sevgili-mevgili günleri... Boþandýk seninle...
Þimdi artýk acý zamaný, acýyý sonuna kaadar hissetme

zamaný... Sen süründün çünkü...

Aziz Yavuzdoðan:
Algýlama düzeneðinin zayýf oluþundan olsa gerek, benim

yazýmýn özünü, içeriðini kavrayamadýðýn görülüyor. Her
þeyden önce benim kullandýðým uslubla, dergindeki saldýrgan,
hakaretane, küfürlü, iftira ve hatta tehdit dolu uslubun
arasýndaki seviye farký apaçýk ortada.

Hüseyin Çakmak:
Bak sen... Bak, bak, bak... Öyle mi?... O halde yazmýþ

olduðun yazýyý tekrardan yayýna verelim... Okuyan da
okumayan da tekrardan göz atsýn yazýya... Tabii, ben de
yorumumu ekleyeyim:

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 (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.

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-------

Hüseyin Çakmak:
Nasýl yazý ama?... Nasýl uslüp ama?... Herkese sövüp-

sayacaksýn, sonra da "uslüp, ahlak, namus, küfür, iftira ve
hatta tehdit" edebiyatý yapacaksýn... Vay yavvorkanam
vaaay... Ulan, sen bizim Kýbrýs'taki küfürbaz Çoronik Mustafa
dayýyý da geçtin...

Aziz Yavuzdoðan:
Hüseyin kendi kendini imha ediyorsun farkýnda mýsýn?

Hüseyin Çakmak:
Farkýndayým... Farkýndayým... Fakat üzülme sen... Ben

doðarken ölmüþüm... Aldýrma...

Aziz Yavuzdoðan:
Gel yol yakýnken vazgeç, zararýn neresinden dönersen

kardýr.

Hüseyin Çakmak:
Emrin olur, paþam... Bak, sana paþa dedim... Kýymetimi

iyi bil... Sözde Kemalist Paþalarla iliþkilerini iyi tut... Her ne
kadar da Amerikan Nato Paþa'sý olsalar bile... Sen bakma
onlara, zamana ve zemine ayak uydur... "Rüzgar Pervanesi"
gibi, rüzgarýn estiði yöne doðru dön... Dön yavrum dööön...

Aziz Yavuzdoðan:
Adam gibi uslub kullan, uygarca demokratik platformlarda

tartýþalým ne derdin varsa.

Hüseyin Çakmak:
Ben öyle uslüp kullanamam ki... Çünkü, Metin Peker ve

senin sayende memlekette adam kalmadý...

Aziz Yavuzdoðan:
Böyle olmaz yani. Kýbrýs'ta baþlamýþ olan dostluðumuzu

(!) zedeliyorsun.

Hüseyin Çakmak:
Tost mu dedin?... Kaþarlý mý olsun, peynirli mi?... Ýstersen

sana, bizim Kýbrýs'ýn Bolibif-Hellimli tostundan söyleyim...
Yanýnda da buz gibi bir þiþe Bel-Kola...

Yahu, sen bilmiyor musun ki "Rumculardan ve AB'cilerden
dost olmaz" Karikatürcüler yahoo grup'a benim için yazdý ýn
yazýda öyle demedin mi?... Þimdi de kalkmýþ dost olalým
diyorsun... Ne dostu/ne dostluðu?...

Ben senin postunu sereceðim... Ama önce canlý canlý derini
yüzeceðim... Post serme iþi ondan sonra... Acele etme... Daha
baþlamadýk...

Aziz Yavuzdoðan:
Kavgayla-patýrtýyla bir yere varamayýz. Ne demek "senden

mi korkacaðým bok böceði" lafý? Nasýl bir aðýz varmýþ sen
de? Kötü söz sahibine aittir. Don Kiþot gibi yeldeðirmenlerine
saldýrýyorsun.

Hüseyin Çakmak:
Ziyaný yok... Bu memlekete bir Don Kiþot lazýmsa e er,

ben hazýrým... Almanya'da da Erdoðan Karayel üstad var...
Elde var iki Donkiþot... Sen de gel Þanço Panço ol...

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-9



Aziz Yavuzdoðan:
Aslýnda saldýrganlýðýný bana yöneltmen, "yavruvatandaþ"

diye seslenmemden kaynaklanýyor, farkýndayým. Bildiðin gibi
Türkiye'de herkes Kýbrýs'a "yavruvatan" der.

Hüseyin Çakmak:
Anne, aanneciðim... Tell me please: "Who is my father,

mama? Yoksa ben piç miyim, anne?... Malum, Kýbrýslý Türklere
"Ýngiliz Piçi" diye sýfat takan var sizin oralarda... Yoksa, babam
bir Ýngiliz mi anne?... Gargola'da Ýngilizle mi þeaptýn yoksa?...
"Dumbag dumbag golo?" vaziyetleri mi yogsa?...

Aziz Yavuzdoðan:
Sizler de bizim ülkemizi "anavatan" bellemiþsinizdir (!) hep.

-Bellemek: Bakýnýz Türk Dil Kurumu Sözlüðü.

Hüseyin Çakmak:
Gerek yok sözlüðe... Ünlem koydun ama örtülü ve manalý

yazdýn yine... "Fuck  to fuck" de þunun adýna...

Aziz Yavuzdoðan:
Ben de (kendimi kutlamalýyým), çok yaratýcý bir buluþla ve

ince bir mizah anlayýþýyla "yavruvatan"da yaþayan bir
arkadaþýmýz olarak sana "yavruvatandaþ" demiþim. Bunda
gocunacak ne var?

Hüseyin Çakmak:
Gocunmadým ki... Bilakis, kabul ettim yavruvatandaþlýðý...

Ama sen bana babamýn kim olduðunu söylemedin hala...
Kimle kýrýþtýrdýn ki ben dünyaya geldim?... Utanma anne...
Ben, seni de, babamý da çok seviyorum...

Aziz Yavuzdoðan:
Ben, senin kendi ahlak ve terbiye anlayýþýnla olduðu gibi

"köpek", "bok" vb. sözcükler kullanmadým ki sana! Sen de
benzer þekilde, küfretmeden yazabilirsin. Eðer gerçekten
"yavruvatandaþ" betimlemesinden rahatsýzlýk duyuyor ve bu
konumunu "eziklik" olarak yorumluyorsan,

bundan sonra "soydaþ" diye de seslenebilirim. Haklýsýn
belki de, sanýrým bu daha adil olur�

Hüseyin Çakmak:
Soydaþ mý?... Venedikli misin, Fransýz mý?... Þahsen bizim

burda yaþayanlarýn büyük bir bölümünün kökeni böyle...
Osmanlý Ýmparatorluðu Kýbrýs'ý aldýktan sonra, zorla Türk
yaptýlar bizim atalarýmýzý... Sen hiç mavi gözlü, sarý saçlý,
uzun boylu Türk gördün mü?... Doðan Avcýoðlu'nun
"Türkler'in Tarihi" isimli kitabýnda tanýmladýðý Türklere ters
bir durum... Kitabýn adýný yanlýþ yazmýþsam düzelt veya idare
et...

Aziz Yavuzdoðan:
Sevgili soydaþým; Türkiye Karikatürcüler Derneði'ne savaþ

açmanýn altýnda yatan sebepler her ne olursa olsun, yýllardýr
savaþ karþýtý-barýþ yanlýsý karikatürlere imza atan biri için bu
saldýrgan-kavgacý uslubun tam bir paradokstur.

Hüseyin Çakmak:
Barýþ'tan nefret ediyorum ben artýk... Barýþçý deðilim artýk...

Þavaþa yöneldim... Bu savaþým da sana ve akýl hocana...

Aziz Yavuzdoðan:
TC vatandaþý olsanmýþ, kendine görev edinmiþmiþsin,

Metin Peker'i devirirmiþsin. Açýk açýk yazýyorsun. Neyse ki

en azýndan"Derviþ Kerimoðlu maskesi"ni çýkarmýþsýn, iyi bir
geliþme.

Hüseyin Çakmak:
Derviþ Kerimoðlu'nun kim olduðunu daha çoook beklersin

sen ve ustan Metin Peker... Hele bekleyin bakalým... Süprizler
mühim... Bizden ayrýlmayýn...

Aziz Yavuzdoðan:
Fakat serzeniþte bulunuyorsun. Türkiye Karikatürcüler

Derneði'ne üye olmanýn, bir Kýbrýslý için zor oldu una
deðinmiþsin. Sevgili kardeþim, çok istiyorsan eðer çifte
vatandaþlýk alýrsýn, üye olabilirsin. Buyur gel, vatandaþlýk
koþullarýný yerine getirdiðinde, hiçbir resmi engel yok. Dernek
üyeliði için de gereken evraklarýný tamamlar ve baþvurursun.
Sen yeter ki iste. Meðer bütün derdin bumuydu? Gerçekte
bütün bunlara hiç gerek yok. Sen aslýnda zaten yýllardýr
Karikatürcüler Derneði'nin resmi bir üyesi gibisin.

Hüseyin Çakmak:
Aman, aman... Sana kalsýn üyelik de vatandaþlýk ta... AB

vatandaþý olmuþ bir insanýn ne ihtiyacý var ki TC
vatandaþlýðýna?... Sen ve senin gibi düþünenler, önce insan
gibi yaþam sunun, demokratik bir ülke sunun, Kürt-Türk
kardeþliði sunun, adil bir ülke sunun Anadolu insanýna-
insanýmýza... Sen ve senin gibi düþünen hampacýlar,
köryeyiciler, Anadolu insanýndan topladýðýnýz vergileri bizim
burdaki köryeyici Kýbrýslý Türklerle paylaþýp yemeyiniz...
Boðazýnýzdan da nasýl geçiyor...

Aziz Yavuzdoðan:
Ýstanbul'da aðýrlanmadýn mý? Derneðin tüm olanaklarýndan

sen ve diðer Kýbrýslý karikatürcü arkadaþlarýmýz yararlanmadý
mý? Varsa tersi baþka bir sorun, sen onlardan söz et. Uygarca
karþýlýklý konuþalým, çözelim sorunlarý.

Hüseyin Çakmak:

Ýstanbul'da aðýrlandým tabii ki... Ama senin ve Metin
Peker'in yönetiminde deðil elbet... Tan Oral ile Turgut
Çeviker'in dernek yönetiminde olduðu, 1989 yýlýnda... Ki o
dönemler Karikatürcüler Derneði'nin yokluklar içerisinde
olduðu bir dönemdi... Bizleri aðýrlayacak parasý bile yoktu
derneðin fakat ben, Turgut Çeviker'in bir arkadaþýnýn
motelinde, Alper Susuzlu ise Tan Oral'ýn evinde kalmýþtý...
Öylesine bir yokluk içerisindeydi Karikatürcüler Derne i...
Öyle þimdiki gibi, Metin Peker'in yaptýðý gibi, lüks otellerde
Havyar-Raký tüketerek deðil... Ben, ömrümde Ýstanbul'a üç
kez geldim, iki kere aðýrlandým... Birincisi, 1989 yýlýnda, di eri
ise 1990 yýlýnda, ki 1990 yýlýndaki geliþim turistik bir geziydi
ve kendi imkanlarýmla kalmýþtým, üçüncü geliþim ise 1999
yýlýnýn Eylül veya Ekim ayýnda, Türkiye Kültür Bakanlý ý'nýn
daveti ile, "Türk Cumhuriyetleri Karikatürcüler Buluþmasý"
için... Ki bu buluþmayý, Karikatürcüler Derneði organize etti
diyorlardý ama benim elimdeki davet mektuplarý ve
Ýstanbul'da görüp, yaþadýklarýmýz öyle olmadýðýný gösteriyor...
Her türlü organizeyi ve harcamayý, Türkiye Kültür Bakanlý ý
yapmýþtý... Ama sen yine de inkar et istersen, inkar et ki o
dönemde gördüðümüz, yaþadýðýmýz ve þahsen bire bir þahit
olduðum/uz Metin Peker ahlaksýzlýklarýný yazayým sana...
Ýleride yazacaðým zaten...

Aziz Yavuzdoðan:
Küfürle, iftirayla olacak iþ mi yaff???
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Hüseyin Çakmak:
Oluyor iþte... "Bir ülkede yaþayan namuslular, o ülkede

yaþayan namussuzlar kadar cesaret sahibi olmazlarsa,
yaþayamazlar..." demiþti Ýsmet Ýnönü... Yaþam bir aynadýr
guzzum.. Aynaya nasýl gözükürsen, akisini öyle alýrsýn... Adam
gibi yaz, adam gibi cevap vereyim...

Aziz Yavuzdoðan:
Hem sen kim oluyorsun da, hangi sýfatla ve hangi yasal

gerekçeyle Türkiye Karikatürcüler Derneði'nin iç iþlerine
karýþýyor ve Metin Peker deðil, kim olursa olsun, bizim
derneðimizin bir baþkaný hakkýnda aþaðýlýk iftiralarda ve
tehditlerde bulunuyorsun??? Bu yetkiyi kim veriyor sana???

Hüseyin Çakmak:
Bu sözler senin sözlerin deðildir... O yüzden cevap

vermiyorum... Metin Peker'in yýllar önce bana söylediði
sözlerin aynýsý bunlar... Yeni Akrep'in son sayýsýnda belirttim
bu konuyu... Sonra, dünya globalleþti, küreselleþti... Ýster
karýþýrým, ister karýþmam... Sana hesap mý vereceðim?... Keyf
de benim, zevk de benim... Bu konuda bir kural mý var?...
Hüseyin Çakmak, Karikatürcüler Derneði hakkýnda görüþ
belirtemez, yazý yazamaz diye, bir kural mý var?... Zaten
soydaþ deðil miyiz senle?... Bundan cesaret alýyorum... Hele
sen beni Karikatürcüler Derneði'ne bir üye yap, bak gör neler
olacak...

Aziz Yavuzdoðan:
Mahalle aðzý kullanacaðýna, küfürle karþýlýk vereceðine,

öfkelenmeden, tehdit etmeden adam gibi yanýtla� Hadi
gündüz çevrenin karmaþasý-gürültüsü ya da iþ-güç
koþturmacasý içinde düþünemiyorsun, bari gece yataða
girdiðinde, baþýný yastýða koyduðunda bir vicdan muhasebesi
yap.

Hüseyin Çakmak:
Gece yataða girdiðimde düþüneyim mi?... Olur mu öyle

þey?... Ben gece yataða girdiðim zaman sex yaparým...
Allah'ýn günü mü kayboldu?... Yatakta da mý Metin Peker'i
düþüneceðim?... E vallahi tuhaf... Yoksa sen öyle mi
yapýyorsun?...

Aziz Yavuzdoðan:
Benim hakkýmda derginde cevap diye (aslýnda tek taraflý

kendi olanaklarýný silaha dönüþtürerek) yazdýðýn iftiralara
kendin de inanýyorsan, gerçekten durumun  VAHÝM
demektir�

Hüseyin Çakmak:
Yalaným varýsa iki gözüm önüme aksýn... Sen niye inkar

ediyorsun ki?... Yeminlerin en büyüðünü yaptým sana... Nasýl
bir yemin etmemi istersin?...

Aziz Yavuzdoðan:
Benimle ilgili iddialarýna gelince; Sana yanýt vermemi

istiyorsun. Elbette, ama bunun yeri burasý deðil. Eðer
gerçekten samimiysen, gerçekten seni yanýtlamamý
istiyorsan, bir koþulum var. Benim yazýmý harfi harfine,
noktasý-virgülüne dokunmadan, deðiþtirmeden, Akrep'te
yayýmlayacaksýn. Yüreðin yetiyor mu? Aslý-astarý olmayan
iftiralarýna Tekzip göndereceðim. "Kopyala-yapýþtýr" deðil de
eðer gerçekten bir dergiyse yaptýðýn, tekzibimi yayýmlarsýn.

Hüseyin Çakmak:

Sende bir arýza var herhalde... Yazdýklarýmý anlamýyorsun...
Yeni Akrep'in 53. sayýsýnda yazdýðým yazýyý tekrardan alýntý
yapýyorum aþaðýya:

"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..."

Gönderecðin tekzibi dört gözle ve merakla bekliyorum...
Ama seninle ilgili konularda yazacaksýn... Metin Peker, kendi
hakkýndaki iddialarý, suçlamalarý kendisi cevaplasýn... Ve
göndereceðin tekzibi, küfür de olsa, yayýnlamayan Bülent
Ersoy gibi olsun...

Aziz Yavuzdoðan:
Yazýma ek olarak iddialarýna karþýlýk görsel belgeler de

yollayacaðým. Kýbrýs Gazetesi'nde hangi görevle çalýþtý ýmýn
belgesi olarak, sen biliyorsun gerçi, o yýllardaki gazete
künyesinin belgesini de yollayacaðým sana.

Hüseyin Çakmak:
Nolmuþ yani Kýbrýs gazetesinin künyesini belge olarak

göndereceksen?... Sorumlu mevkiide olduðunu yazan bir
belge gönderince, sorumlu mu oluyorsun yani?... Ben de,
bir zamanlar çalýþtýðým gazetelerin künyelerinde sorumlu
olarak gözüküyordum... Ama yaptýðým iþ künyede yazan
sýfatlarla biribirini tutmuyor... Dam üstünde saksaðan, vur
beline kazmayý...

Aziz Yavuzdoðan:
Ayrýca hangi semtte oturduðum filan gibi saçma ve çok

anlamsýz seviyesizliðine karþý da belge yollayacaðým. Fakat
senin bu kafayla, "Köþklüçiftlik" semtinde hayatýn boyunca
oturamayacaðýn kesin.

Hüseyin Çakmak:
Köþklüçiftlik semtinde de mi oturdun yani?... Bunu

bilmiyordum... Öðrendiðim iyi oldu... Kapitalist ve burjuva
bir semt... Tenezzül meselesi öyle bir yerde oturmak... Rauf
Denktaþ ve kör yeyicilerinin kurduðu, Kýbrýs Türk Toplumu'nu
yýllarca silah zoru ile, baskýyla, tehditle, 1955'den 1974'e
kadar, "Türk'ten Türk'e Alýþveriþ" kampanyasýyla, Rum
tüccarlardan alýnan mallarý Kýbrýs Türk toplumuna ik-üç misli
fiyata satan ve kýsa zamanda mülti milyarder olan kiþilerin
kurduðu bir semt... Tam yerini bulmuþsun...

Aziz Yavuzdoðan:
Asil Nadir'in, yayýn yönetmeninden tut, teknik elemana
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kadar Türkiye'den yüzlerce iþbilen (ben de dahil) kiþiyi
Kýbrýs'ta çok yüksek maaþlarla ve lojman temin edip, bütün
masraflarýný üstlenerek, sýrf Kýbrýslýlarý eðitmek adýna
barýndýrdýðýný, fakat bu iþin hesap edildiðinden daha uzun,
yýllarca sürdüðünü filan çok iyi biliyorsun.

Hüseyin Çakmak:
Bak, bak, bak... Kýbrýslýlar iþ bilmiyor demek... Ýtirafýna

teþekkür ederim... Ýyi ki geldin de gazetecilik öðrendik
burada... Cahil kalacaktýk yoksa...

Aziz Yavuzdoðan:
Ortam gazetesinde iþe baþladýðýmda, senin oradan

kovulduðunu ve kuyruk acýsýný da çok iyi biliyorsun.

Hüseyin Çakmak:
Yanlýþýn var... Ortam gazetesinden kovulmadým ki... Ýstifa

ettim... Gerekçe neydi biliyor musun?... Ortam gazetesinde
bazý çalýþanlarýn ve yetkililerin gazete gelirlerini Ýnek gibi
saðmasýna, kendi menfaatlarý için özel iþ yapýp para
cukkalamalarýna karþý çýktým... Yakýn dostun, ki o da
bunlardan biriydi, Hasan Kahvecioðlu iyi bilir bu durumlarý...
Þimdilerde Kýbrýs'ýn en modern ve büyük matbaasýna sahip
burada... Hep o paralarla iþte... Bunlarý da konuþalým
istersen...

Aziz Yavuzdoðan:
Türkiye'den toplamaymýþ. O kadar önemsiz biriydim

madem, neden "Kýbrýs Türk Ansiklopedisi"nde Kýbrýs Türk
Basýný'nda iz býrakanlar olarak, adým geçiyor? Bunlarý hatýrla,
unuttuysan. Neden bu konularý açtýn ki! Ya dostum, gene
yüzyüze geliriz, sonradan piþman olacaðýn þekilde davranmayý
býrak.

Hüseyin Çakmak:
Piþmanlýk mý?... Özür dilemesini bilirim ama... Yanlýþsa

eðer, eleþtirilmesi gerekiyorsa eðer, babamýn bile gözünün
yaþýna bakmam... Lütfen beni iyi bilenlere sor...

Aziz Yavuzdoðan:
Hem benim karikatürcü olmadýðýmý, basit bir pikaj-montajcý

olduðumu iddia ediyorsun hem de diðer yandan "Kýbrýs Türk
Basýnýnda Çizenler" baþlýðý altýnda benden söz ediyorsun.
Bu ne yaman çeliþki Hüseyin? Ne diye aldýn o tarihçenin
içine beni o zaman, hangi gerekçeyle?

Hüseyin Çakmak:
Yahu... Sen okuduðunu anlamýyorsun hakikaten... Sana

"yoldan toplama" dedim fakat, hakkýný da teslim ettim... Yeni
Akrep'in 53. sayýsýndan bir alýntý daha yapýyorum:

"Buna raðmen, Metin Peker'in [Bu kýsmý sansürlüyorum,
kýzmayasýn diye] .......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..."

Aziz Yavuzdoðan:
Ayrýca, bana gelip "seni derneðe üye yapalým" diyerek

elden aldýðýn, makbuz filan kesmediðin (inkar ediyorsan,
belgelersin), o zamana göre iyi bir parayý iade etmediðini de
unutmuþ görünüyorsun. Bu olaydan, kendi dernek yönetim
kurulunun ve üyelerinin haberi olup olmadýðýný filan hepsini
soracaðým sana�

Hüseyin Çakmak:
Þimdi yandýn aðzýma... Tam da genel kurula gitmek

üzereyken... Yapýlýr mý bu bana?... Ýnsafsýz sabuha... Nasýl
temizleyecem ben üzerimdeki bu boku?...

Esasa gelelim:
Madde-1: Suçluluk kompleksi ile yapýlmýþ karþý bir iftira...
Madde-2: Benim anlým açýk, verilmeyecek bir hesabým

yok...
[Laf aramýzda, birçok K. T. Karikatürcüler Derneði üyesiyle

birlikte, derneðin giderlerini Rum meyhanelerinde Rum
kýzlarýyla yiyoruz... Haberin olsun...]

Madde-3: Ama lütfen, bu konuda, söyle bana: Ne kadar
para almýþým ki senden?...

Madde-4: Unutma ama... K. T. Karikatürcüler Derne i'nin
bir kuralýdýr: Derneðe üye olmak isteyenlere üye formu falan
doldurmazdan önce, dernek tüzüðünü veririz, üye olmak
isteyenin okumasý ve bilgilenmesi için... Beðenen be enir,
beðenmeyen üye olmaz... Bu iþlemden sonra üyelik
baþvurusunu kabul ederiz, sonra da üyelik fiþi doldurturuz..
Eðer, yönetim kurulu bu üyeliði onaylar ve üzerine dernek
mühürünü vurursa, o zaman ilk üyelik aidatýný alýrýz ama
dernek tüzüðünde yazan rakama göre...

Madde:-5: Senin sözkonusu dernek üyeliði baþvurun
[Üyelik baþvuru formundaki tarihe göre yazýyorum] 5 Aðustos
1990... O tarihte senden ne gibi yüklü bir para almýþým ki?...
Yaz bakalým rakamý tutturacak mýsýn...

Ah ulan ah... Yandýn aðzýma... Senden aldýðým üyelik giriþ
parasý ile kaldýrdýðým apartman meydana çýkacak þimdi...
Yandým ki ne yandým... Ulan hýrt Metin Peker: Hep senin
yüzünden oldu bunlar... Niye ses vermiyorsun?... Kýraç Tilkisi
gibi niye sinip kaldýn orda?...

Aziz Yavuzdoðan:
Sen gönderdiðim yanýtý Akrep'te yayýnlayacak mýsýn?

Deðiþtirme- budama olasýlýðýna karþý da, noterden tasdik
ettirip göndereceðim�

Hüseyin Çakmak:
Yahu, sen aptal mýsýn?... Noter'e ne gerek var?... Noter

ben... Sözüm söz... Fakat, tekrar ediyorum: Seninle ilgili
konularý ihtiva eden yanýtlarý yayýnlayacaðým... Bir baþkasý
hakkýndaki konulara býrak da baþkasý cevap versin, ki onlarý
da yayýnlayalým... Tekrar ediyorum, sözünden dönen Bülent
Ersoy gibi olsun...

Yine de bana güvenmiyorsan, önce karikatürcüler yahoo
gruba gönder tekzibini, orada çýkanýn týpkýsýný yayýnlamazsam,
sabahý bulmayým...

Aziz Yavuzdoðan:
Ben Metin Peker'i yüzyüze olarak 3 yýldýr tanýyorum. Yaff

bana "önemsiz, pikaj-montajcý" derken, herhangi bir yaptýrým
gücü olmayan böyle bir adamýn da boyundan büyük iþlere
girmeyeceðini iyi bilmen lazým. Madem sana onu devirme
planlarýmdan söz etmiþim, neden ayný amaçlarý taþýyan biri
olarak birlikte hareket etmedik? Bir de utanmadan "anam,
avradým olsun" diyorsun. Yazýk gerçekten sana! Anayý-avradý
da soktun ya iþin içine bravo!
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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-13

"DEMÝRYOLLARIMIZ" KONULU ÇOCUKLARARASI KARÝKATÜR
YARIÞMASI ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ...

TCDD'nin 150. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla, Türkiye Karikatürcüler Derneði-Ýzmir Temsilciliði organizesiyle düzenlenen
"Demiryollarýmýz" konulu çocuklararasý karikatür yarýþmasýnýn ödül töreni, 24 Aralýk 2006 tarihinde, Ýzmir-Alsancak Tren Garý
karþýsýnda bulunan "TCDD Müze ve Sanat Galerisi"nde gerçekleþtirildi. Yarýþmada ödül kazananlara ödülleri, Konak Belediyesi
Baþkaný Muzaffer Tunçað tarafýndan verildi.

Ödül töreninden sonra, yarýþmaya katýlan 339 karikatür arasýndan jurinin sergilenmeye deðer gördüðü karikatürlerden
oluþan yarýþma sergisinin açýlýþý da gerçekleþtirildi.

Karikatür Sanatçýsý Eray Özbek'in desenleri ve Cem Gönen'in
þiirlerinden oluþan "Mevlana'dan Esintiler" isimli "Þiirli
Desenler" karikatür-þiir sergisi, 14 aralýk 2006 tarihinde,
Ýstanbul'daki "Schneidertempel Sanat Merkezi"nde açýldý.
Sergi, 14 Ocak 2007 tarihinde dek izlenebilecek.

ÝZMÝRLÝ BAYAN ÇÝZER ZEYNEP GARGÝ'DEN
"KADIN" KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ

Ýzmirli bayan çizer Zeynep Gargi'nin "Kadýn" konulu
karikatürlerinden olusan karikatur sergisi, "Kazete" isimli kadýn
gazetesinin 10. yýlý etkinlikleri kapsamýnda, 9 Aralýk 2006
tarihinde Ýzmir Alsancak'taki DEU Rektörlüðü "Sürekli Eðitim
Merkezi"nde (DESEM) açýldý...

ERAY ÖZBEK ÝLE CEM GÖNEN'DEN "MEVLANA'DAN
ESÝNTÝLER" KONULU "KARÝKATÜR-ÞÝÝR" SERGÝSÝ

Hüseyin Çakmak:
Sana ne lan?... Kendi anam, kendi avradým... Uçkurumun

bekçisi mi oldun?... Ailemin namus bekçiliðine mi
soyundun?...

Aziz Yavuzdoðan:
Ama dediðim gibi, yahoo gruptaki deðerli arkadaþlarýmýzý

bu tür saçma sapan kýsýr çatýþmalarla meþgul etmemek adýna,
buradan sana son kez çaðrýda bulunuyorum;

AKREP'te yayýmlayacaksan, iddialarýný yanýtlayacaðým�

Hüseyin Çakmak:
Dönüp dönüp ayný þeyi tekrar ediyorsun... Bizim buradaki

Behlül dayýyý da geçtin... Gönder yahu gönder... APS ile
gönder hem de... Süratli bir þekilde...

Aziz Yavuzdoðan:
Aksi takdirde bir daha seninle buradan muhatap

olmayacaðým. Lütfen bu konudaki yanýtýný da benim kiþisel
mail adresime bildir, bir ay bekletme beni�

Hüseyin Çakmak:
Ýþte, yanýtlarýmý bildiriyorum...

Aziz Yavuzdoðan:
Nasýl ki, AKREP'in son sayýsýný büyük bir sabýrsýzlýkla ve ilk

önce benim okumam için, milliyet.com.tr'deki mail adresime
yollamasýný biliyorsan�"

Hüseyin Çakmak:
Vay beee... Ýþbirlikçi olup çýktýk... Tamam yahu... Kabul

ediyorum... Biz seninle anlaþmalý yapýyoruz bu iþi... Metin
Peker'e ben söveceðim, sen onu savunacaksýn ki, Metin

Peker'in gözüne girip dernek yönetiminde yetki sahibi
olabilesin... Böylece birlikte karikatürcüler derneði yönetimini
ele geçirelim... Metin Peker belasýndan da kurtulalým... Nasýl
olmasa, bu konuda yarý parayý peþin aldým senden...

Aziz Yavuzdoðan:
Ben buraya bu konuda son kez yazýyorum. Bütün de erli

çizer arkadaþlardan da, bu konuda meþgul ettiðim için özür
diliyorum.

Hüseyin Çakmak:
Yoook... Olmaz ki böyle... Öyle kaçmak yok hemen... Daha

yeni baþladýk... Gölge gibi takip altýna aldým seni...
Kurtulamazsýn benden...

Aziz Yavuzdoðan:
Sevgiler ve saygýlar�

-------Original Message-------
From: aziz yavuzdo?an
Date: 04.12.2006 04:07:44
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: [karikaturculer]

Hüseyin Çakmak:
Ne saygýsý, ne sevgisi be?... Nerde öyle duygu ve düþünce

sende?...

-------Original Message-------
From: Huseyin Cakmak
Date: 04.12.2006 13:37:18
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: Re: [karikaturculer]
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Into Turkish and into appearing
German caricature magazine -Don
Quichotte- specified the topic to
second competition in this year as -
immigration-. -Don Quichotte- is a bi-
lingual culture magazine, to make
possible a whose goal a direct
connection of the Turkish caricature
with the world caricature and to point
the topics out of the world from
different point of view as well as to
bundle these works in an exhibition
to a forming of an opinion. These topic
tables` definitions are in the 50.
Anniversary of German -immigration-
, both in the society, and in the
intercultural exchange, once more the
centre. The goals of this competition
are to be pointed out above all the
reasons of immigration and the
analysis of the problems of the
immigrants. The basis of this topic
table`s definition lies in two questions
hidden:

1) Why do humans decide to leave
and live in another country live its
country?

2) Why do the country of the
immigration accept these humans not
as like their own citizens?

The problems of the i l legal
immigration employ us in the whole
world each day ever more. Humans,
who are transporters illegally from a
country to another, the either at
hunger and suffering or as we in the
last months frequently experienced,
drown on grausemer way in the sea.
The powerlessness of the states
before this problem and the inability
to find a durable solution increase this

2. INTERNATIONAL
DON QUICHOTTE CARTOON CONTEST

kind of tragedies each year. -Don
Quichotte- hopes by the diversion of the
attention by designs, its contribution for
the identification of a durable solution,
carries out to be able.

THE RULES OF COMPETITION:
1) With participation in competition

is possible only by Internet.
2) 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.
3) The designs are to be drawn in

A3-Size to deliver in 300 dpi
dissolution and in JPEG format. They
know both and black-and-white, and
to be colored, the coloured
representation is exactly the same as
the colortechnical treatment of the
work is incumbent on not a
containment.

4) The sent in caricatures are
issued first on the web pages of the -
Don Quichotte- under the column
(today/Bug?hus the work those is
excluded the regulation to contradict,
promptly from the competition. Thus
in the past the pretty often
experienced unauthorized
counterfeit, of a work is avoided. 5)
The closing date of the competition
is 28 February 2007.

6)The jury, from the artist living in
Germany, writer, politician, journalist
(immigrant like also Germans) exists,
evaluates the works between 10. and
15. March. Results of this evaluation
and conception of the price-crowned

works are published on 31 March
2007.

7) The award of the prize will take
place in the context of the opening
of the exhibition in April in Esslingen
(place and date of this meeting are
communicated at a later time).

THE PRIZES:
- First Prize: ? 1,000, 00
- Second Prize: ? 750,00
- Third Prize: ? 500,00
- Special Prizes (given change from

the Institutional and federations
Active in Germany in this area)

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

ULUSLARARASI ÝNTERAKTÝF
 KARÝKATÜR DERGÝSÝ AZERBAYCAN

CARTOON WEB PAGE
http://azcartoon.bravehost.com

KARÝKATÜREVÝ
http://www.karikaturevi.com
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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.

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

INT (MONTHLY) DIGITAL CARTOON MAGAZINE: http://members.lycos.co.uk/pharaohegypt
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Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 13.Uluslararasý
Ankara 7-77  Karikatür Festivali 20-23 Nisan 2007 tarihlerinde
dört gün süreyle, ülkemizde 78'inci kez kutlanacak 23 Nisan
Çocuk Bayramý etkinlikleri sýrasýnda  Çocuklar için yapýlacaktýr.

13.Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali kapsamýnda
3. Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý düzenlenmiþtir.
Yarýþmanýn amacý, yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü
sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak
ve onlarýn dünyalarýný çizeceðiniz karikatürlerle
zenginleþtirmektir.

Yarýþmaya tüm profesyonel, amatör karikatürcüler
Çocuklar için çizecekleri  karikatürle katýlabilirler.

Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda istenilen teknikle,
siyah-beyaz, renkli olarak çizilebilir.

Karikatürcüler çocuklarýn anlayabileceði bir orijinal
karikatürle yarýþmaya katýlabil irler. Yarýþmacýlar
karikatürlerinin arkasýna ad-soyadlarýný ve adreslerini
yazmalýdýrlar.

 Yarýþmacýlar karikatürlerini 15 Þubat 2006 tarihinde kadar
Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý., PK: 364 (06443)
Yeniþehir-Ankara adresine göndermelidirler.

 Yarýþmada tek ödül olan "7-77 Ödülü" $2000 USD (Ýkibin
Amerikan Dolarý) ve kuruluþlarýn aný plaketleridir.

Yarýþma sonuçlarý 15 Nisan 2007 tarihinde basýn, yayýn
organlarý ve internetten duyurulacaktýr.

Yarýþmada ödül alan karikatürcü 20-23 Nisan tarihleri
arasýnda Ankara'ya davet edilerek 13.Uluslararasý Ankara 7-
77 Karikatür Festivali etkinliklerine konuk olacak, festival
sýrasýnda yapýlacak sergi açýlýþýnda ödülünü alacaktýr.

Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan
karikatürcülere Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý kataloðu
ve katýlým belgesi gönderilecektir.

Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký
Karikatür Vakfý'nýn olacaktýr.

Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý karikatür sergisi
Türkiye içinde ve Türkiye dýþýnda çeþitli kentlerde açýlacaktýr.

Detaylý Bilgi:
NEZÝH DANYAL KARÝKATÜR VAKFI
PK:364 YENÝÞEHÝR ANKARA-TÜRKÝYE
TEL&FAX: +90 -312- 430 9010
info@karikaturvakfi.org
http://www.karikaturvakfi.org

The 13th International Ankara Cartoon Festival is going
to be held between April 20th and 23rd, 2007 during
23rd April Children's Day activities, which will be
celebrated for the 77th time in our country.

The international 7-77 Cartoon Competition will be
organized under the 13th International Ankara Cartoon
Festival. The aim of the competition is to make children;
whom are going to be the future adults, like cartooning
to contribute the development of sensitivity towards
humour and to enrich their world with the help of cartoons
you will draw.

 All proffessional and amateur cartoonists will be
welcomed to  join in by drawing cartoons for children.

Cartoons can be drawn in black-white or colourful using
any technique in either A4 or A3 size.

Cartoonists can join in the competition with an original
cartoon that can be understood by children. Competitors
must write their names, surnames and addresses on the
back of their cartoons.

 The deadline for the competition is February 15th,
2007. Cartoons should be sent to the  following address:

Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý., PK:364 (06443)
Yenisehir Ankara-Turkey

 The sole prize of the competition is the "7-77 Prize"
($2,000) and the institutions' commemorative plates.

The results of the competition will be announced on
April 15th, 2007 in press and on the web.

The winner of the competition will be invited to Ankara
between April 20th  and 23rd, 2007 to be a guest for the
activities to be held during the 13th International Ankara
Cartoon Festival and will receive the award at the opening
of the exhibition.

The International 7-77 Cartoon Competition catalogue
and the certificate will be sent to those  competitors
whose cartoons were chosen by the jury and were printed
in the catalogue.

Cartoons will not be sent back and all rights will be
reserved by the Cartoon Foundation.

International 7-77 Cartoon Competition exhibition will
be opened in various cities of Turkey and abroad.

Detail Info:
NEZIH DANYAL CARTOON FOUNDATION
PK:364 YENISEHIR ANKARA-TURKEY
TEL&FAX: +90 -312- 430 9010
info@karikaturvakfi.org
http://www.karikaturvakfi.org

3. ULUSLARARASI 7-17
KARÝKATÜR YARIÞMASI

3. INTERNATIONAL 7-17
CARTOON COMPETITION

ARÍSTIDES HERNÁNDEZ (ARES)

CARTOON WEB PAGE
http://www.areshumor.com

AMORIMCARTOON
WEB PAGE

www.geocities.com/amorimcartoon
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NEW SCORPION

YENÝ AKREP
C Y P R U S

SAHÝBÝ: AKREP YAYINCILIK.

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: HÜSEYÝN ÇAKMAK.

WEB SAYFASI YÖNETMENÝ: EKREM ERDEM

ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

POSTA KUTUSU: 87
NICOSIA-CYPRUS

E-MAIL: posta@yeniakrep.org
WEB PAGE:

http://yeniakrep.org

ABOUT LÓDZ WITH HUMOUR
"The Big Boat of Humour" is an

extremely interesting artistic initiative. In
its origin, is held the need of being noticed
as an unusual, and persistent, in reaching
desired aims, place.

Lodz, multicultural and multitraditional
city with rich history and artistic possession,
through the years was an inspiration in
many different projects, in the field of
business, politics, architecture and arts.

I am certain, that participation in this
contest, will be an important artistic
experience. It allows to sharpen satirical
point of view and, first of all, encourages
to come back to the subject in the following
editions of the competition.

I would like to spur cartoonists, in order
to next years, to feel like making for
creation of prized works gallery, which - I
hope - will enhance the landscape of Lodz's
culture and will be distinguished in the
world.

I hope that international range of
competition will make our city closer to
foreign cartoonists, who will retain it in
warm - hearted memory, what is the best
way to promote our city in the world.

Jerzy Kropiwnicki
Prezydent Miasta Lodzi

"THE BIG BOAT OF HUMOUR" CONTEST
Doubtless, the deepest yearning for

adventure and the great World, sent
anonymous founders to name our heavy
of thousand tons of stone and brick, city -
Lodz. In mundane ordinariness, we do not
cultivate this longing. Pity.

Arranging "The Big Boat of Humour"
contest, we wanted to open cartoonist's
eyes on the possibility of adventure, and
magic of the place. At the same time, we
wanted cartoonists, to refresh our point of
view on Lodz. We were waiting for

LODZ INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION (POLAND)

THEME: "THE BIG BOAT OF HUMOUR"

drawings, which would be like call from the
crow's nest.

The land! The Promise Land!
Association of Polish Cartoonists, would

like to thank Mister President Jerzy

Kropiwnicki, City Hall's Department of
Promotion and Foreign Cooperation, City
Cultural Centre and all the contributors, for
being urged to set sail on the "Big Boat".

Jakub Wiejacki

CARTOON BY: GRZEGORZ SZUMOWSKI (POLAND)


