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KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR
BEYAZ GÜVERCÝN VE KARÝKATÜR!
Karikaturcüler grubunda karikatürcülerin son yaþanan
olaylardaki tepkisizliðini anlayamýyorum. Karikatürcü þimdi de il
ne zaman tepki verecek? Sevgili Hrant Dink'i saygi ile anýyorum.
Halis Dokgoz

GÜLCEMAL VE RATÝP TAHÝR

"Gülcemal'de görev yapan Ratip Tahir adlý denizci fýrsat buldukça
resim ve karikatür çizmektedir. Yaptýklarýný gören bir yolcu "Çizgi
sahasýnda daha da ilerleyebilirsiniz" diyerek, çalýþmalarýný Avrupa'ya
giderek sürdürmesini önerir. Ratip Tahir'e bu öneriyi getiren,
Gülcemal ile Lozan Konferansý'ndan dönmekte olan Ýsmet Paþa'dýr.
Ratip Tahir, Ýsmet Paþa'yla Abdülhak Hamit'in 70. yaþ gününde
bir kez daha karþýlaþýr. Ýnönü'nün "Hani Avrupa'ya gidip resim
çalýþacaktýn?" sözü üzerine de kendisine Paris yolu açýlýr.
Dört yýllýk profesyonel kaptanlýk hayatýna bir nokta koyan Ratip
Tahir,ülkeye geri döndüðünde karikatür sanatýna emek verir.
Demokrat Parti iktidarýný çizgileriyle sert bir biçimde eleþtirir. Böyle
olunca da yargýlanýr ve Paþakapýsý Cezaevi'nde alýr soluðu. Ratip
Tahir, dört duvar arasýndaki gözlemerini "Hapishane Hatýralarý" adlý
kitabýnda bir araya
toplar. On altý ay sonunda, sivil polisler tarafýndan cezaevinden
çýkarýlan Ratip Tahir, bir otomobille peþlerinde olan gazetecileri
atlatýlarak Zincirlikuyu Mezarlýðý'nýn kapýsýna getirilir. Kendisine
burada tahliye emri bildirilir. Emir bildirilirken de "Bir daha iktidara
karþý gelirsen yerin burasý olur" dercesine göz ucuyla mezarlýða
bakýlýr!..
Karikatür sanatýmýzýn usta imzalarýndan olan Ratip Tahir,
Amerika'dan dönerken bindiði geminin Atlas Okyanusu'nda
batmasýyla boðularak ölen ünlü güreþçi Koca Yusuf'un yaþantýsýný
da çizmiþtir.
Gülcemal unutuldu artýk...
Ne yazýk ki, Ratip Tahir'in gül cemali de!"
(Sunay Akýn, Kule Canbazý, 7 Ocak 2006, Cumhuriyet
Gazetesi)

****
Bunda þaþacak ne var Halis?
Karikatürcünün ille caný yanacak ki birþeyler çizsin..
Demek Hrant'in katli acýtmamýþ canlarýný..
600 üyeli derneðe, 200'u aþkýn "yahoogroups" üyesi
karikatürcüden "Don Quichotte"a karikatür yollayan çizerleri
toplasan bir insanýn el ve ayak sayýsý parmaklarýný geçmiyor..
Tek baþýna 11 kare çizen Firuz Kutal'dan (ben dahil) utanmalýyýz..
son zamanlarda çizmektense yazmayý tercih eden
arkadaþlarýmýz türedi.. Ülkede yazar sýkýntýmýz filan da yok bildi im
kadarýyla.. Oysa ustalarýmýz birer birer aramýzdan ayrýlýyor.. Bir
aðac gibi tek ve hür yaþamayý seviyoruz da.. Bir orman gibi
kardeþçesine yaþamayý beceremiyoruz biz çizerler..
Gecen hafta koca Tan usta yüzü aþkýn portresinden oluþan
nefis bir sergi açtý. Sergiye gelen kaç kiþiydi biliyor musunuz?
Yaklaþýk elli kiþi.
Karikatürcü sayýsýný toplasan 10'u geçmiyordu.. Yazacak çok
þey var da, boþverin..
Bizim iþimiz konuþmak, yazmak deðil, çizmek..
Nerde kalmýþtýk??!!
Erdoðan Karayel
****
Sevgili Halis Dokgöz'ün söylediklerine katýlmamak mümkün de il.
Örneðin don quichotte.at adresi üzerinden, yurtdýþýndan birçok
çizerin tepki verdiði bu olaya Türk çizerlerin katýlýmýnýný çok az
olmasý çok üzücü.
Sevgili Erdoðan Karayel'le beraber bu süreci gerek fotoðraflarla
ve gerekse gelen çizgilerle sýcak tutmaya çalýþtýk. Dileðimiz bu
katýlýmýn gerek yahoogrup'ta gerekse diðer karikatür sitelerinde
artmasýdýr hiç kuþkusuz. Sevgi ve saygýyla
Hicabi Demirci
-------Original Message------From: DonQuichotte@gmx.net
Date: 23.01.2007 19:02:26
To: karikaturculer@yahoogroups.com
Subject: [karikaturculer] Beyaz Güvercin ve Karikatür!
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DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER
SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART
HÜSEYÝN ÇAKMAK

ATÝLA ÖZER (TURKEY)

International "Knokke-Heist" Cartoon Festival Albume, 1992-Belgium

International "Okhotsk" Cartoon Manga Festival Albume, 1995-Japan
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Hüseyin Çakmak'a Saldýrý...
BEYAZ TOYOTA, DY081 KiMiN?
Arkadaþýmýz Çakmak'a saldýrýda
kullanýlan arabanýn kime ait olduðunu polis
henüz açýklamýyor...
Dün gece Hüseyin Çakmak'ý sürekli takip
eden aracýn içindekiler, daha sonra
Metropol Süpermarket yanýnda Çakmak'a
taþ ve yumurta attýlar...

Çakmak dün gece Yeniþehir Polis
Karakolu'nda ifade verdi... Polis
gazetemizin araç sahibinin kimli ini
açýklama talebine, "Þimdilik açýklayamayýz"
diye olumsuz yanýt verdi...
(01 Þubat 2007 Afrika Gazetesi, Sayfa: 1)

GAPPELLARÝ'NÝN BAÞINA DA GELÝR

Gazetemizde "Gappellari Fuad Dayý" köþesinde
Kýbrýs Aðzý'ný ustaca kullanarak yazdýðý mizah
yazýlarý ile toplumumuzun gönlünde taht kuran
arkadaþýmýz Hüseyin Çakmak, dün gece
Lefkoþa'da saldýrýya uðradý...
Kendisine taþ ve yumurta atýldý.
Sürekli takip edildi...
Çakmak aracý saptadý...
Polise bildirdi...
Beyaz Toyota...
Plaka DY081...
Daha sonra polisi arayan ve olayý bildiren
Çakmak, Yeniþehir Polis Karakolu'nda da ifade
verdi...
Polis bu aracýn kime ait olduðunu saptamýþ...
Ancak gazetemizin tüm ýsrarlý taleplerine karþýn,
bu kimliði bize açýklamaktan kaçýndý...
Önce soruþturma yapacaklarmýþ...
Araç sahibinin olayla ilgisi olup olmadýðýný
saptayacaklar...
Umarýz saptadýktan sonra açýklarlar...
Hüseyin Çakmak'a bir "uyarý" niteliðindeki bu
saldýrýyý yapan kimler olabilir...
Gazetedeki son yazýlarýna baktýk...
Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile
çekiþiyordu...
Yazdýðý yazýlar üzerine tehdit ve taciz telefonu
almýþ Bulutoðlularý'ndan...
Bulutoðlularý kendisine "Cemal Arap" diye hitap
edilmesinden alýnmýþ...
Ýnanamadýk doðrusu...
Seçimlerden hemen sonra çýktýðý ekranlarda
"Bana Cemal Bey deðil, Cemal Arap denilmesi
daha çok hoþuma gider" diyen kendisi deðil
miydi?

Dün gece arkadaþýmýz Çakmak Yeniþehir Polis
Karakolu'nda ifade verirken biz de gazeteden
Cemal Bulutoðlularý'ný aradýk.
Olayý anlattýk.
Onun bu konuda bir fikri olup olmadýðýný merak
ettik.
Bulutoðlularý yoruma çok açýk bir yanýt verdi.
"Biliyorsunuz, pek çok taraftarým var
Lefkoþa'da... Gazetede benim hakkýmdaki o
yazýlarý okuyup da birinin kafasý mý kýzdý acaba?"
Nasýl yorumlarsanýz yorumlayýn...
Umarýz bu iþin altýndan bir belediye iþçisi veya
Bulutoðlularý'na yakýn birisi çýkmaz...
Bu gazete ve yazarlarý çok þeyler gördü bugüne
kadar...
Tehdit...
Taciz...
Bomba...
Haciz...
Baskýn...
Tutuklama...
Ve haddi hesabý olmayan dava...
Hatta Türkiye'den tetikçiler bile getirildi bizim
için...
Yalnýz yurtta deðil, yurtdýþýnda da izlendik adým
adým...
Hiçbiri içimizden kimseyi yýldýramadý...
Kimse bu tehditlerden ürküp de kalemini
kýrmadý...
Bombalar iþe yaramadý da yumurta ve taþ mý
iþe yarayacak?
*
Polisten açýklama bekliyoruz...
Gerisi sonra...
(01 Þubat 2007 Afrika Gazetesi, Sayfa: 3)
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KIBRIS GAZETECÝLER CEMÝYETÝ, KIBRIS'IN ÝÞGAL ALTINDAKÝ
BÖLGESÝNDEKÝ ÝÞGAL KUVVETLERÝ TARAFINDAN HÜSEYÝN
ÇAKMAK'A YAPILAN SALDIRIYI ÞÝDDETLE KINAR...
Afrika gazetesinin bugünkü (01.02.2007) sayýsýnda
yer alan haberden öðrendiðimize göre, Kýbrýs Türk
Toplumu tarafýndan çok beðenilen mizah yazarý ve
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný Hüseyin
Çakmak'a, 30 Ocak 2007 Çarþamba akþamý, cinayi
bir saldýrý yapýlmýþtýr. Taþlar ve Yumurtalarla yapýlan
saldýrý, Kýbrýs'ýn ve Kýbrýs Halký'nýn birleþmesine karþý
olan düþmanlar tarafýndan yönetilen þövenist unsurlar
tarafýndan yapýlmýþtýr.
Lefkoþa'nýn iþgal bölgesinde gerçekleþen saldýrýda,
þövenist unsurlar, kullandýklarý arabalarýndan dýþarý
çýkarak taciz hareketlerinde bulundular ve daha sonra
Hüseyin Çakmak'ýn arabasýný takip altýna almýþlardýr.
Hüseyin Çakmak, þövenist saldýrganlarýn kullandýðý
arabanýn plakasýný almayý baþardý ve olayý "Sözde Ýþgal
Polisi"ne bildirdi. Ancak, "Sözde Ýþgal Polisi" Hüseyin
Çakmak'a sözkonusu þövenist saldýrganlarýn ismini
vermeyi reddetti.
Tanýnmýþ gazeteci, karikatürcü ve mizah yazarý
Kýbrýslý Türk Hüseyin Çakmak, geçmiþ yýllarda da, Ýþgal
Ordusu organlarý tarafýndan mahkemeye verilmiþti.

Hüseyin Çakmak, birleþik, egemen, baðýmsýz bir
Kýbrýs ve Kýbrýslý Rum ile Kýbrýslý Türklerin özgür ve
ortak bir vatanda kardeþçesine ve birarada yaþamasý
için yaptýðý çalýþmalar ve mücadeleler nedeniyle
saldýrýya uðramýþtýr.
Kýbrýs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hüseyin
Çakmak'a yapýlan tiksindirici ve nefret dolu saldýrýyý
kýnayýp tel'in eder.
Kýbrýs Gazeteciler Cemiyeti meydana gelen kabul
edilmez bu saldýrýyý Avrupa Birliði'ne, Ýnsan Haklarý
ve Ýfade Özgürlüðü'nü savunan dünyadaki tüm
örgütlere saldýrý hakkýndaki gerekli bilgileri iletip,
Hüseyin Çakmak'ý korumak amacýyla giriþimde
bulunmalarýný talep etmiþtir.
Kýbrýs Gazeteciler Cemiyeti ayrý zamanda, Hüseyin
Çakmak'a ve elinden alýnamayacak haklara ve verdi i
mücadeleye tümüyle destek, dayanýþma ve kayýtsýz
þartsýz sevgilerini iletir.
KIBRIS GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
YÖNETÝM KURULU.
01 Þubat 2007

ÇAKMAK'A GEÇMÝÞ OLSUN

Karikatürist arkadaþýmýz Hüseyin Çakmak,
geçtiðimiz akþam hoþ olmayan bir saldýrýya
uðradý.
Gerçekten de hoþ olmayan durum. Eþi hasta,
eþi için eczane ararken, birileri "egolarýný tatmin
etmek için" üzerine üzerine geliyor.
Aslýnda, sevgili Hüseyin Çakmak'ýn
yaþadýklarýný, herhangi bir gazeteci her an
yaþayabilir. Maalesef hepimiz "potansiyel suçlu"
muamelesi görüyoruz.
Herif kaza yapýyor, biz fotoðrafýný çekeceðiz,
üzerimize yürüyor, çekinmeden bayan bir
arkadaþýmýzý dövebiliyor. Neden? Çünkü kaza
yaptýðý aracýn plakasýný gizleyecek, aracýný
satarken avantaj saðlayacak falan...
Bir de telefonda yaþadýklarýmýz var.
Her gün onlarca kez telefonumuz çalýyor,
herbirimizin.
"Gazetecisin dinleyeceksin" ama bir yere
kadar...
Basit bir þey yazýyorsun, bir haber yapýyorsun,
o gün bitiyorsun telefonlardan, tepkilerden...
Ýþte Hüseyin Çakmak'ýn yaþadýðý...
Bu saldýrý olayýndan önce...
Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal
Bulutoðlularý, basýný çok yakýndan takip eder...
Kendisini "öven" yazýlara bayýlýr. Ama
kendisini eleþtirmenize tahammülü yoktur.
Ben iki kez hýþmýna uðradým... Üstelik de
benim girdiðim diyaloglarda sevgili Çakmak

kadar konuþma þansým da olmadý...
Cemal baþkan telefonu kaldýrdý, "saldýrdý"
kapattý...
Bir kez de yüzümüze beraber "girdi-çýktý..."
Sonuç... Hiç, yine yüzyüze bakýyoruz...
Mesela, Dr. Derviþ Eroðlu... Belki de gazetecilik
yaþamým boyunca en fazla aleyhine yazý
yazdýðým, eleþtirdiðim, yerdiðim, kötüledi im
politikacý... Tabi ki doðrularý yazdýðýma, do ru
yaptýðýma inandýðým için...
Bir gün de, "sen ne biçim adamsýn" demedi.
Telefon açtým, soru sordum, cevap verdi...
Eleþtirdim, "nedir yaptýðýn" demedi, yüzyüze
geldik, geriye dönüp bir þey söylemedi.
Serdar Denktaþ da ayný þekilde... Bir þey
söyleyecekse, makul ve mantýk çerçevesinde
tartýþtý...
Ancak, maalesef, siyaseti anlayamayan,
"eleþtirileri hazmedemeyen" siyasetçiler de
mevcut. Tabi etrafýnda bu kadar çok "ya cý"
olunca ve "övülmeye" alýþýnca siyasetçi, haliyle
eleþtirildiði zaman da "uzay aracýnda aya çýkmýþ
gibi" olabiliyor.
Oysa, hoþgörü siyasetçinin temel felsefesi
olmalý.
Ne demiþler, "Siyaset sahnesinde rol alanlar,
yuhalanmayý da göze alabilmeliler..." (Tþk.
Doðan Harman)
(02 Þubat 2007 Yeni Düzen Gazetesi, Sayfa: 7)
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LEFGOÞA TÜRG BELEDÝYE BAÞGANI CEMAL BULUDOÐLULARI'NDAN
HÜSEYÝN ÇAKMAK'A TEHDÝT VE TACÝZ TELEFONU-1
27 Ocag 2007 Cumartesi Afrika gazetesinde yayýnlanmaya
baþlanan "Lefgoþa Türg Belediye Reisi Cemal Buludovlularý'na
Çifde Tahaaütlü Megdublar"(*) isimli mizahi yazýlarým
nedeniyle, 29 Ocag 2007 Pazartesi günü, LTB Baþganý Cemal
Buludoðlularý þahsýmý Telefoniye arayarag, tehdit ve taciz
edmiþdir...
LTB Belediye Baþganý Cemal Buludoðlularý ile aramda geçen
Telefon gonuþmalarýnýn (Aglýmda galdýðý gadarýný) bazý
bölümlerini aþaðýya agdarýyorum...
Aþaðýya agdardýðým yazýlar hayali ve mizahi deðildir,
tamamýyla gerçegdir... Bu konuda arzu eden TURKCELL
yedgililerine baþvurup, gonuþma dutanaglarýný alabilirler...
Ben, Hüseyin Çakmak olarak, gendi adýma bu izni herkese
verdiðimi buradan beyan ediyorum...
Aþaðýya agdardýðým yazýlar þikayed magsadýyla deðil,
kamuoyu tarafýndan bilinmesi ve arþivlerde yer almasý
amacýyladýr...
Parantez içerisinde yer alan yazýlar þahsýmýn yorumlarýdýr...
Hüseyin Çakmak
Tarih: 29 Ocag 2007 Pazartesi... Saad: 15.05 ve 15.30
sýralarýnda... Hüseyin Çakmak'ýn Cep Telefonu'nu Arayan
Numara: (0392) 22 75 551... Hüseyin Çakmak'ýn Cep
Telefonu: (0533) 866 99 90...
Telefon Görüþmesinden Notlar:
Bir Bayan:
-Ýyi günler... Lefgoþa Belediyesi'nden arýyorduk...
Hüseyin Çakmak:
-Ýyi günler...
Bir Bayan:
-Sayýn Baþkan Cemal Bey sizinle görüþecekti...
Hüseyin Çakmak:
-Tabii...
(Telefona, Cemal Bulutoðlularý'ný baðlarlar...)
Cemal Bulutoðlularý:
-Alo...
Hüseyin Çakmak:
-Buyurun sayýn Baþkan...
Cemal Bulutoðlularý:
-Kimsin bre sen, da bana Cemal Arap den?...
Hüseyin Çakmak:
-Ben, Hüseyin Çakmak...
Cemal Bulutoðlularý:
-Ne hakla bana Cemal Arap den be sen?... Sen galiba hiç
erkek Eþek'le deyiþik oynamadýn(**)...
Hüseyin Çakmak:
-Sözlerine diggad ed... Aðzýndan çýkaný gulaðýn duysun...
Cemal Bulutoðlularý:
-Bre... Sen kimsin be, da bana Dereleri öðredecen... Benim
ömrüm Dere'lerde geçti be...
Hüseyin Çakmak:
-Benim da ömrüm Dere'lerde geçti...
Cemal Bulutoðlularý:
-Ne hakla sen bana Cemal Arap den be?... Sen bana küfreden
yazýlarýnda...
Hüseyin Çakmak:
-Ben sana küfür etmedim...
Cemal Bulutoðlularý:
-Eddin... Cemal Arap dedin bana...
Hüseyin Çakmak:
-Deyemezmim?...
Cemal Bulutoðlularý:
-Cemal Arap ne demeye gelir, bilirmin sen?...

Hüseyin Çakmak:
-Ne demeye gelir?... Cemal Arap demeynan, yanlýþ birþey mi
söyledik?... Sevecenlikle söyledik... Zaten herkes sana Cemal
Arap der... Sonra... Yazdýðým yazýlarda sadece bir kez Cemal
Arap dedim... O da gözümden kaçtý... Bir art niyet yok...
Cemal Bulutoðlularý:
-Cemal Arap, Cemal Arap diye doladýn bizi diline...
Hüseyin Çakmak:
-Þikayetin var ise... Rencide olduysan... Dava et beni...
Cemal Bulutoðlularý:
-Dava et ha?...
Hüseyin Çakmak:
-Tabii... Ne yazacaðýma, kime nasýl hitap edeceðime sen mi
garar verecen?...
Cemal Bulutoðlularý:
-Dere Profösörü kesildin baþýma... Bre... Benim ömrüm Ganlý
Dere'de(***) geþdi be... Balýk dutardým Dere'lerin içinde...
Sen bana mý öðredecen ne yapacaðýmý?... Ha bire diline
doladýn beni... Nabdým be ben sana?...
Hüseyin Çakmak:
-Birþey yabmadýn... Bana yanlýþ gelen icraatlarýný, sözlerini
eleþdiriyorum...
Cemal Bulutoðlularý:
-CTP'den para alýn be sen...
Hüseyin Çakmak:
-Daha komik birþey söyle...
Cemal Bulutoðlularý:
-Vallahi alýn... Söyledilerdi bana, da inanmadýydým... CTP'den
para alýn be sen...
Hüseyin Çakmak:
-Sana kim söylediysa, getir yüzleþelim...
Cemal Bulutoðlularý:
-Nesden sen kim söyledi?... CTP'den (****) para alýn sen...
Küfreden yazýlarýnda bana...
Hüseyin Çakmak:
-Ben sana yazýlarýmda küfredmedim...
Cemal Bulutoðlularý:
-Küfreddin...
Hüseyin Çakmak:
-Küfredmedim... Okuman demek ki yazýlarýmý...
Cemal Bulutoðlularý:
-Okurum...
Hüseyin Çakmak:
-Okuduðunu anlaman o halde...
Cemal Bulutoðlularý:
-Bre... Ben isdesem seni iki tayikada iþden addýrýrým be... Bir
telefonunan kapýnýn önüne gorum seni... Ama acýrým sana...
Ýþsiz galacan... Egmeg paranýnan oynamag isdemem...
Hüseyin Çakmak:
-Acýmana luzum yog... Addýr da gorgma... Hiç umurum
deyildir... Zaten ben 7 yýldýr kayýtlý iþsizim... Afrika gazetesinin
kadrolu personeli deðilim... Tabii... Bu arada, sana
hatýrladayým... Bütün bu tehditleri, bütün bu söyediklerini
Afrika'da yazacaðým... Hadda, Yeni Düzen, Kýbrýs ve di er
gazetelere de bildireceðim...
Cemal Bulutoðlularý:
-Yeni Düzen'e bildireceeen?...
Hüseyin Çakmak:
-Eved... Bütün gazetelere... Tehdit eddin çünkü... Bilsin herkes
seni, ne biçim Belediye Baþganý olduðunu...
Cemal Bulutoðlularý:
-Sen söyledin aðzýnýnan Yeni Düzen diye... Para alýn be sen
CTP'den...
Hüseyin Çakmak:
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-Ýsbat et aldýðýmý... Havda galýr söylediglerin...
Cemal Bulutoðlularý:
-Kutlay Erk'i ne eleþdirmen be madem öyledir?...
Hüseyin Çakmak:
-Hiç olur mu eleþdirmem?... Benim gadar, Afrika gazetesi
yazarlarý gadar, eleþdiren mi var Kutlay Erk'i?... Sen hiç Afrika
gazetesi okuman galiba...
Cemal Bulutoðlularý:
-Okurum... Her zaman okurum...
Hüseyin Çakmak:
-Nasýl okun?...
Cemal Bulutoðlularý:
-Ne yazman ya be Kutlay Erk'in(*****) 22 trilyonluk açýðýný...
Hüseyin Çakmak:
-Yazdýk... Çok yazdýk... Okuman sen...
Cemal Bulutoðlularý:
-Ýlle beni eleþdirecen?... Ne açman be bir telefon bana?... Da
sorub öðrenesin iþin doðrusunu... Söyleyim sana ne
yazacaðýný...
Hüseyin Çakmak:
-Sana mý soracayým ne yazacaðýmý?... Vallahi tuhaf...
Cemal Bulutoðlularý:
-Cemal Arap den bana...
Hüseyin Çakmak:
-Þikayetçiysan dava açabilin...
Cemal Bulutoðlularý:
-Dava açayým ha?...
Hüseyin Çakmak:
-E açabilin...
Cemal Bulutoðlularý:
-E tamam... Yarýn 8-10 bin sterlinlik bir dava açayým sana...
Bakayým ne yapacan...
Hüseyin Çakmak:
-Aç... Gorkudacan beni?...
Cemal Bulutoðlularý:
-Ne dedim be ben, da eleþdirin beni?...
Hüseyin Çakmak:
-Ganný Dere'yi, Göçmenköy Deresi'ni kapatacaðým dedin geçen
gün BRT'de... (******) "Ganlý Dere'nin üsdüne yol yapacam"
dedin... Dere akmazmýþ diye...
Cemal Bulutoðlularý:
-Ganlý Dere'yi kapadacam demedim ben...
Hüseyin Çakmak:
-Öyle dedin... BRT arþivindeki bant gayýtlarýna iyi bak...
Cemal Bulutoðlularý:
-Demedim... Göçmenköy Deresi'ni kapadacam dedim...
Hüseyin Çakmak:
-"Ganlý Dere'yi da kapadacam" dedin... "Rum Tarafý baraj yabdý
önüne diye... Su akmaz artýk diye... Trafiði rahatlatmak için
yol yapacam üsdüne" dedin...
Cemal Bulutoðlularý:
-Ganlý Dere'yi demedim ben... Göçmenköy Deresi'ni
kapadacam dedim...
Hüseyin Çakmak:
-Ne hakla kapadacan?... Ganunlar yasaklar sana bu hakký...
Cemal Bulutoðlularý:
-Kapadacam ve yürüyüþ parkuru yapacam...
Hüseyin Çakmak:
-Kapadaman... Fasýl: 83 denen bir ganun var...
Cemal Bulutoðlularý:
-Hasdahane'nin atýk sularýný mý çekeceyim ben...
Hüseyin Çakmak:
-Kanalizasyona baðlat Hasdahane'nin atýk sularýný...
Cemal Bulutoðlularý:

-Askeri Lojmanlarý ne yazman be... Ki týkar Dere'yi, da sular
gidmez...
Hüseyin Çakmak:
-Yazdým ya... Yarýn tegrardan yazýyorum... Geçen gün da
yazdýydým.. Okuman yazýlarýmý diye bilmen... Göçmenköy
Deresi'nin üsdünde Asgeri Lojman...
Cemal Bulutoðlularý:
-Sen kimsin bre, da diline SERCEM'i (*****) doladýn?... Her
tarafý betonarme yabmýþýk.. Asvalt dolmuþ ortalýglar... Bre...
Benim SERCEM ile ne alakam var be?... Katran Fabrikasý'ný
saddým be ben... Politikaya girecem diye, isdifa eddim... Bilmen
be sen...
Hüseyin Çakmak:
-Bilirim... Keþge girmeyeydin politikaya... SERCEM'in baþýnda
galaydýn daha eyiydi...
Cemal Bulutoðlularý:
-Politikaya gireyim diye isdifa eddim ben... Alýn teriminan
gurdum ben SERCEM'i...(*******) Ne çaldým, ne çýrbdým...
Hüseyin Çakmak:
-Biri sana çaldýn mý dedi?...
Cemal Bulutoðlularý:
-CTP'den para alýn be sen...
Hüseyin Çakmak:
-Hade gene... CTP'liler gibi ifdiracý oldun ha... Onlar da 8-10
yerden maaþ alýrým diye söylellerdi bir zaman... Lafý yeyinca,
hus oldular... Benim CTP ile bir baðlantým yok ki... CTP'yi en
çok ben eleþdiririm... Okuman yazýlarýmý galiba...
Cemal Bulutoðlularý:
-Benim hanýmým senin yazýlarýný severek okurdu...
Hüseyin Çakmak:
-Teþekkürler...
Cemal Bulutoðlularý:
-Söylediydi bana ama inanmadýydým...
Hüseyin Çakmak:
-Neyi söylediydi?...
Cemal Bulutoðlularý:
-Daha önceki yazdýglarýna gülerdi, beyenereg okurdu ama...
Son yazdýklarýný okuyunca "CTP'den para alýr bu adam" dedi
bana... Ýlkin ihdimal vermediydim ama... Hakikaten do ru
söyler...
Hüseyin Çakmak:
-Beni tanýmaz diye öyle söyler...
Cemal Bulutoðlularý:
-Beyenmedi son yazdýklarýný...
Hüseyin Çakmak:
-Her yazdýðýmý beyenmeg zorunda deðildir...
Cemal Bulutoðlularý:
-Bre... Ýnþaat Müteahitleri bu memleketin galkýnmasýna
yardýmcý olullar be... Ne gadar çog asvalt, ne gadar çog inþaad,
o gadar galkýnma demegdir be... Bu memleked böyle
galkýnacag... Nesdeng be sen bundan?...
Hüseyin Çakmak:
-Her tarafa beton digmeynan galkýnma mý olur?... Ne çevre
býragdýnýz, ne Dað...
Cemal Bulutoðlularý:
-Amerika hem Avrupa böyle galkýndý be...
Hüseyin Çakmak:
-Ben garþýyým betonarmeye da asvalt yollara da... Bakir çevre
daha eyi... Arabalar için yol açacaðýnýza, toplu daþýmacýlý a
önem verin...
Cemal Bulutoðlularý:
-Hangi çevreden bahseden be sen?... Gubgurudur be her
taraf...
Hüseyin Çakmak:
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-Biþey deyil... Ben öyle çevreyi severim... Betonarme
olmagdanýsa gubguru olsun...
Cemal Bulutoðlularý:
-Bre... Bu memlekedde ev yabmag için bin dane aðaç
kesildiysa, daðlara tepelere 24 bin aðaç dikildi... Da sen da
den bana çevreyi mahveddig?...
Hüseyin Çakmak:
-Dikilen aðaçlar gurudu susuzlugdan...
Cemal Bulutoðlularý:
-Sen bilirmin... Labda ile en uçda bir köy vardýr hani... Nedir
adý?...
Hüseyin Çakmak:
-Vasilya...
Hüseyin Çakmak:
-Karþýyaka...
Cemal Bulutoðlularý:
-Eved...
Cemal Bulutoðlularý:
-Labda ile Karþýyaka arasýnda 1974'den bugüne yapýlan
betonarme inþaad sayýsý 8 bindir...
Hüseyin Çakmak:
-Nolmuþ yani?...
Cemal Bulutoðlularý:
-Amerika'da... Böyle bir alana... Tam bir milyon ev diker
adamlar... Galkýnma budur iþde... Daha biz biþey yabmadýg
ki... Da sen eleþdirin bizi...
Hüseyin Çakmak:
-Digmeyin... Betonarme olacaðýna aðaç olsun her yer... Baþga
söyle?...

Cemal Bulutoðlularý:
-Hade...

Kýbrýs Gazeteciler Birliði'nin Hüseyin Çakmak'a yapýlan saldýrý
üzerine yayýnladýðý bildirinin orijinal metni...

(Karikatür: Utku Karsu, 02 Þubat 2007 Kýbrýs Gazetesi,
Sayfa: 30)

(Not: Cemal Bulutoðlularý, Belediye Baþkaný seçildigden sonra,
bir Televizyon Programý'na katýlmýþdý... O programda, Cemal
Bulutoðlularý ile Program Sunucusu arasýnda þöyle bir diyalog
geçmiþti:
Program Sunucusu:
-Herkes size Cemal Arap diye hitap ediyor... Bu sýfattan rahatsýz
olmuyor musunuz?...
Cemal Bulutoðlularý:
-Hç de rahatsýz olmuyorum... Bilakis Cemal Arap denmesinden
gurur duyarým...
Meraklýsýna nod düþelim)
(Afrika Gazetesi, 31 Ocak-01 Þubat 2007)

(*) Lefgoþa Türg Belediye Reisi Cemal Buludovlularý'na Çifde
Tahaaütlü Megdublar: Sözkonusu yazýlar, LTB Baþkaný Cemal
Bulutoðlularýnýn doðal çevreyi tahrip eden icraatlarý nedeniyle
yazýlmýþtý...
(**) Erkek Eþek'le deyiþik oynamak: Erkek Eþekle seks
yapmak...
(***) Kanlý Dere: Kýbrýs'ýn en eski, en büyük ve en uzun akar
suyu... Fauna ve Flora yönünden çok zengin bir Dere...
(****) CTP: Ýktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi...
(*****) Kutlay Erk: Lefkoþa Türk Belediyesi CTP'li Eski
Baþkaný...
(******) BRT: Baryak Radyo Televizyonu...
(*******) SERCEM: Cemal Bulutoðlularý'na ait Ýnþaat Þirketi...
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SALDIRI GECESÝNDEN NOTLAR...
HÜSEYÝN ÇAKMAK
n31 Ocak Çarþamba akþamý, 20.30-21.00 saatleri arasýnda, aðýr
Grip geçiren eþimi, aile doktorumuz Altan Yavuz'a götürdüm...
Kullandýðým arabada ben, eþim ve 8 yaþýndaki kýzým vardý...
nDr. Altan Yavuz'un kliniðinin önüne arabayý park ettiðimiz sýrada,
beyaz renkli Golf marka bir araba, son süratle gelip yolun
kenarýnda durdu... Ben, eþim ve kýzým araçtan inip kliniðin kapýsýna
doðru yürüyünce, beyaz renkli Golf arabadan 20-25 yaþlarýnda
bir genç indi ve bizim arkamýzdan kliniðe doðru yöneldi...
nBen, eþim ve kýzým klinikten içeri girince, sözkonusu genç
arkamýzdan geldi ve kliniðin bekleme salonundaki koltuklardan
birine oturdu... Dr. Altan Yavuz bizi bekleme salonunun kapýsýnda
karþýladý ve muayene bölümüne aldý... Muayene bölümüne en
son ben girdiðim için, muayene bölümünün kapýsýný kapamaya
çalýþýrken, sözkonusu genç orada yoktu...
nDr. Altan Yavuz'un kliniðinden ayrýldýktan sonra, Lefkoþa-Maðusa
Yolu üzerinde bulunan "Reis Süpermarket"te durdum... Ufak bir
alýþveriþ yaptým... Alýþveriþten hemen sonra, kardeþimi cep
telefonundan arayarak, "Ecegül Eczahanesi"nin önüne gelmesini
ve bana "Sigorta Kartý"ný getirmesini istedim...
nArabamla, "Ecegül Eczahanesi"nin yakýnlarýna geldiðimiz zaman,
"Metropol Süpermarketi" geçer geçmez, üst kýsmý inþa halinde
olan "Lefkonuklu Kumaþ Maðazasý"nýn baþlangýcýnda, arabamýn
þoför mahallinin camýnda bir patlama sesi duyuldu; bilahare
arabamýn altýna sert bir cisim çarptý... Ne olduðunu anlamak için
arabayý hemen kenara çektim ve aþaðýya endim... Arabamýn þöför
mahallinin camýna Yumurta atýlmýþtý... Ortalýkta kimseler yoktu,
yoldan araba bile geçmiyordu... Bu esnada, "Lefkonuklu Kumaþ
Maðazasý"nýn üst kýsmýndaki yarým inþaattan ayak sesleri
duydum... "Lefkonuklu Kumaþ Maðazasý"nýn yan kýsmýna girerek,
oradaki inþaat artýklarý içerisinden, elime büyükçe bir taþ alýp
küfretmeye ve bu hareketi yapan her kimse ortaya çýkmasý için
baðýrmaya baþladým... Bu tepkime hiçbir yanýt alamamýþtým...
nBir-iki dakika sonra olay yerine kardeþim geldi... Kardeþime
olayý anlattým ve birlikte etrafý kontrol etmeye baþladýk... Bu olayý
önce kendini bilmez sorumsuz birkaç gencin yaptýðýný sandým...
Birkaç dakika sonra kardeþim olay yerinden ayrýldý, ben de
arabama binip 20-30 metre gittikten sonra, "Ecegül
Eczahanesi"nin tam karþýsýnda durdum... Arabamdan inip yolun
karþýsýndaki "Ecegül Eczahanesi"ne yöneldim... "Ecegül
Eczahanesi"nin sahibi eþimin yengesiydi... Eþimin yengesi, içeriye
öfkeli bir þekilde girdiðimi görünce, ne olduðunu sordu... Olayý
anlattým... Eþimin yengesi, Polis'e telefon edip, olayý þikayet
etmemi söyledi... Ben de öyle yaptým ve Yeniþehir Karakolu'na
telefon edip olayý bildirdim... Yeniþehir Polis Karakolu"ndaki
sorumlular olay yerine ekip yönelteceklerini söylediler...
nEþimin ilaçlarýný aldýktan sonra, arabama geri geldim. Arabama
bindiðim zaman, eþimi panik ve korku içerisinde buldum... Ne
olduðunu sorduðumda, eþim bana olayý anlatmaya baþladý: "Az
önce yanýmýza beyaz renkli bir araba yanaþtý ve arabanýn
içerisindeki iki kiþi kötü kötü bana baktý... Daha sonra, arabanýn
içerisinden iki kiþi indi ve arabamýzýn etrafýnda dolaþýp, yine kötü
kötü bana baktýlar... Araba tam eczahanenin karþýsýnda duruyor..."
nEþimin bu anlattýklarýndan sonra, yolun tam karþý tarafýnda,
trafik kurallarýna ters bir istikamette durmakta olan, yan ve arka
camlarý arabanýn içerisini göstermeyen, beyaz renkli arabanýn
plakasýný yazmaya çalýþtým... Arabanýn plakasýný yazmaya
çalýþtýðým sýrada, arabanýn ön ve arka kapýlarý aniden açýldý ve
arabanýn içerisinden 20-25 yaþlarýnda iki genç büyük bir hýþýmla
dýþarýya çýkýp, arabamýn olduðu yöne doðru birkaç adým attýktan

sonra, tekrardan süratle arabalarýna girdiler... Arabadan inen
gençlerden birinin yüzünü görebildim... Gençlerden bir tanesinin
baþý geriye doðru dönüktü, yüzünü gizler gibi bir durum
sözkonusuydu...
nBu olaydan hemen sonra arabamý yol içerisinde süratle yarým
daire çizdirip, sözkonusu arabanýn tam karþýsýna aldým ve
arabamýn uzun farlarýný yaktým... Uzun farlarý yaktýðýmý gören
arabanýn içerisindeki þahýslar, tümü birden baþlarýný arkaya do ru
çevirip gizlendiler... Benim arabamla sözkonusu þahýslarýn
kullandýðý arabanýn arasýnda 3-5 metrelik bir mesafe vardý... Uzun
farlarý 2-3 dakika arabaya doðru tuttum ama arabanýn içerisindeki
þahýslar yüzlerini ýsrarla gizlediler...
nBir süre sonra, arabamý hareket ettirip kendi köyüm olan
Göçmenköy istikametine doðrulttuðumda, sözkonusu araba bizi
takibe baþladý... Bu durumu fark edince, az ilerideki Trafik
Iþýklarý'na yakýn bir yerde, arabamýn bir yanýný kaldýrýma çýkarttým...
Bizi takibe alan araba, Trafik Iþýklarý'nda yeþil ýþýk yanmasýna
raðmen, geçmeyip durakladý... Biraz sonra kýrmýzý ýþýk yandý... 23 dakikalýk bir bekleyiþten sonra, tekrardan yeþil ýþýk yanýnca bizi
takip eden araba hareket etti... Ben de, arabayý kaldýrýmdan aþa ý
indirerek, 20-25 metre uzaktan arabayý takibe aldým ve bu esnada
Afrika gazetesini arayarak durumu bildirdim...
nEvime gittiðim zaman, ilk iþim tekrardan Yeniþehir Polis
Karakolu'nu aramak oldu... Polis yetkilileri ifade vermek için beni
karakola çaðýrdýlar... Yaklaþýk bir saat ifade verdim... Ben ifade
verirken Polis, plakasýný tesbit ettiðim arabanýn kime ait oldu unu
ve sahibinin nerde ikamet ettiðini saptadý... Ýfadem bittikten sonra,
karakoldan ayrýlacaðým sýrada, karakolun giriþ kapýsýnda, 15-20
yaþlarýnda biri bayan biri erkek, iki gençle karþýlaþtým...
Karþýlaþtýðým gençlerin bana manalý-manalý bakmalarýndan
þüphelendim ve karakolun önündeki arabalarý konrtrol etmeye
baþladým... Beni ve eþimi taciz eden kiþilerin arabasý park
yerindeydi... Araç plakasý, arabanýn rengi, Polis'e bildirdi im
þekildeydi... Fakat bir fazlalýk vardý: Arabanýn arka camýnda A3
boyutunda, eðreti bir þekilde yapýþtýrýlmýþ, beyaz bir ka ýtta
"Satýlýktýr. Tel: 0533 864 94 90" yazýyordu... Halbuki ben, olayýn
meydana geldiði sýrada, arabanýn plakasýný not ettiðim zaman,
arabanýn arka camýnda böyle bir þey yoktu...
nOlay meydana geldikten bir gün sonra, Afrika gazetesini bir
genç ziyaret etmiþ... Sözkonusu genç, 1 Þubat 2007 tarihli Afrika
gazetesinde plaka numarasý yayýnlanan arabanýn kendisine ait
olduðunu ama böyle bir olaydan haberi ve baðlantýsý olmadý ýný
söylemiþ... Bu arada, benim Polis'e verdiðim ifademdeki
suçlamalarýn aynýsýný aynen bana yöneltmiþ... Yani, ben onlarý
takip ve taciz etmiþim... Üstelik ben onlara küfretmiþim... Bu
durum üzerine, olay hakkýnda yüzleþebileceðimi söylememe
raðmen, sözkonusu genç hiçbir þekilde benimle temasa
geçmemiþtir...
(Not: Benim o geceki olayda küfrettiðim doðrudur fakat ben
görmediðim birisine/birilerine küfrettim... H.Ç)
nBir gün sonra ise, sözkonusu arabanýn sahibi genç þahýs,
babasýyla birlikte Afrika gazetesini yeniden ziyaret edip, ayni
iddialarý söyledikten sonra, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlý ý'na
baðlý "Sahil Savunma"da çalýþtýðýný ve bu iddialardan sonra zor
durumda kaldýðýný ve beni mahkemeye vereceðini söylemiþ...
Üstelik aðzýndan birþey daha kaçýrtmýþ sözkonusu genç: "Ben o
gece "Ecegül Eczahanesi"nde bu þahýsla (Hüseyin Çakmak'la)
karþýlaþtýk, herhalde yüz hatlarým aklýnda kalmýþ olacak ki benden
þüphelendi" demiþ... Bu arada bir þey daha söylemiþ gazete
yetkililerine: "Ben, "Ecegül Eczahanesi"ne uðramazdan evel,
Lefkoþa'daki Reis Süpermarket'in önünde durup, oradaki bir
Eczahane'nin camýnda yazýlý olan "Nöbetçi Eczahane"lerin kim
olduðunu öðrendim..." Raslantýya bakýnýz!... Amma garip raslantý
ha!...
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NEÞE BÝNARK'TAN
AÇIKLAMA
Sevgili Hüseyin arkadaþým,
Yeni Akrep dergisine ve Kýbrýs'lý
çizer dostlarýmýn Türk ve Dünya
karikatürü adýna yapmakta
olduklarý çalýþmalara daima destek
verdim.
Karikatür adýna atýlacak sanatsal
her adýmda destek vermeyi de
sürdüreceðim.
Ancak, son bir kaç sayýdýr
derginizin sayfalarýnýn karikatür ve
mizah dýþýnda bir takým polemiklere
zemin teþkil ettiðini görüyorum.
Bir mizah dergisinde olmamasý
gerektiðine inandýðým, hayatým
boyunca daima uzak kalmayý
istediðim bu tip çekiþmelerden
mümkün olabildiðince mesafeli
kalmayý tercih ediyorum.
Özellikle bir bayan çizer olarak
daima saygý ve etik çerçevesinde
çalýþmalarýn sürdürülmesinden,
sadece karikatür ve sadece mizah
yapýlmasýndan yana olduðumu
belirtmek istiyorum.
Karþýlýklý iki kutupta sözü edilen
kiþilere fazlasýyla mesafeli konumda
olduðum ve çalýþmalarýmýn sadece
Türk ve Dünya Karikatürüne hizmet
etmek amaçlý olmasý yüzünden ve
bu durumda derginizin yayýn
politikasýný tasvip etmediðim için,
bundan sonra ismimin ve
yazýlarýmýn
Yeni
Akrep'te
kullanýlmasýný istemiyorum.
Taa ki, sayfalarý içinde olmak
istemediðim bu polemik bitene ve
derginiz sadece karikatür ve sadece
mizah diyene kadar!
Yazdýklarýmýn
tarafýnýzdan
sanatsal
etik
çerçevesinde
deðerlendirileceðine ve bir bayan
çizer olarak bu tip ortamlarda yer
almamak
isteðime
saygý
duyacaðýnýza inanýyorum.
Karikatür ve Mizah konusunda
yapacaðýnýz tüm çalýþmalarda
baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.
Kýbrýs karikatürünün dünya
karikatürüne entegrasyon sürecini
yakýndan takip edeceðimden ve
çalýþmalarýmda daima Kýbrýslý çizer
dostlarýmýn da eserlerine yer
vermeyi sürdüreceðimden emin
olabilirsiniz.
Anlayýþýnýz için teþekkür ederim.
Saygýlarýmla
D. Neþe Binark

KARÝKATÜR: TAN ORAL

STRESKOP DERGÝSÝ KARÝKATÜR BEKLÝYOR

Sevgili karikatürcüler merhaba...
Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi öðrenci ve öðretim üyelerinin yýllýk geleneksel kültür
sanat ve mizah dergisi "Streskop'un ikinci sayýsý 14 Mart 2007 Týp Bayramý'nda
yayýnlanýyor. Sevgili karikatürcü dostlarýmýzdan dergimize saðlýk ve týp üzerine çalýþmalarý
ile destek bekliyoruz. En geç 15 Þubat 2007'ye kadar çalýþmalarýn gönderilmesi
gerekmektedir. Renkli veya siyah-beyaz, en az 100 dpi'lik çalýþmalarý
halisdokgoz@gmail.com mail adresine gönderebilirseniz çok seviniriz. Þimdiden
teþekkürlerimizle...
"Streskop" dergisi adýna:
Yrd. Doç. Dr. Halis Dokgöz
Mersin Üni. Týp Fak. Adli Týp AD, Mersin-Türkiye

Mr. Hrant Dink, Armenian, Turkish writer, 53, was shot dead in broad daylight outside
his newspaper offices in Istanbul on Friday. His funeral today with huge mass of people
lays in rest. He was well-known for writing controversial articles about the mass killing
of Armenians by Turks during World War I.
He was a bridge between different cultures and it was a big lost. Not many cartoonists
draw for him. But my works can be seen on the following addresses, I wish I wouldn't
forced to draw these and hw would live today. I am deeply in sarrow. Best.
Firuz Kutal
http://www.kutal.com/hrantdink/dink.html
http://www.kutal.com/hrantdink/dink11.html
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DEMOKRASÝ,
ÝNSAN HAKLARI
VE METÝN PEKER...
Yeni Akrep okurlarýna yeniden
merhaba.
Esas hadiseye giriþ yapmazdan önce,
10 Aralýk 2006 tarihli Cumhuriyet
gaztesinde yer alan bi demeçten küçük
bi detay alýyoz:
"...Demokrasi ve Ýnsan Haklarý her
yerde, herkese lazýmdýr" diyerek
toplumun tüm kesimlerini haklarýna sahip
çýkmaya çaðýrdý."
Güzel bi demeç, diil mi? Güzel
olmasýna güzel de, kim vermiþ bu demeci
acaba? "Toplumun tüm kesimlerini
haklarýna sahip çýkmaya" kim çaðýrmýþ
acaba? Bileniniz var mý? Bu demeci
Cumhuriyet gaztesinin o günkü nüshasýný
okuyanlar bileceklerdir. Okumayanlar
nerden bi lceklerdir ki? O halde,
meraklandýrtmýyalým herkezi ve demecin
sahibisini söyliyelim: Demecin sahibisi,
Karikatürcüler Derneði baþkaný Metin
Peker biraderimiz. Ýnanmýyo musunuz?
Ýnanmamanýz çok normal. Ama ben
tekerrür ettiriyom: Bu demecin sahibisi
Metin Peker biraderimizin ta kendisi.
Demeci okuyuncak ben de
inanamamýþtým önceliklen. Gözlerimi
faltaþý gibi açýp bi daha okumuþtum
demeci, ama yine inanamamýþtým. "Bi
aksilik var bu iþte" dedim kendi kendime.
"Ýnsan Haklarý Derneði baþkanýnýn
demeciyle karýþtýrmýþ olcekler" dedim. Bi
kez daha, dikkatlice ve heceleyerek
okumuþtum demeci. Okumuþtum fakat
inanasým gelmemiþti yine. Olcek iþ diildi
çünkim. Bu kez, babaannemin yün iþi
iþliyoken taktýðý zayýf gözlüklerini takýp
tekrardan okumuþtum demeci. Hayret ki
ne hayret. Demeç ayný, demeci veren zat
ayný. Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Metin
Peker birarada. Olcek iþ diildi.
Bu konuda napsam netsem diye
düþünüyoken, aklýma "Türk Dili ve
Edebiyatý" üzerine doktora yapmýþ
komþum Hayriye geliyo bideneden.
Süratlen ve telefoniyen Hayriye'yi arýyom
hemencek. "Hayriye, bi gelsene bize
kadar. Türk Dili ve Edebiyatý hususunda
önemli bi hadise var, çözemiyom bi türlü"
diyom ona. Hayriye, beni kýrmýyo. Kalkýyo
ve bi koþu geliyo hemencek.
"Þu haberi bi okusana, Hayriye" diyom
ona. Düzgün bi Türkçe'ylen ve düzgün
bi Diksiyon'lan, süratlen ve bi solukta
okuyo haberi. Haber doðru birader.
Kelimesi kelimesine hem de. Haberde yer
alan demecin sahibisi Metin Peker olduðu

da doðrulanýyo bu arada.
Peki ama, þu demecin içeriði neymiþ ki?
Meraklanmayýn birader. Mevzuu bahis
haberde yer alan demecin önemli yerlerini,
hep birlikte okuyoz þimdik:
"Karikatürcüler Derneði'nin 10 Aralýk
Dünya Ýnsan Haklarý günü nedeniyle
düzenlediði karikatür sergisi, Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi Yerebatan Sarnýcý
Çýkýþý'ndaki Karikatürcüler Derneði Sergi
Salonu'nda açýldý.
Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin
Peker, "Demokrasi ve Ýnsan Haklarý her
yerde, herkese lazýmdýr" diyerek toplumun
tüm kesimlerini haklarýna sahip çýkmaya
çaðýrdý. Karikatür ve mizah, hiçbir insaný
ayýrt etmeden, dýþlamadan, bütün haklarýna
kavuþturmak için korkusuz bir kahraman
gibi sahne alýr, devreye girer. Kötülüklerin
kaynaðýna yönelir, teþhir eder. Ýnsanlarý
kendilerinin farkýna varmalarýna çaðýrýr, bu
konuda öncülük eder. Ýþte, Ýnsan Haklarý'yla
karikatür arasýndaki bað, bu zeminde oluþur,
güçlenir ve pekiþir. Ýnsan haklarýyla doðar.
Ama çoðu kez haklarýný hakkýyla
kul lanamaz. Eþitsizliðin, baskýnýn,
sömürünün biçimlendiði katý kurallar ve
sistemler, Ýnsan Haklarý'ný doðrar, bozar,
sulandýrýr. Temel mücadele iþte burada;
haklarýn elde edilmek istenmesiyle buna
karþýn bu haklarýn insana verilmek
istenmemesi arasýnda baþlar. Demokrasi ve
Ýnsan Haklarý her yerde, herkese lazýmdýr.
Bu haklara herkesin saygý göstermesi
gerekir."
Nassý demeç ama? Neler duyuyoz neler.
Mayonezli Köfteler. Ama yine de helaaaaal
sana Metin Peker birader. Yaþaaaaa.
Varoooool. Nuroooool.
Ben bu demecin altýna imzamý
atmýyosam, þerefsizim ve namussuzum
birader. Kelimesi kelimesine katýlýyom Metin
Peker biraderimin söylediklerine. Eminim,
benim gibi biçok kiþi de katýlýyodur. Fakat,
sormadan rahat edemiyom birader. Neden
mi rahat edemiyom? Nedenini hemencek
açýklýyalým:
Yahu birader, Ýnsan Haklarý kim, Metin
Peker kim? Demokrasi kim, Metin Peker
kim? O kim, o kim birader?
"Demokrasi ve Ýnsan Haklarý her yerde,
herkese lazýmdýr" diyerek, toplumun tüm
kesimlerini haklarýna sahip çýkmaya çaðýrýyo
Metin Peker birader." Hah, hah, haaaayyyt.
Güliyim bari. "Demokrasi ve Ýnsan Haklarý
her yerde herkese lazým" mýþ. Miþ-Mýþ. "Miþlý
Geçmiþ Zaman" eki gibi biþiy herhalde.
Bu haklar herkeze lazýmdýr fakat,
Karikatürcüler Derneði üyelerine lazým
diildir. Bu haklar herkeze lazýmdýr fakat,
Karikatürcüler Derneði Genel Kurullarý'nda
Metin Peker biraderimizin muhaliflerine
lazým diildir. Neden mi? Nedeni çok basit
birader: Ýnsan Haklarý'na aykýrý AntiDemokratik kurallar iþletiliyo çünki.
Demokrasi ve Ýnsan Haklarý denen
haklar, Metin Peker kontrolündeki
Karikatürcüler Derneði yönetiminin
yanlýþlarýný, Karikatürcüler Derneði

üyelerine karþý uygulanan Anti
Demokratik tavýrlarý, davranýþlarý
eleþtirmek, anlatmak ve yazýp çizmek için
lazým diildir ki.
Toplumun tüm kesimlerini haklarýna
sahip çýkmýya çaðýrýyo Metin Peker
biraderimiz. Hadi ordan. Toplumun tüm
kesimlerini haklarýna sahip çýkmýya
çaðýrýyosun ama, sana muhalif olan
Karikatürcüler Derneði üyelerini bu
haklardan niye mahrum ediyosun ki?
"Eþitsizliðin, baskýnýn, sömürünün
biçimlendiði katý kurallar ve sistemler,
Ýnsan Haklarý'ný doðrar"mýþ. Ööle diyo
Metin Peker biraderimiz. Aslýnda ööle
demiyo, "Miþli Geçmiþ Zaman" ekiyle
konuþuyo.
"Katý kurallar ve sistem"miþ. "Bu katý
kurallara ve sisteme karþý Ýnsan Haklarý
ve Demokrasi"imiþ. Hadi ordan. Bilmiyen
de sanacak ki, Metin Peker'in yönetti i
Karikatürcüler Derneði'nde Ýnsan Haklarý
ve Demokrasi geçerlidir.
Metin Peker biraderimiz güzel bi
demeç veriyo ama, söyledikleriyle
uyguladýklarý arasýnda tezat oluþturuyo.
Ýyilik yapcem derken kötülük yapýyo
sankim. Metin Peker biraderimiz bu
demeci verirken alkol falan mý almýþtý
acaba? Ani, "Alkol bütün kötülüklerin
kaynaðýdýr" derler ya. Olur mu olur yani.
"Demokrasi ve Ýnsan Haklarý" diyo.
"B u haklar Herkese lazým" diyo.
"Hakkýnýzý arayýn" diyo. Dilin kemiði yok
ya. Döktürdük sonra döktürtüyo Metin
Peker biraderimiz.
Yahu birader: Ýyi döktürtüyosun, iyi
içiyosun ama; kararýnda döktür,
kararýnda iç þu mereti. Küfelik olacaksýn
bu gidiþle. Karikatürcüler Derneði'nin
yolunu bulamýycaksýn sonra. Söylemedi
deme.
Derviþ Kerimoðlu (Ýstanbul)

RESAT SULTANOVIC (BOSNA-HERSEK)
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CEVAPSIZ SORULAR-CEVAPSIZ SORULAR
HÜSEYÝN ÇAKMAK
METÝN PEKER KANUNLARI...
Madde-1:
Metin Peker her zaman haklýdýr...
Madde-2:
Metin Peker herþeyi bilir...
Madde-3:
Metin Peker hiçbir zaman yalan
söylemez... Metin Peker yalan
söylese bile "Söylediðin yalandýr
Metin Peker" denmez...
Madde-4:
Metin Peker bu dünyadaki en akýllý
insandýr...
Madde-5:
Metin Peker her zaman herþeyin
en güzelini ve en iyisini yapar...
Madde-6:
Metin Peker hiçbir zaman
uyumaz, gözlerini dinlendirir... Metin
Peker uyusa bile horulamaz, Motor
sesi taklidi yapar...
Madde-7:
Metin Peker hiç bir zaman gaz
kaçýrtmaz; gaz kaçýrtsa bile gazý
Metin Peker kaçýrtmamýþtýr!...
Madde-8:
Metin Peker hiçbir zaman hata
yapmaz; Metin Peker hata yapsa
bile, bilerek ve isteyerek hata
yapmamýþtýr...
Madde-9:
Metin Peker her zaman doðruyu
söyler...
Madde-10:
Metin Peker olmadan hiçbir iþ
yapýlmaz; yapýlsa bile o iþ doðru
olmaz...
Madde-11:
Metin Peker bazý zamanlarda
þaþýrabilir, yanýlabilir, yalan
söyleyebilir ama bu gibi durumlarda
"Metin Peker Kanunlarý"nýn 1. 2. 3.
ve 9. maddeleri geçerlidir...
Madde-12:
Metin Peker'siz bir Karikatürcüler
Derneði düþünülemez...
Madde-13:
En büyük karikatürcü Metin
Peker'dir...
Madde-14:
Metin Peker sýrasýnda söver,
sýrasýnda döver, sýrasýnda sever... Bu
sebeplerden dolayý kimse Metin
Peker karýþamaz, hesap soramaz...

Bu konudaki son karar Metin
Peker'indir ve kesindir...
Madde-15:
Metin Peker üzüldüðü zaman herkes
üzülmelidir... Metin Peker sevindiði
zaman herkes sevinmelidir... Metin
Peker aðladýðý zaman herkes
aðlamalýdýr...
Madde-16:
Hiç kimse Metin Peker'e "Þunu yap,
bunu yap, buraya gel, hesap ver"
deyemez ve dememelidir... Emirleri
sadece Metin Peker verir...
Madde-17:
Amud'un iyileri her zaman Metin
Peker'e aittir...
Madde-18:
Metin Peker hiçbir zaman
yorulmaz...
Madde-19:
Metin Peker birþey düþünüyorsa
elbet bir bildiði vardýr ki
düþünmektedir...
Madde-20:
Metin Peker hiçbir zaman burnunu

KARCOMIC

CARTOON&HUMOUR MAGAZINE

http://karcomic.com

karýþtýrmaz... Metin Peker elini
burnuna soksa bile, karýþtýrmak için
deðil, kaþýmak için sokmuþtur...
Madde-21:
Metin Peker hiç kimseye muhtaç
deðildir; herkes Metin Peker'e
muhtaçtýr...
Madde-22:
Metin Peker'in baþaramayacaðý iþ
yoktur...
Madde-23:
Hiçbir mazaret, Metin Peker'in
baþarýsýnýn yerini tutamaz...
Madde-24:
Metin Peker herkese her türlü
laubaliliði yapabilir; hiçkimse Metin
Peker'e laubalilik yapamaz...
Madde-25:
Metin Peker'in sesi çirkindir ama
en güzel þarkýyý o söyler...
Madde-26:
Metin Peker her zaman güzeldir
ve yakýþýklýdýr...
Madde-27:
Metin Peker her zaman
güçlüdür... Hiç kimse Metin Peker'i
yenemez...
Madde-28:
Ýlk ve son sözü her zaman Metin
Peker söyler... Metin Peker'den
sonra kimse konuþamaz...
Madde-29:
Her iþ Metin Peker ile baþlar,
Metin Peker ile biter...
Madde-30:
Metin Peker bir iþi yaptý mý tam
yapar... Metin Peker'in yaptýðý iþlerin
eksiklikleri Metin Peker'e ait
deðildir...
Madde-31:
Tüm iþlerden Metin Peker
sorumludur fakat meydana gelen
yanlýþlýklardan, aksaklýklardan,
hatalardan Metin Peker sorumlu
deðildir, baþkalarý sorumludur...
Madde-32:
Metin Peker'in yaptýðýný yap,
yapmadýðýný yapma...
Madde-33:
Metin Peker kimseyi sevmez;
herkes Metin Peker'i çok sever...
Madde-34:
Metin Peker, Metin Peker olduðu
için dernek baþkanýdýr...

KARÝKA.NET

INT. CARTOON WEB PAGE

http://www.karika.net
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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)

18. INT. "GABROVO" HUMOUR AND
SATIRE BIENNIAL (BULGARIA)
Theme: "Free"
Motto: "The World Lasts Because It
Laughs..."
Work: Max 5 Cartoon...
Size: A4...

6TH INT. "HUMODAEVA"
CARTOON CONTEST (ROMANIA)

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

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

Themes: Free Theme...
Section: Cartoon., Caricature., Strip...
Work: Unlimited...
Size: Max: A3…
Deadline: 01 MARCH 2007
Prizes: Grand Prize: 1.200

Euro+Special Honour Diploma., Second
Prize: 500 Euro+Special Honour
Diploma., Third Prize: 300 Euro+Special
Honour Diploma., Prize of Excellence and
Prize of the Web-Visitors: Special Honour
Diploma.
Address: The 4th HumoDAEVA
International Cartoon Contest
(Horia Criþan&Liviu Stanila)
O.P.1, C.P.174, 330.190 Deva, jud.
Hunedora-Romania
Detail Info: HumoDAEVA@yahoo.com

INT. "FAX FOR PEACE"
CARTOON CONTEST (ITALIA)
Theme: "Fax for Peace and
Fax for Tolerance"
Work: Unlimited…
Deadline: 28 FEBRUARY 2007
Prizes: Best Work: 300 Euro.,
Special Prize: 500 Euro...
Address: Istituto Superiore
Via degli Alpini, 33097

Note: Spilimbergo (Pordenone) Italia.
The organization cannot be held
responsible in case of theft, damage
or loss of the works. Works will not be
returned or retransmitted to their
authors. The catalogue will later be
sent to all competitors free of charge.

E-Mail:
istsuperiore@faxforpeace.it
Detail Info: www.faxforpeace.it

7TH INT EDITORIAL CARTOON
COMPETITION (CANADA)
Themes: "Killing the Messenger"
Work: Max. 3 Cartoons...
Size: Max. A4...

Deadline: 30 MARCH 2007

Prizes: A first prize of $1500, a Crystal
Trophy, plus a Certificate from Canadian
UNESCO, a Second Prize of $750 plus
a certificate, and a Third Prize of $500
and certificate. All sums are in Canadian
dollars. Ten additional cartoons will
receive an "Award of Excellence".
Regrettably no financial remuneration
accompanies the Awards of Excellence.
Address: NPC 7th International Editorial
Cartoon Competition,
150 Wellington Street,
Ottawa, Ontario (Canada)
Detail Info: combroad1@rogers.com
Detail Info: www.pressclub.on.ca
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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...

THE 1TH INTERNATIONAL
CHINA OLYMPIC CARTOON COMPETITION
limited, any drawing, digital work,
prints, photograph and sculpture will
be acceptted.

Organizer: China Animation
Association, Beijing Red-Green-Blue
Cinema&TV Advertisement Center

6) Entries must not be framed.

Jury Organizer: China Art
Association Cartoon committee
The Competition open to any
professional and afterhours
cartoonists and humor writers all
over the world.
The tenet of Competition is:
Healthy, facetious, Harmonious and
Enterprising. All discrimination
against religion or race will not be
acceptted, also all relate to obscenity
or violence will be rejectted.
Categories:
A) All about Olympic, including
Olympic Games and all relate to
sports stuff;
B) My Choice (Free Theme), all
about Humor...;
C) Humor essay and joke.
Date:
Deadline: Jan.1, 2008.
Jury meeting: Mar.1-10, 2008.
Award ceremony: will be helden
on The Great Wall before The Beijing
2008 Olympic Games.
Exhibition: will be helden in Yufa
New Media Cinema & TV
Advertisement City attach in The
National New Media Base, Daxing,
Beijing before The Beijing 2008
Olympic Games, and itinerant
exhibitions around China.
Prizes:
1) Monthly Prizes:
Any author may win prizes
repeatedly, and monthly Prizes will
not impact the main prizes.
RMB 5,000 for 1-3 winners for
each category (A and B category),
RMB 1,000 for 1-3 winners
(C category).
The Monthly Prizes will be
awarded from Dec, 2006 to Jan,
2008, in number 14 months.

7) Authors should be responsible
for the originality of their works.
2) Main Prizes:
Grand Prize: RMB 250,000 for 1
winner; Gold Prize: RMB 50,000 for 1
winners each category (A and B
category), RMB 10,000 for 1 winners
for C category. Silver Prize: RMB 30,000
for 2 winners each category (A and B
category), RMB 5,000 for 2 winners for
C category. Bronze Prize: RMB 10,000
for 3 winners each category (A and B
category), RMB 3,000 for 3 winners for
C category. 100 Special Prizes will be
awarded a special Jade medal.
Rules:
1) No entry fee.
2) participator may submit up any
quantity works, no limited for entries,
whether any category.
3) The entries may be sent by email
or by postal mail,
For the works is submitted by email
or CD, the digital files must be
A4(21×29.7cm), 300 dpi, Jpeg or Gif
format;
For the works on paper, The
maximum size of work is A4
(29.7×42cm), the quality prints will also
be acceptted;
For the 3D works, the maximum
length of any side is 50cm, the
maximum weight is 20kg;
No limit about the essay and joke.
4) All entry must be accompanied
with the resume of author, also the
author's Name, title of the work,
address, telephone number, email must
be with works together.
5) The technique of entry is no

8) All entries will be not returnned
back, will be collected in Yufa New
Media Cinema & TV Advertisement
City attach in The National New
Media Base, Daxing, Beijing.
9) The organizer may use all
entries for any objective for
spreadding the competition without
additional commision.
10) All selected artists and writers
will get an free album.
11) The participator accept the
conditions and provisions of these
regulations and agree to abide by
the decisions of the jury.
12) The organizer have right to
explain all the rules.
Address:
E-Mail to:
olympicartoon@yahoo.com
olympicartoon@126.com
manwu1001@126.com
Postal mail to:
15 Floor-B, Shijijinyuan Hotel
Business Building, No.69 Banjing RD,
Haidian District, Beijing, P.R.China
Post code: 100089
Contact:
Tel: 0086 10 88454391
Fax: 0086 10 88443757
Web site:
www.manwu1001.com
www.cartooncn.org
E-Mail:
olympicartoon@yahoo.com
olympicartoon@126.com
manwu1001@126.com
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BiZE GELEN YAYINLAR-NEW CARTOON PUBLICATION WE RECEIVED

THE 6TH KYOTO INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ALBUME-2004

Publishers: Kyoto Seika Institute for Manga Studies., Kyoto International
Cartoonists Congress (KICC)., Kyoto Prefecture., Kyoto City., Japan Broadcasting
Corporation (NHK) Kyoto., Ashai Newspaper., Size: 21.5x21.5 cm., 95 Page.,
Full Coloured., 2004... (Kyoto-Japan)

THE 7TH KYOTO INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ALBUME-2006

Publishers: Kyoto Seika Institute., Nonprofid Organization Kyoto International
Cartoonists Congress (KICC)., Horiba Ltd., Kyoto Prefecture., Kyoto City., Japan
Broadcasting Corporation (NHK) Kyoto., Ashai Newspaper., Size: 21.5x21.5 cm.,
95 Page., Full Coloured., 2006... (Kyoto-Japan)

"INTERNATIONAL CARTOON FESTIVAL
IN SAITAMA-THE BEST CARTOONS OF
NIPPON" ALBUM-2006
The Preparatory Committee for the
Establishment of the Saitama City Humor Center
Publication., 30.5x21.5 cm., 101 Page., Full
Coloured., 2006... (Saitama-Japonya)

"CARICAREH"CARTOON MAGAZINE
Publishers: Tabriz Cartoon Association and
FECO Iran., Printing Supervisor: Parhoon
ADVERTÝSÝNG., Editor in Chief: Rahim Baggal
Asgari., Executor: Sayed Vahid Moustatavi.,
Graphist: Babak Dindar Safa., Translator:
Farhad H. Eftekhar., TYpe: Naimeh
Nikooray&Vahideh Azarnia Cooperators: Amin
Dast Bala, Neda Tanhayi Mogadam., Size:
20x24 cm., 12 Page., Full Coloured., 2006...
(Tabriz-Iran)
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BiZE GELEN YAYINLAR-NEW CARTOON PUBLICATION WE RECEIVED

5TH INTERNATIONAL "GOLDEN SMILE" CARTOON
EXHIBITION CATALOGUE-BELGRADE-2006
Publishers: ULUPUDS, Union of Cartoonists of Serbia-FECO
SERBIA., Editor: Jugoslav Vlahovic., Size: 21.5x22 cm., 84
Page., Full Coloured., 2006... (Belgrade-Serbia)

2RD INTERNATIONAL INDIAN
CARTOON CONTEST ALBUME
Published in India by: Smile Publications., Edited by: Shyammohan.,
Supporting by: Walt Disney Television International (India).,
Indianink.org Web Page., 18x23.5 cm., 44 Page., Full Coloured.,
2006... (Hyderabad-India)

NEW
SCORPION
INT.
DIGITAL
CARTOON
AND
HUMOR
MAGAZINE

1ST INTERNATIONAL "TABRIZ" CARTOON FESTIVAL ALBUME-2005
Publishers: Tabriz Cartoon Association and FECO Iran., East-Azerbaijan
Cultural&Art Center., Editor in Chief: Rahim Baggal Asgari., Size: 20.5x13 cm.,
112 Page., Full Coloured., 2005... (Tabriz-Iran)

THE INTERNATIONAL "ZIKISON"
CARTOON CONTEST PDF CATALOGUE
Publishers: Satirièna Pozornica/Radionica
“Zikison” Paracin 2006., Editor: Zoran Matic
Mazos., Autor Projekta: Vladica Milenkovic.,
Sekretar Projekta: SPZ-SRZ Paracin; Kulturni
Centar Paracin., Size: A4 PDF Format., 12 PDF
Page., Full Coloured., Printing: "OrbisPictus"
Paracin., 2006... (Paracin-Serbia)
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"ÇÝZMEDEN YUKARI" ADLI KARÝKATÜR SERGÝSÝYLE...

MUSA KART'IN KARiKATüRLERi
EÐiTiM KARiKATüRLERi MüZESi'NDE

Cumhuriyet gazetesi'nde günlük
politik karikatürler çizen usta sanatçý
Musa Kart; Anadolu Üniversitesi Eðitim
Karikatürleri Müzesi'nde 17 Ocak 2007
Çarþamba günü Saat:17.00 de
Eskiþehirlilerle buluþtu.
"Çizmeden Yukarý" adýný verdiði
sergisiyle eserlerini Eskiþehirli
sanatseverlerin görüþüne sunan Musa
Kart, 2005 yýlýnda müzeyi ziyaretinde
"Eskiþehir'de karikatür adýna yapýlanlar
karþýsýnda çok duygulandým" diyerek bir
sergi açma sözü vermiþti.
70 eserlik sergi; 15 Þubat 2007
tarihine kadar hafta içi her gün 9.0012.00, 13.30-18.00 saatleri arasýnda
izlenebilecek.
Musa Kart; 1974 yýlýndan bu yana
karikatür
çizmektedir.
Ýnþaat
mühendisliði eðitimi almasýna raðmen
o, karikatürcülüðü seçmiþtir. Milliyet,
Güneþ, Günaydýn gazetelerinde ve
Nokta dergisinde çalýþmýþtýr. Halen
Cumhuriyet gazetesinde günlük politik
karikatürler çizmektedir.
Tüm
karikatürcüler gibi o da cesurdur,
þaþýrtýcýdýr, keskin bir mizah anlayýþýna
sahiptir.Birden fazla "Yýlýn Gazetecisi"
seçilmiþ Yurtiçinden ve yurtdýþýndan
ödül ler almýþtýr. Musa; TV8'de
"Yaþamdan Dakikalar" programý için
Çizgifilm çalýþmalarý da yapmaktadýr.
Musa Kart; günlük politik karikatürü
tercih etmiþtir. Politik karikatür zordur.
O, bu zor yolu seçmekle yetinmemiþ,
üslup olarak da en zoru seçmiþtir.
Karikatürlerinde sadece çizgiler yoktur
onun, ýþýk ve gölgeyi de, siyah ve
beyazýn dengelemesini de, renkleri de
iyi kullanmasýný bilmiþtir.
O, toplumdaki olumsuzluklarý
gösteren, özgürlüklerin savunucusu bir
çizerdir. Demokratikleþme sürecine
kararlý ve cesur katkýlar sunmaya devam
etmektedir.
Melih Aþýk; "Eðer bir gazetede; hele
Cumhuriyet gazetesinde çiziyorsanýz…
Bir de cesaret ve siyaset derinliði
ekleyecekseniz kýsa çizgilere… Musa'nýn
saçlarýndaki beyazlar o yüzden,
tamamen soyaçekim deðildir bence…
Baþarýnýn aklanmasýdýr ayný zamanda…
Musa karikatürde yaþlý kuþak alýnmasýn
diye övülme yasaðýna uðratýlmýþ genç
neslin en baþarýlý sanatçýlarýndandýr"
diyor.
MUSA KART
1954 yýlýnda Konya - Yeniceoba'da
doðdu. Ýlk karikatürü 1974 yýlýnda
Ankara'da mühendislik eðitimi gördüðü
yýllarda yayýmlandý. 1983'te mühendisliði

býrakarak profesyonel çizer olarak
çalýþmaya baþladý. Sýrasýyla Milliyet,
Güneþ, Günaydýn, Cumhuriyet
gazetelerinde ve Nokta dergisinde çizdi.
Halen Cumhuriyet gazetesinde günlük
karikatürler çizmeye ve TV8de
"Yaþamdan Dakikalar" programý içinde
çizgifilm yapýmýný sürdürmektedir. Musa
Kart; karikatürlerini "Çizmeden Yukarý"
adýyla iki kitapta toplamýþtýr. Musa Kart'ýn
aldýðý ödüller:
1985 Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Yýlýn
Gazetecisi Ödülü.
1985
Amatör
Spor
Kurulu

Federasyonu Basýn Spor Karikatürü
Birincilik Ödülü.
1991 Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik
Baþarý Ödülü
1995 Karikatürcüler Derne i
Demokrasi Ýçin Karikatür Ödülü.
1996 Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Yýlýn
Gazetecisi Ödülü.
1998 Siyaset Dergisi Yýlýn
Karikatürcüsü Ödülü.
2005 Cartoonists Rights Network
(CRN) Basýn Dalýnda Cesaret ödülü.
2006 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Basýn Özgürlüðü Ödülü.
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ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ "EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ" VE

MUSA KART SERGÝSÝ
Prof. ATÝLA ÖZER

Eskiþehir son yýllardaki atýlýmlarýyla bir Avrupa kenti olma
yolunda hýzla ilerliyor. Kentin fiziksel görünümünün yaný sýra
kültür ve sanat olaylarýnýn yoðunlaþmasý da dikkati çekecek
boyutlarda. Eskiþehir Festivali, Uluslararasý Sinema Günleri,
Opera, Bale ve Senfoni Orkestrasý gösterileri, Anadolu ve
Osmangazi gibi iki üniversitenin sayýsýz etkinlikleri… Þu günlerde
Suna Kan, Gülsin Onay, Fazýl Say ve Ýdil Biret konserleri ile
çalkalanýyor Eskiþehir.
Eskiþehir; Anadolu'nun önde gelen sanat ve kültür kenti.
Tüm Eskiþehirliler mutluluðunu, keyfini çýkarýyor bunun. Ýdil
Biret konserinin biletleri iki saat içinde bitti diye övünmekten
kendilerini alamýyorlar.
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ
EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ
Bu sanat þöleninin bir unsuru da Anadolu Üniversitesi'nin
açtýðý dünyada sayýlarý 40 civarýnda olan ve Türkiye'de
(Ýstanbul'dan sonra) 2. karikatür müzesi durumundaki Eðitim
Karikatürleri Müzesi..
Bu müzenin binasý tipik bir Osmanlý konaðý görünümünde.
Eskiþehir'in ilk yerleþim yeri olan Odunpazarý semtinde, SIT
Alaný içinde ahþap bir bina. Binanýn yapým tarihi tam olarak
bilinmemekle birlikte 1900'lerin baþýnda yapýldýðý tahmin ediliyor.
Ýki katlý olan yapý 1980'li yýllara kadar konut olarak kullanýlmýþ,
toplam alaný 265 m2. Yapý; Anadolu Üniversitesi tarafýndan
Karikatür Müzesi olarak restore edilmiþ ancak yapýnýn özgün
kimliðinin korunmasýna da özen gösterilmiþ.
Müzede; Sürekli Sergi, Deðiþken Sergi Bölümleri, Portreler
Odasý, Türk Karikatür Ustalarý Odasý, Eskiþehirli Karikatürcüler
Odasý, Afiþ Odasý Bölümleri bulunmakta.
Müzede, karikatür çalýþmalarýnýn yapýlabileceði mekanlar da
tasarlanmýþ.
Karikatür Müzesi'nde karikatürler dýþýnda, karikatür üzerine
yazýlmýþ kitap, albüm ve süreli yayýnlarýn bulunduðu bir de
kitaplýk var. Kitaplýkta kiþi ve kuruluþlarýn baðýþladýklarý kitaplar,
mizah dergileri araþtýrmacýlarýn hizmetine açýlmýþ.
Karikatür müzesinde bulunan 35 metrekarelik küçük bahçenin
duvarlarý metalden yapýlmýþ karikatürlerle süslenmiþ, ayrýca
kitap, kartpostal, poster ve hediyelik eþyalarýn ziyaretçiler
tarafýndan satýn alýnabilmesi için küçük bir satýþ bölümü de
oluþturulmuþ.
Müzenin üst katýnda karikatür arþivindeki Türk ve Dünya
karikatürcülerinden seçme eserler sergilenirken, alt katta
Deðiþken Sergi Salonu'nda da günümüz karikatürcülerinin
sergileri düzenli olarak sürdürülmekte. Baþlangýçtan beri; Tan
ORAL, Turhan SELÇUK, Semih BALCIOÐLU, Gürbüz Doðan
EKÞÝOÐLU, Semih POROY, Kamil MASARACI, Fethi
DEVELÝOÐLU, Ercan AKYOL, Emre ULAÞ, Nezih DANYAL, Tebrizli
Karikatürcüler, Eskiþehirli Karikatürcüler, Hýrvatistan'dan Ivan
Haramija HANS gibi Türk ve dünya karikatürünün önemli isimleri
kapsamlý sergiler açmýþ. Karma sergiler, kiþisel sergiler, anma
günleri, karikatürcülerle söyleþiler, konferanslar, aralýksýz
sürdürülmekte.
Henüz iki yýllýk geçmiþe sahip bu müze hareketli ve canlý
etkinlikleriyle þimdiden Eskiþehir'in onur duyacaðý bir kültür
merkezi haline gelmiþ. Özellikle bu yýl Anadolu Üniversitesi
öðrencilerine uygulanan "Kültürel Etkinlikler" dersi kapsamýna
da alýnan müzedeki sergiler, ziyaretçi sayýsýný dörde katlamýþ
durumda…
MUSA KART "Çizmeden Yukarý" KARÝKATÜR SERGÝSÝ
Eðitim Karikatürleri Müzesi, bu günlerde Musa Kart'ýn
karikatürlerine ev sahipliði yapýyor. Cumhuriyet gazetesi'nde

Musa Kart'ýn "Çizmeden Yukarý" adlý karikatür sergisi açýlýþýnda...
Fotoðrafdakiler: Soldan saða: Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Zühtü Altan, Musa Kart, Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof.
Dr. Yýlmaz Büyükerþen, Müze Md. Prof. Atila Özer...

günlük politik karikatürler çizen usta sanatçý Musa KART;
Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nde 17 Ocak
2007 Çarþamba günü Saat:17.00 de Eskiþehirlilerle buluþtu.
"Çizmeden Yukarý" adýný verdiði sergisiyle eserlerini Eskiþehirli
sanatseverlerin görüþüne sunan Musa KART, 2005 yýlýnda (kedili
Baþbakan karikatürü nedeniyle duruþma için Eskiþehir'e geldi i
sýrada) müzeye uðrayarak "Eskiþehir'de karikatür adýna
yapýlanlar karþýsýnda çok duygulandým" demiþ bir de sergi açma
sözü vermiþ. Þimdi bu sözü yerine getiriyor.
Sergi açýlýþýný Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Zühtü ALTAN yapýyor.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fevzi SÜRMELÝ'nin þehir dýþýnda
baþka bir toplantýsý olmasý nedeniyle bulunamadýðýný belirten
Altan, açýlýþ konuþmasýnda: "Musa Kart; 1974 yýlýndan bu yana
karikatür çizmektedir. Ýnþaat mühendisliði eðitimi almasýna
raðmen o, karikatürcülüðü seçmiþtir. Milliyet, Güneþ, Günaydýn
gazetelerinde ve Nokta dergisinde çalýþmýþtýr. Halen Cumhuriyet
gazetesinde günlük politik karikatürler çizmektedir. Tüm
karikatürcüler gibi o da cesurdur, þaþýrtýcýdýr, keskin bir mizah
anlayýþýna sahiptir. Birden fazla "Yýlýn Gazetecisi" seçilmiþ
Yurtiçinden ve yurtdýþýndan ödüller almýþtýr. Musa; TV8'de
"Yaþamdan Dakikalar" programý için Çizgifilm çalýþmalarý da
yapmaktadýr" diyerek ziyaretçilere Musa Kart'ý tanýtýyor, Musa'yý
Eskiþehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde görmekten mutlu
olduðunu belirttikten sonra "O, toplumdaki olumsuzluklarý
gösteren, özgürlüklerin savunucusu bir çizerdir.
Demokratikleþme sürecine kararlý ve cesur katkýlar sunmaya
devam etmektedir" diyor.
Serginin açýlýþýna katýlan Eskiþehir Büyükþehir Belediye
Baþkaný Prof. Dr. Yýlmaz BÜYÜKERÞEN de Musa Kart'ýn gerek
çizdikleriyle gerekse politikacýlarla dava konusu olan iþleriyle
dersler verdiðini söylüyor, "Karikatürdeki düþüncenin serbest
olduðunu yargý kararlarýna tescil ettiren arkadaþýmýzdýr.
Eskiþehir'de açýlan bir davayla o hukuki sonucu elde etmiþtir ve
Türk Basýný'na kazandýrmýþtýr" diyor.
Musa KART; "Eskiþehir bana hayat öpücüðü vermiþtir. O
nedenle kendimi aile ortamýnda hissediyorum. Biliyorsunuz
karikatürlerim dava konusu oldu. Bir yerel mahkeme aleyhime
karar verdi. Ama burada Eskiþehir'de bir yargýç sadece
dönemimize deðil geleceðe de ýþýk tutacak bir hukuki yorum
yaptý. Bizim davanýn da seyrini çok deðiþtirdi. O anlamda beni
mutlu etti Eskiþehir."
Musa KART, serginin açýlýþýndan sonra Cumhuriyet Kitaplarý
dizisinden çýkan "Çizmeden Yukarý" kitabýný ziyaretçilere severek
imzalýyor.
Atatürkçü Düþünce Derneði'nin baþkan ve üyeleri, üniversite
öðretim üyeleri, öðrenciler ve Eskiþehirli sanatseverlerin yo un
ilgisi Musa Kart'ý ve Eþi Sevinç hanýmý "iyi ki Eskiþehir'e gelmiþiz"
dedirtiyor…
70 eserlik sergi; 15 Þubat 2007 tarihine kadar hafta içi her
gün 9.00-12.00, 13.30-18.00 saatleri arasýnda Anadolu
Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nde izlenebilecek.
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2. INTERNATIONAL
DON QUICHOTTE CARTOON CONTEST
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.

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 bilingual 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 illegal
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

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.

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 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

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)

ULUSLARARASI ÝNTERAKTÝF
KARÝKATÜR DERGÝSÝ

KARÝKATÜREVÝ
http://www.karikaturevi.com

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

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

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20

YIL-YEAR:5 (ÞUBAT-FEBRUARY 2007) SAYI-ISSUE:55

2. ULUSLARARASI
DON QUICHOTTE KARÝKATÜR YARIÞMASI
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.)

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:

ÖDÜLLER:
- Birincilik Ödülü: 1000 Euro
- Ýkincilik Ödülü: 750 Euro
- Üçüncülük Ödülü 500 Euro
- Özel Ödüller (Almanya´da
faaliyet gösteren kuruluþlar
tarafýndan verecektir.)

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)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.

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
gast-bildeimmigrationcartooncontest2.pdf
Erdoðan Karayel
www.donquichotte.at

INT (MONTHLY) DIGITAL CARTOON MAGAZINE: http://members.lycos.co.uk/pharaohegypt
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3. ULUSLARARASI 7-77
KARÝKATÜR YARIÞMASI

3. INTERNATIONAL 7-77
CARTOON COMPETITION

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 katýlabilirler. 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 777 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.

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.

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

ARÍSTIDES HERNÁNDEZ (ARES)

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

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

BLOG-SATÝRA
WEB PAGE

www.geocities.com/satiramorim
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DOSTLARIN ÇÝZGÝLERÝYLE TAN ORAL PORTRELERÝ SERGÝSÝ:

TAN
TANA

Önceki yýl Tan Oral
"YüzYüze" adýyla bir portreler
sergisi açmýþ ve sergide yer
alan çizimleri ayný adla
yayýmladýðý bir
kitapta
toplamýþtý.
Sergi ve kitabýn tanýtýmýnda:
"Þu yada bu nedenle Tan
Oral'ýn kalemine takýlan,
tanýdýk, tanýmadýk yüzlerce
bildik yüz çizimleri" sözleri yer
alýyordu. Bu kez bu serginin
tam zýttý ile karþýlaþýyoruz
ve"TANTANA" adýyla açýlacak
olan bu yeni serginin
tanýtýmýnda ise: "Þu yada bu
nedenle Tan Oral'ý kalemine
takan, tanýdýk tanýmadýk
yüzlerce bildik çizer, onu
benzetmeye çalýþtýlar" sözleri
yer alýyor.
"TANTANA"
Dostlarýn
Çizgileriyle Tan Oral Portreleri
Sergisi, Ýstanbul Galata'daki
"Schneidertempel Sanat
Merkezi"nde 18 Ocak 2007
Perþembe günü açýldý. Sergi 25
Þubat'a 2007 tarihine dek
devam edecek.
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