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KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR
Merhaba,
Bursa'da Ahmet Aykanat giriþimiyle
kurulan yapýlanma üzerine izin verirseniz
düþündüklerimi paylaþmak istiyorum.
Ýpek Özbay bu yeni giriþimi bu grupta
duyurduðunda yeni bir hareketlilik adýna
sevinmiþtim. Sonra gelen yaklaþýmlar ise
beni saþýrttý ve hatta biraz ürkütücü geldi.
Her þeyden önce bu iþe giriþmiþ bireyler
saygýdeðer çizerlerdi. Ahmet Aykanat'ý
örneðin þahsen tanýmam, ama ürünlerini
yýllardýr bilirim. Böyle bir giriþim içinde
olmasýnýn mutlaka ona acaip gelmeyen bir
yaný vardýr.
Bir bakýma ''Hizipciliktir'', ''Güç daðýlýmýdýr''
''Olmaz" þeklindeki yaklaþýmlarýn olmasý
tartýþmanýn saðlýklýlýðý açýsýndan doðaldýr.
Ýstanbul Karikatürcüler Derneði ve Ankara
Karikatürcüler Derneði çok uzun yýllara
daðýlmýþ bir rol üstlenmiþtir ki bunu da
anlamak gerekir.
Dernekleþme ile amaç nedir? Karikatür
camiasýný bir arada tutan, mesleksel
sorunlarýn paylaþýldýðý, birlikte bir ''Türkiye
Karikatürcüleri Tablosu''nun oluþturulmasýna
yönelik çalýþmalar üretmek deðil midir? Asil
amaç çizer insanlarýn bir mesleki grup olarak
yaþamasýnýn sürdürülmesi, çizigleri, çini
mürekkebleri ile çizerlerin nefes almasýný
saðlamak ve topluma zenginlik katmalarý
desteklemek deðil midir? Dayanýþmanýn
üretilmediði bir yerde nasýl korunuruz
dýþarýya karþý üye olarak?
Her ülkede görünür: Her derneðin hem
merkezi, hem de yerel örgütlenmesi
mümkündür. Kaldý ki çoðu ülkede kendi
baþýna özerk kurumlaþmalar da teþvik
edilmektedir. Her karþýlaþtýðýmýz olaya
nereden kazýk yeriz diye bakma
alýþkanlýðýmýz varsa bundan da vazgeçmek
gerekir. ''Ayrýlýrýz mutlaka bir gün, sorun olur
mutlaka'' karamsarlýðýnda kimse ile iliþkiye
girilemez. Zaten bu sonu baþtan formüle
ediyorsunuzdur. Özerk olan bir çok kuruluþ
ortak konular üretmekte ve ''ortak olunacak
konular'' yüzünden bir noktada birlikte
hareket etmeyi hayata geçirmektedirler. ''Tek
adam'' zihniyeti çaðdaþ deðildir.
FECO
(Karikatürcü
Dernekleri
Federasyonu) örneðini alýn. Sekiz kiþi

GRUP YADA
DERNEK

biraraya gelerek FECO temsilciliði ya da bir
grup kurabiliyor. Bu durumda amaç kimin
ne kadar FECO'lu olmasýndan daha çok,
ülkelerin dünya karikatürüne katký
saðlayacak çalýþmalar, sergiler, seminerler
üretmektir.
Ahmet Aykanat ürettikleri ile kendini
kanýtlamýþ bir çizerdir. Durup dururken ''Kötü
niyetle'' güç kýrmak gibi bir davranýþý
olacaðýný neden düþünelim? Üstelik yerel
özelliklerin öne çýktýðý bir karikatür camiasý
da karikatüre çok þey katabilir. Aklýma
Trabzon'daki Adnan Taç'ýn "Dalga" Mizah
Dergisi çerçevesindeki çalýþmalarý geliyor.
Ýzmir'de de benzeri bir kaç yapýlanma var.
Doðu'da da çabalarýn olduðunu duyuyoruz.
Bunlarýn Ýstanbul ya da Ankara
Karikatürcüler
Derneði'nce
desteklenmediðini hiç duymadým. Yaptýðýmýz
iþ için en onemli konu dayanýþmadýr. Yerelliði
seçen bir çizeri de anlamak gerekir. Ayrýca
birbirini tekrarlayan ürünlerin üretildiði
söylenir sýk sýk. Mizah'ýn þu ya da bu yönünü
takým tutar gibi savunan bir camiada, her
çabayý, her adýmý düþmanca ya da engelleyici
görmeyi býrakmak, onun yerine yapýlan iþin

KARÝKATÜR VAKFI
WEB SAYFASI

http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr

http://www.indianink.org

yanýnda olunduðunu göstermek zamanýdýr
sanýyorum.
Çok kalabalýk deðiliz. Birbirimizin þu ya
da bu vesileyle yüzüne baktýðýmýz bireyleriz.
Bu durumda Mizah'ýn bir çeþidinin bir
köþesinden tutmuþ çizerler, yazarlar olarak
en saðlýklýsý: ''Durun, bu bir giriþimdir; bir
motivasyon çalýþmasýdýr, bir çabadýr, bir
yeniliktir: Karþýnýza almak yerine ne
olduðunu bir durun görün,'' demek isterim.
Kimsenin kimseyi ''Kötü'' ''Suçlu''
hissettirmeden, engellemediði iliþkilere
ihtiyac vardýr. Diyelim üç-dört ayrý bölgede
oluþmuþ gruplaþmalar kendi içlerinde baþarýlý
oldular. Bu neden kötü olsun? Saðlýklý bile
olabilir. Sonra bu gruplaþmalarýn,
dernekleþmelerin FECO örneðinde oldu u
gibi bir üst birleþtirici dernek adýnda
durmalarýnýn hiç mi olasýlýðý yok. Hatta böyle
bir örgütlenme çok daha yaratýlan iþlerin,
çizgi dolayýsýyla olabilecek seminerlerin,
tartýþmalarýn zenginleþmesini saðlamaz mý?
Kendi çizerlerine saygý gösteren bir
toplum olacaksak, çizerlerin de kendilerini
sevmesi, birbirlerine güvenmesi, birbirlerinin
iþ postansiyelini övmesi anlamlý olurdu.
Saygý ve sevgilerimle
Firuz Kutal
karikaturculer@yahoogroups.com
(12.04.2007)
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DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER
SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART
HÜSEYÝN ÇAKMAK
Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri
yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece
Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir...
The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each
other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and
only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat...

MEHMET ULUBATLI (CYPRUS)

"Akrep" Cartoon Newspaper, Issue: 9, November 1992-Cyprus

NURÝ KURTCEBE (TURKEY)

"Cumhuriyet" Newspaper, 15 August 1995-Turkey

ÇÝZGÝ ROMAN ANSÝKLOPEDÝSÝ
HAKAN ALPÝN
Hazýrladýðým "Çizgiroman Ansiklopedisi"nin 1 Mart 2007
tarihi itibarýyla Ýnkilap Yayýnevi tarafýndan basýldýðýný ve
okurlarýyla buluþtuðunu sevinerek bildiririm.
Büyük boy ve toplam 740 sayfalýk "Çizgiroman
Ansiklopedisi" a'dan z'ye sýralanan 800'e yakýn madde
baþlýðýyla yayýna hazýrlandý. 1200 civarý çizgiromanla ilgili
görsel malzemenin kullanýldýðý çalýþmanýn sadece indeks
bölümü 5 ayrý bölümden ve 50 sayfadan oluþmuþ durumda.
1986'da baþlayan profesyonel çizgiroman ressamlýðý
kariyerimin yaný sýra, dokuzuncu sanatýn kültürel ve sanatsal
açýlýmlarý konusunda da 1992'den beri araþtýrmalar
yapýyorum. Bu araþtýrmalar doðrultusunda hazýrladýðým
makaleler 1994'te yayýmlamaya baþladýðým "Darkwood
Sakinleri Çizgiroman Kültürü Dergisi" baþta olmak üzere
onlarca dergi ve gazetede yayýmlandý.
Dünyadaki benzerlerine oranla çok daha fazla sayfa ve
madde sayýsýna sahip eserde (261 tanesi Türkiye çýkýþlý)

tam 799 madde baþlýðý yer almakta. Çizgiroman sanatýna
Türkiye perspektifinden bakan "Çizgiroman
Ansiklopedisi"ndeki yazar/çizer, yayýn/kahraman genelli
maddeler ülkemizdeki tanýnýrlýk kriterleri baz alýnarak
seçilmiþtir. Ancak dünya çizgiroman sanatýna kilometre taþý
olarak damgasýný vurmuþ bazý önemli kiþi ve çizgi
kahramanlar da kendi maddeleri altýnda ansiklopediye dahil
edilmiþtir. Toplam 20 ülkeden (ABD, Almanya, Arjantin,
Avustralya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Ýngiltere, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya,
Kanada, Meksika, Polonya, Türkiye, Yugoslavya) yazar/çizer,
yayýn veya kahramanýn yer aldýðý çalýþmada 117'si Türk
380 ki?i, 120'si Türk 285 yayýn/kahraman maddesi yer
almakta. Ayrýca yine dünya çizgiroman kültürüne ekolleriyle
katký saðlayan ülkelerin kýsa çizgiroman geçmiþleri de kendi
maddeleri altýnda kitaba dahil edilmiþtir.
Kullandýðý görsel kodlamalarla da dikkat çekici ve
benzersiz bir çalýþma olan "Çizgiroman Ansiklopedisi", Türk
Çizgiromancýlýðýna emek vermiþ tüm çizerlere, yayýncýlara
ve illa ki okurlarýna adanmýþtýr...
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13. ULUSLARARASI ANKARA KARÝKATÜR FESTÝVALÝ
20-23 NÝSAN 2007 TARÝHLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝ

7-77 ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI BÜYÜK ÖDÜL: JAVAD ALÝZADEH (ÝRAN)

7-17 ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI BÜYÜK ÖDÜL:
EMRE YARIM (TÜRKÝYE)

13. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali 20-23 Nisan 2007
tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Dünyada baþka bir örneði olmayan
Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali'nde, çocuklarýn çizdikleri
karikatürlerden ve çocuklar için çizilmiþ karikatürlerden oluþan
karikatür sergileri açýldý, çocuklar için karikatür çizim atölyesi, workshop düzenlendi ve çizgi film gösterileri yapýldý.
20 Nisan 2007 tarihinde Nezih Danyal Karikatür Vakfý Galerisi'nde
yapýlan açýlýþ töreniyle baþlayan 13. Uluslararasý Ankara Karikatür
Festivali'nde yer alan etkinlikler, 2007 yýlýnýn sonuna kadar da yurtiçi
ve yurtdýþýnda çeþitli kentlerde yinelenecektir.
Bu arada, 13. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali'nde yer
alan Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý Sergisi, Ulusal 7-17
Karikatür Yarýþmasý Sergisi, FECO-Japon Karikatürcülerden
Çocuklara, Grup Buradayým Karikatür Gurubu (Ýzmir), Bahçeþehir
Koleji Karikatür Gurubu (Ýstanbul) karma karikatür sergileri, Willem
Rasing (Hollanda), Frans Mensink (Hollanda) çocuklar için

hazýrladýklarý kiþisel sergileri onbeþ gün süreyle açýk kalaca ý
öðrenildi.
13. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali kapsamýnda yer alan
Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý, yarýnýn büyükleri çocuklara
karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda
bulunmak, onlarýn dünyalarýný karikatürlerle zenginleþtirmek
amacýyla düzenlendi ve bu yarýþmaya 59 ülkenin karikatür ustalarý
çocuklar için toplam 843 karikatür çizip gönderdiler.
Karikatürcüler Tan Oral, Ýzel Rozental, Atila Özer, Kamil Masaracý,
Michel Kichka (Ýsrail), Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist) ve
Nezih Danyal'dan oluþan uluslararasý yarýþma jürisi Javad Alizadeh'in
(Ýran) karikatürünü 2000$'lýk '7-77 Ödülü'ne uygun buldu. Javad
Alizadeh ödülünü 20 Nisan 2007 tarihinde Nezih Danyal Karikatür
Vakfý Galerisi'nde yapýlan festivalin açýlýþ töreni esnasýnda aldý.
13. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali kapsamýnda yer alan
çocuklarýn kardeþlik, sevgi, dostluk baðlarýný geliþtirmek ve onlarý
barýþcýl bir geleceðe hazýrlamak amacýyla düzenlenen Ulusal 7-17
Karikatür Yarýþmasý'na Türkiye'nin çeþitli kentlerinden çocuklar
toplam 585 karikatür çizip gönderdiler.
Karikatürcüler Tan Oral, Ýzel Rozental, Kamil Masaracý,
Muhammet Þengöz, Prof.Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist), Hülya
Danyal'dan oluþan yarýþma jürisi Emre Yarým'ýn karikatürünü 1000
YTL'lik '7-17 Ödülü'ne uygun buldu.
Emre Yarým ödülünü 20 Nisan 2007 tarihinde Nezih Danyal
Karikatür Vakfý Galerisi'nde yapýlan festival açýlýþ töreninde ödülünü
aldý.
22 Nisan 2007 tarihinde, Kumrular Caddesi 26/A Kýzýlay
adresindeki Nezih Danyal Karikatür Vakfý Galerisi'nde ödüllü, 7-17
yaþ grubu çocuklara açýk, karikatür ustalarýyla birlikte karikatür
çizimi, Work-Shop gerçekleþtirildi. Work-Shop'un konusu ise 'Biz
Çocuklar' þeklinde belirlendi.
13. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali etkinlikleri arasýnda
yer alan çeþitli ülkelerden çizgi film gösterileri ise 21 Nisan 2007
tarihinde, Türk-Ýngiliz Kültür Derneði'nde yapýldý.
13. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali etkinlikleri, Nezih
Danyal Karikatür Vakfý Galerisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlý ý
Güzel Sanatlar Galerisi, Türk Ýngiliz Kültür Derneði Sergi ve Toplantý
Salonu, Umag Sanat Galerisi'inde yer aldý.
13. Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali'ne karikatürlerini
sergilemek için gelen karikatürcüler dýþýnda, yerli yabancý
karikatürcü ve bilim adamlarý konuk olarak katýldýlar, sergi açýlýþ
törenleri sýrasýnda hazýr bulundular ve etkinliklere katýldýlar.
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CARTOONIST JOHNNY HART DEAD
Endicott, N.Y. (April 8 2007)-Cartoonist Johnny Hart, whose
award-winning "B.C." comic strip appeared in more than 1,300
newspapers worldwide, died at his home on Saturday. He was 76.
"He had a stroke," Hart's wife, Bobby, said on Sunday. "He died at
his storyboard."
"B.C.," populated by prehistoric cavemen and dinosaurs, was
launched in 1958 and eventually appeared in more than 1,300
newspapers with an audience of 100 million, according to Creators
Syndicate, Inc., which distributes it.
After he graduated from Union-Endicott High School, Hart met
Brant Parker, a young cartoonist who became a prime influence
and co-creator with Hart of the "Wizard of Id" comic strip.
Hart enlisted in the Air Force and began producing cartoons for
Pacific Stars and Stripes. He sold his first freelance cartoon to the

Saturday Evening Post after his discharge from the military in
1954. Later in his career, some of Hart's cartoons had religious
themes, a reflection of his own Christian faith. That sometimes
led to controversy.
A strip published on Easter Sunday in 2001 drew protests from
Jewish groups and led several newspapers to drop the strip. The
cartoon depicted a menorah transforming into a cross, with
accompanying text quoting some of Jesus Christ's dying words.
Critics said it implied that Christianity supersedes Judaism. Hart
said he intended as a tribute to both faiths.
Besides his wife, Hart is survived by two daughters, Patti and
Perri. He was a native of Endicott, about 135 miles northwest of
New York City, and drew his comic strip at a studio in his home
there until the day he died.

MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-

METÝN PEKER BÝRADERÝN
YALÇIN ÇETÝN SÖMÜRÜSÜ…
Yeni Akrep okurlarýna yeniden merhaba.
12 Eylül 1980 öncesinde olduðu gibi, Türkiye'deki
cumhurbaþkanlýðý seçiminin týkandýðý bi dönemden geçiyoz
yine.
B ilenler bilceklerdir, 1980 yýlýnda, dönemin TC
Cumhurbaþkaný Fahri Korutürk'ün görev süresi doluncak, yeni
bi cumhurbaþkaný seçme ihtiyacý zuhur etmiþti.
O dönemler iki güçlü parti vardý TBMM'nde. Bülent Ecevit'in
CHP'si ve Morison Sülüman'ýn AP'si. Ve aynen þimdiki gibi, bi
türlü uzlaþma saðlanamamýþtý cumhurbaþkanlýðý seçimi için.
Sürekli olaraktan nafile turlar yapýlýyodu TBMM'nde. Birinci
tur, ikinci tur, üçüncü tur derken, yirminci tura kadar devam
etmiþti cumhurbaþkanlýðý seçimleri. Fakat bi türlü
seçilememiþti cumhurbaþkaný.
Netekim, Evren Paþa ve biraderleri el koymuþtular hadiseye.
Bazý kendini bilmez gafiller bu hadiseye "Darbe" falan diyo
fakat ben þahsen katýlmýyom! Bu hadise Darbe olsaydý eðer,
bi süre sonra yapýlan "Anayasa Oylamasý ve Cumhurbaþkanlýðý
Seçimi"nde milletçe %90 onay verirmizdik? Asla vermezdik.
Demek ki, Evren Paþa ve biraderleri doðru bi iþ yapmýþlardý ki
biz de onay vermiþtik!
Þimdik, 1980 öncesi gibi biþiyler yaþanýyo Türkiye'de. Bi
yandan Recep Tayyip ve biraderleri hamle yapýyo, diðer
taraftan CHP bastýrýyo, öte yandan Org. Yaþar Büyükanýt
paþamýz gürül gürül gürülüyo, "bi kodum mu hepinize
oturturum" diyo. Aðzý olan konuþuyo. Neyse, hep birlikte
maçýn sonucunu bekliyip görceðiz. Gassaray gol yemesin de,
nolursa olsun.
Þimdik esas hadiseye Ýsmet Ýnönü paþamýz gibi bi çivileme
yapalým isterseniz: Sürekli olaraktan hadiseyi tekerrür etmeye
gerek yok sanýyom; mevzuumuz Metin Peker birader.
Geçenlerde, güneþli bi günde, Sultanahmet Meydaný'nda
dolaþýyodum. Ordaki gazte bayiinden bi Cumhuriyet gaztesi
aldým ve münasip bi yere oturup gazteyi okumaya baþladým.
Bi de ne göriyim: Topraðý bol olsun, Yalçýn Çetin aðabeyin
30. ölüm yýldönümüymüþ. Allah razý olsun, Karikatürcüler
Derneði Baþkaný Metin Peker biraderin aklýna geliverdi ve bi
anma ilaný yayýnlattý gaztede. Anma ilanýnda aynen þunlar
yazýyodu: "Bu topraklarda Yalçýn Çetin gibi anti-faþist, anti

emperyalist, devrimci bir karikatürcünün yetiþmesinin onurunu
dostlarýmýzla paylaþýrken, ölümünün 30. yýldönümünde onu
saygý ve özlemle anýyoruz. Karikatürcüler Derneði Yönetim
Kurulu adýna Metin Peker-Baþkan"
Metin Peker biraderin bu yazdýklarýna harfiyen katýlýyom,
altýna imzamý atýyom. Sýhhat ve afiyette olsun, Metin Peker
birader her fýrsatta "Karikatürk" bültende Yalçýn Çetin aðabeyin
adýný zikredip, karikatürlerini yayýmlatýyo, onun anti-faþist,
anti emperyalist ve devrimci özelliklerine dem vuruyo.
Yalçýn Çetin aðabeyi, 1976 senesinde, Çarþaf mizah
dergisinde, genç bi çizerken tanýmýþtým.
Yalçýn Çetin aðabey dürüst, ahlaklý ve harbi bi kiþilikti. Her
zaman kendi halinde, sessiz, herkeze saygýlý, beyfendi, ciddi,
güvenilir ve sözüne sadýk bi insandý. Onu tanýdýðým süre
içerisinde herhangi bi kiþiyi kýrdýðýný, üzdüðünü, madik attýðýný,
alavera dalavera çevirdiðini, saygýsýzlýk ettiðini ve az önce
belirttiðim niteliklere ters bi durum içerisine girdiðini
görmedim, duymadým.
Ne acýdýr ki, Yalçýn Çetin aðabey çok genç yaþta aramýzdan
ayrýldý. Zamansýz bi ayrýlýktý bu. Yalçýn Çetin aðabeyin yaþam
çizgisi çizgileri gibi uzun soluklu olmadý. Yalçýn Çetin aðabey
yaþamasa bile çizgileri günümüze ve sonsuza dek yaþayacaktýr,
çünkü kalýcý konularý çizmiþti.
Beni en çok üzen ve kahreden þey, Yalçýn Çetin aðabeyi
hatýrlayýb yad edmek Metin Peker biraderimiz gibi anti kiþili in
eline kalmasýdýr.
Yalçýn Çetin aðabey kim, Metin Peker kim birader?
Karikatürcüler çizdikleriyle, yazdýklarýyla ve görüþleriyle taktir
edildikleri gibi, kiþilikleriyle ve toplum içerisindeki hal ve
davranýþlarýyla da taktir edilirler.
Türkiye'deki karikatürcülerin ayaðýný kaydýran, bi çok
karikatürcü hakkýnda dedikodu üreten, kendisine muhalif olan
karikatürcülere yaþam hakký tanýmayan, Metin Peker gibi anti
bi kiþiliðin her fýrsatta Yalçýn Çetin aðabeyin anti-faþist, anti
emperyalist ve devrimci özelliklerine dem vurup onun kiþiliðini
ve karikatürlerini sömürmesi, Yalçýn Çetin aðabeyin kiþiliðini
kendi kiþiliðiymiþ gibi yansýtmasý insaný hayretlere düþürtüyo.
Metin Peker birader bu sömürüyü yýllardýr tekerrür ettiriyo.
Bu yazýnýn kaleme alýndýðý tarihe kadar, Türkiye'deki anti-faþist,
anti emperyalist ve devrimci bi çizer ortaya çýkýp Metin Peker
biradere: "Höst ulan: Yalçýn Çetin kim, sen kim? Haddini bil
birader" demiyo, demeye cesaret edemiyo; hadiseyi
görmezden, görmemezlikten geliyo. Hal böyle oluncek, Metin
Peker birader Yalçýn Çetin sömürüsü yapmýya devam ediyo.
Yeter ulan! Yeter artýk!
Zincirlerimizden baþka kýracak neyimiz kaldý ki?
Kýralým þu zincirlerimizi artýk.
Son, son, son; Yalçýn Çetin sömürüsüne son.
Son, son, son; Metin Peker emperyalizmine son.
Son, son, son; Metin Peker faþizmine son.
Derviþ Kerimoðlu (Ýstanbul)
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ANADOLU KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ KURULDU
Türkiye'nin Bursa þehrinde "Anadolu
Karikatürcüler Derneði" isimli yeni bir
karikatürcüler derneði kuruldu. Anadolu
Karikatürcüler Derneði adýna, Geçici
Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet
Aykanat'ýn basýna yaptýðý açýklama þöyle:
"Merkezi Bursa da olan Anadolu
Karikatürcüler Derneði Türkiye'nin "2.
Karikatürcüler Derneði" olarak 28 Þubat
2007'den beri faaliyettedir.
Karikatür sanatýnýn geliþtirilmesi,
tanýtýlmasý ve genç kuþaklara eðitim
yoluyla aktarýlmasý amacý ile kurulan
dernek üyelerinin mesleki geliþimlerine
katkýnýn yanýnda Türk insanýnýn modern
çaða bakýþ açýsýný geniþletmek, dünya
olaylarýna karþý tavrýný keskin bir zekâ
ürünü olan karikatür sanatý ile
göstermektir.
Son yýllarda gördüðümüz iletiþim
devrimi ile dünya adeta küçük bir köy
konumuna gelmiþtir. Fikri ve plastik
yapýtlar her yere anýnda ulaþmaktýr.
Anadolu Karikatürcüler Derneði
yeryüzündeki tüm Türk vatandaþý

karikatür sanatçýlarýný üyeliðine kabul
etmektedir.
Dünyanýn birçok ülkesinde Karikatür
eðitim yolu ile gençlere öðretilmektedir.
Ülkemizde de bazý üniversitelerin
yanýnda orta öðretim düzeyinde
Karikatür derslerinin müfredat
programlarýna alýnmasý çalýþmalarýný
duymaktayýz. Eðitim alanýnda Karikatür

eðiticisi boþluðunu doldurmayý da
hedeflemekteyiz.
Yurtiçi ve yurtdýþý sergi, konferans ve
yarýþma gibi faaliyetlerle insanlarýn kültür
ve sosyal geliþimlerini saðlayacak olan
derneðimiz kitap, dergi basýmý be WEB
yolu ile de yayýnlar yapacaktýr.
Üye kayýtlarý için baþvuru kabullerine
baþlayan Anadolu Karikatürcüler Derne i
Kurucu üyeleri ve geçici yönetim kurulu
þu kiþilerden oluþmaktadýr: Ahmet
Aykanat, Mehmet Kahraman, Cüneyt
Þenyavaþ, Kemal Alkoç, Tayfur Þapolyo,
Zeki Bulut, Mumin Bayram, Turgut
Demir."
Derneðin adresi: Anadolu
Karikatürcüler Derneði., Hüdavendigar
Mah., Hýsým Sokak, No: 1-19,
Osmangazi Bursa-Türkiye.
E-Posta:
info@anadolukarikaturculerdernegi.org
Web Sayfasý:
www.anadolukarikaturculerdernegi.org
Tel: (0224) 235 65 00
Faks: (0224) 235 06 23
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ANADOLU KARÝKATÜRCÜLER
DERNEÐÝ HAKKINDA…
Öncelikle -Anadolu Karikatürcüler Derneði- amblemiyle
konuya gireyim: Çizen grafiker arkadaþým, plastik deðeri güzel
bir iþ yapmýþ, tebrik ediyorum.
Çizgi mücadelesi veren herkesi olduðu gibi, Anadolu
oluþumunu da gönülden destekliyorum. Neden'ine, niçin'ine,
nasýl'ýna girmeden!!! Toplumsal mücadelede yerini kalemiyle
alan herkesin bir dernek veya grup etrafýnda toplanmak
istemesi son derece doðal ve de gerekli. Eðer böyle bir oluþum
varsa ve siz çeþitli nedenlerle burada yer alamýyor, ya da size
yer verilmiyorsa; baþka çýkýþ yollarý aramanýn da olduðu gibi!..
-Çokseslilik- renklilik, dinamizm ve üretim demektir. Beþ
yýldýr ülkeyi -tek baþýna- yöneten bir partinin ülkeyi nerelere
getirdiði hepimizce malum. Çesitli renk armonileri insan
hayatýna her zaman zenginlik katar, alternatif yaratýr, ufku
geniþletir. Mizah dünyamýzda da durum böyle deðil mi zaten?
Onun içindir ki; Türkiye'de geçmiþte nasýl Gýr Gýr, Fýrt, Çarsaf,
Hýbýr gibi dergiler varsa, bugün de Leman, Penguen, Homur
gibi dergiler var. Onun içindir ki; Derneðin dýþýnda yýllardýr
çizgi mücadelesi veren ve çok baþarýlý iþlere imza atan bir Karikatuür Vakfý- var. Ve onun içindir ki; Dernek sitesinin
dýþýnda yýðýnla karikatür sitesi var, insanlarla mizah arasýnda
köprü görevi üstlenen, mizahi sevdiren ve olabildiðince
yaymaya çalýþan.
Özellikle karikatürcülerin -çoksesliliðe- karþý çýkmalarýna
anlam veremiyorum. Tam tersi sevinmeliyiz oysa. Etik olarak
ortaya çýkýþ nedeni -sanat- içinse ve bu oluþumun temel
taþlarý, yýllardýr tanýdýðýmýz, bildiðimiz arkadaþlarsa elbette
bu oluþuma bir karikatür gönüldaþý olarak destek vereceðiz.

Ha, destek olmuyorsak köstek olmayalým bari.-Anadoluderneðine bir -kariyerizm- suçlamasý yapmak, kanýmca þimdilik
çok erken bir suçlama. Zaten yeni yönetim kurulununun
-geçici- oluþturulduðu belirtiliyor. Birilerinin bu iþe öncü olmasý
gayet doðal. Sevgili Ahmet Aykanat ve ekibinin kýsa sürede
üye sayýsýnýn artmasýyla bir olaðanüstü kurula gitmeleri ve
yeni yönetimin belirlenmesi ise, tamamen sürece ba lý
iþleyecek geliþmeler. O ekibin koltuk sevdalýsý olduðunu
düþünmüyorum.
Her zaman olduðu gibi, bu konuda da suskunluðunu
bozmayan ve 200'ü aþkýn üyesi olan yahoogroups'taki sessizlik
zaten bize yabancý deðil. Artýk alýþtýk, bir çok arkadaþýmýz
hala alýþamasa da ýsrar etmemek lazým: Çünkü -Biz buyuz!iliþkiler o noktaya geldi ki; ödul alan arkadaþlarýmýza atýlan
tebrik maillerine bile karþýlýk alýnamýyorsa ciddi ciddi
düþünmeliyiz -neler oluyor böyle?- diye.. Bazý arkadaþlarýmýzýn
Anadolu grubuna yönelmeleri halinde Karikatürcüler
Derneði'nden istifaya davet edilmelerine varan yorumlara ise
aðzým iki karýþ açýk kalmakta, samimi söylemek gerekirse.
Býrakalým bu konuda dernek yönetimi görüþ belirtsin,
gerekiyorsa yönetim kurulu olarak düþüncelerini açýklasýn.
Dernek adýna böyle yönlendirmelerde bulunmak ve yeni
oluþumu hizipcilikle suçlamak çok anlamsýz, kýrýcý ve incitici…
Karikatürcüler Derneði'nin özellikle son dönemde gittikçe
(DEVAMI BEÞÝNCÝ SAYFADA)
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ANADOLU KARÝKATÜRCÜLER
DERNEÐÝ HAKKINDA…
(BAÞTARAFI DÖRDÜNCÜ SAYFADA)
artan etkinliklerini, mizah adýna yapýlan güzellikleri yönetim
kurulundaki kiþilerden hoþlanmasak ta alkýþlamasýný ve takdir
etmesini bilmeliyiz. Nasýl ki; onlardan da karikatür adýna
çýrpýnýp duran mizah gönüllülerine ayni yaklaþýmý ve tutumu
beklediðimiz gibi. Çizer her zaman özgür olmak ister,
çizdiklerini her zaman olabildiðince geniþ kitlelere ulaþtýrmak
ister. Eðer bir yerde týkanýklýk varsa, baþka çýkýþ yollarý aramasý
doðal. Uðruna yolunu açmak ve sýnýrsýz üretmek istediði tek
þey -karikatür- olmalýdýr bu baðlamda. Yani-amaç- olmalýdýr
karikatür, -araç- deðil. Turhan Selçuk, Semih Balcýoðlu ve
Ferit Öngören gibi deðerli ustalarýn kurduðu derneði göz ardý
etmemiz söz konusu olamaz ve olmamalýdýr da. O dernek,
bizim ilk gözaðrýmýz. Gün gelir, FECO konumunda, tüm
dernekleri, karikatür örgütlerini þemsiyesi altýnda birleþtirici
bir yapýda olamaz mý dernek? Pekala olabilir ama bügünkü
koþullarda bu zor gözüküyor. Nedenlerini anlatmaktan
dilimizde tüy bitti. Yeniden açmaya gerek yok. Bakýn,
geçtiðimiz günlerde sona eren ve Don Quichotte websitesi
olarak ikinci sýrada yer aldýðýmýz -Dünyanýn en iyi üç karikatür
websitesi- organizasyonunu düzenleyen iki kurum, yýllardýr
birbirine sanat etiði içinde muhalif olarak bilinen Irancartoon
ve Syriacartoon. Amaç -karikatür- olunca nasýl birlikte bir
organizasyon gerçekleþtirilebiliyor, hep birlikte gördük.
Türkiye'de bir þeyler oluyor sevgili arkadaþlar. Geçtiðimiz
hafta sonu Ankara'da yer gök inledi. Bu konuda çizen kaç
tane karikatürcü var? Ardýndan Malatya vahþeti! Gazetelere
bakýn, Don Quichotte sitesine bakýn.. Ýçler acýsý bir manzara.
Tek, tük çizgiler. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde
çizerler bu kadar silik, bu kadar korkak ve gölgesinden korkan
bir görüntü çizmedi.
Yitip giden ustalarýn yerine koyabileceðimiz kimleri
yetiþtirdik son elli yýlda bir düþünün? Daha doðrusu kimler
kendi kendini yetiþtirdi? Usta-çýrak iliþkisine yýllar önce -Gýr
Gýr'ýn kapandýðý gün- nokta koyduk, belleklerinizi bir zorlayýn.
Karikatür okulu yaklaþýmýný Gýr Gýr ve Çarþaf dergilerinden
sonra hangi dergi veya kurum uyguladý? Sevgili Oðuz Gürel'in
kiþisel çabalarýyla sürdürmeye çalýþtýðý Karikatür Okulu'nu
saymazsak tabii.
Küsmeyi ne kadar da seviyoruz, ya da kustürmeyi.
Nedense, hep birilerinin adýna konuþuyoruz, kendi adýmýza
deðil. Neden -kendimiz-deðiliz de-baþkasýyýz?- Karalanacak,
çizilecek bir sürü konu varken niye birbirimizi karalýyoruz,
yüreklerimizi çiziyoruz? Ýnsan gerçekten üzülüyor. Bazen
düþünüyorum da, -iyi ki ülkemden uzaktayým- diyorum. Hem
ülkeyi, hem camiayý uzaktan sevmek daha mi güzel ne…
Gittikçe kirleniyoruz ülke olarak, toplum olarak,
farkýndasýnýzdýr. Tam hükümetlerin istediði gibi bir çizer
camiasýna dönüþtük sonunda. Mahkemelere verilmekten
týrsan, etliye sütlüye dokunmayan çizgileri tercih eden...
Korkarým, çizgilerinden dolayý hakkýnda dava açýlan çizerler
de tarihe karýþacak yakýnda. Çünkü artýk çizmiyor, sadece
konuþuyoruz. Yanlýþ anlamayýn, politikadan, dünyadan,
karikatürden, sevgiden, barýþtan, özgürlükten deðil, -arkadan
konuþuyoruz!-. Böyle sevgisiz ve paylaþýmsýz bir camiada Anadolu Karikatürcüler Derneði- de kurulur, -Avrupa

Karikatürcüler Derneði- de.. Eðer tek dernek çatýsý altýnda
bir arada olamýyorsak, yeni oluþumlara açýk olmayý, hoþgörüyle
desteklemeyi de içimize sindirmeliyiz bence!.. Bir görelim
arkadaþlarýmýzýn yapacaklarýný, acele etmeyelim. Eðer, bizleri
karikatür adýna yapacaklarýna inandýramaz ve daha çok
birbirimizden koparacaklarsa, bunun karþýlýðýný almakta
gecikmezler merak etmeyin. -Ön yargý- kötü bir alýþkanlýktýr,
yararý þimdiye kadar pek görülmemiþtir malumunuz.
Derneðimize yönelik birkaç kýsa cümle daha... Kendi adýma
konuþacak olursam, samimi söylüyorum, dernek
yönetimlerinde kiþiler bazýnda hiç sorunum olmadý. Hemen
hepsi benim aðabeyim, dostum, arkadaþým. Sadece;
yönetimde olsun, olmasýn… dernek adýna tepki ve/veya tavýr
koyan, ayrýþmalara ve yeni arayýþlara çanak tutan zihniyetedir
tepkim, kiþilere deðil. Derneðe ve sisteme yönelik eleþtirilerimi
de saygý-sevgi sýnýrýný aþmayacak þekilde gerek genel kurulda,
gerek Don Quichotte sitesinde dile getirmeye çalýþýyorum yeri
ve zamaný geldikçe. Ve hayrettir, yine de bazý kiþiler bundan
rahatsýz oluyor. Bense; onlara karþý yapabileceðim tek ve en
güzel þeyi yapýyorum: Ýnatla -baþarýlý- olmak için gece gündüz
çalýþýyorum. Herkese de tavsiyem budur. Zira siz baþarýlý
oldukça onlar susuyor, onlar sustukca siz daha da baþarýlý
oluyorsunuz!!
Neyse, konuyu toparlayayým, yeni oluþumu çizgi adýna
destekliyorum. Onlardan nacizane isteðim; her þeyi -çizgi ve
mizah- adýna yapmalarý, paylaþýmcý olmalarý, son dönemlerde
eski hýzýný kaybeden Türk karikatürüne ve karikatürcülerine
artý deðer katmalarýdýr. -Benim derneðim iyidir-, -senin
derneðin tu-kaka'dýr- mantýðýndan uzak, sadece ve sadece çizmeyi- hedefleyen, sanata öncelik veren bir yapý
oluþturmalarýdýr.
Uzun yazýmý Attila Ýlhan'ýn muhteþem þiirinden iki mýsrasýna
atýfta bulunarak bitireyim:
-Ne çizerler gördüm, zaten yoktular..
Böyle bir sevmek görülmemiþtir..Erdogan Karayel

"UZAYDA YAÞAM" KONULU KARÝKATÜR
YARIÞMASI ÖDÜL TÖRENÝ VE SERGÝSÝ

Ýzmir Rotary Kulubü ile Karikatürcüler Derneði Ýzmir
Temsilciliði'nin bu yýl beþincisini düzenledikleri "Uzayda Yaþam"
konulu karikatür yarýþmasýnýn ödül töreni ve sergisi 4 Nisan
2007 tarihinde Balcova'daki "Palmiye Alýþveriþ Merkezi"nde
gerçekleþtirildi.
Dereceye giren karikatürlerin çizerleri ödüllerini alýrken
yarýþmaya katýlan küçük çizerlere de katýlým belgeleri verildi.
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HÜSEYÝN ÇAKMAK'A DAYANIÞMA MESAJLARI-10
Turkiz Tosun
Menemen/Ýzmir, 11.03.2007
Sayýn Hüseyin Çakmak,
Yeni Akrep dergisini karikatürist Sevdakar Çelik'in aracýlýðý
ile tanýmýþ bulunuyoruz. Yeni Akrep'i Menemenli sanatseverler
olarak zevk ve ilgi ile takip ediyoruz. Þahsýnýza yapýlmýþ olan
saldýrýyý 56. sayýnýz kanalýyla henüz öðrenmiþ bulunuyoruz.
Bu saldýrý haberi; sizi çalýþmalarýnýzla tanýyan, izleyen
Menemen-Ýzmir'li dostlarýnýz arasýnda süratle duyuldu. Üzüntü
ve nefretle karþýlandý.
Þahsýnýza yapýlmýþ olan saldýrýyý, bize de yapýlmýþ kabul
ediyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle; ben ve aþaðýda isimleri
yazýlý sanatsever dostlarýnýz, "Geçmiþ olsun!" diyor, çirkin
saldýrýyý nefretle kýnýyoruz.
Turkiz Tosun (Gazeteci-Karikatürist), Sevdakar Çelik (Mizah
Yazarý- Karikatürist), Ekber Polatoðlu (E. Ögretmen-Þair),
Sadýk Songur (Gazeteci-Yazar), Alibey Doðan (ÖðretmenYazar), Dilek Dönder (Gýda Teknisyeni-Þair), Kemal Arpad
(Kahveci), Osman Ýncekara (E. Ýþçi), Damlasu Tosun (ÖgrenciYazar), Huma Ergin (Öðrenci-Yazar), Caner Cantürk (GazeteciYazar), Bülent Yýlbaþ (Esnaf), Murat Akdemir (Müzisyen),
Bülent Arslan (Ýþletmeci), Ali Acil (Öðrenci-Þair), N. Yaþar
Metin (Eðitimci), Ali Sezgin (Kaptan), Günay Metin (EðitimciYazar)...
Sn Hüseyin Çakmak
Þahsýnýza yapýlan saldýrýdan haberim yoktu, Yeni Akrep'in
son sayýsýndan öðrendim.
Geçmiþ olsun dileklerimle...
Zeynep Öçten
Sevgili Hüseyin,
Sana yapýlan saldýrýyý henüz yeni öðrendim (Yeni Akrep'in
Nisan sayýsýnda)...
Biliyorum, böylesi bir gecikmenin savunulacak bir yaný yok...
Her ne þekilde ve nedenden ötürü olursa olsun bu olayý
atlamýþ olmaktan dolayý inan fazlasýyla utandým... Lütfen
kusuruma bakma...
Ve lütfen sana ve ailene gönderdiðim -gecikmiþte olsageçmiþ olsun dileklerimi kabul et...

Sana yapýlan saldýrý gerçekleri yazmanýn/çizmenin bedeli
Hüseyin...
Baþýmýzýn üzerinde sallandýrýlan Demokles'in kýlýcý...
Düþüncelerimize her daim çeki-düzen vermemizi
isteyenlerin pervazsýzlýðý...
Nicelerini gördük...
Ve nicelerimiz hayatlarýyla ödemek zorunda kaldý o bedeli...
Ýþte, en son Hrant Dink...
Hoþlarýna gitmiyor yazýlýp, çizilmesi...
Ýstiyorlar ki, kimse sesini çýkarmasýn onlar çalarken...
Ýstiyorlar ki, herkes gözlerini kapasýn onlar çýrparken...
Ýstiyorlar ki, kimse duymasýn onlar ocaklarý söndürüp,
hayatlarý tarumar ederken...
Ýstiyorlar ki, diledikleri gibi at oynatsýnlar memlekette,
babalarýnýn çiftliðiymiþcesine...
Öyle kötü alýþtýrýldýlar ki...
Ýnsanýn ve doðanýn onuru, erdemi, bugünü ve gelece i
için direnen insanlar bir çýkmayýversin karþýlarýna...
Deli oluyorlar...
Parçalýyorlar kendilerini...
Hakaretler, tehditler, sözlü saldýrmalar...
Ayaðýný denk al demeler...
Akýllý ol tavsiyesinde bulunmalar...
Hiç biri iþlemedi mi -iþler mi ki?Tez elden üç-beþ yaþamýn daðýnýk O-günlerini
örgütlüyorlar...
Bu hoyratlýk...
Bu dilediðince at oynatmalar...
Bu sevdikleri dumanlý havalar...
Tüm kirli çýðlýklarýna...
Tüm yoldan çýkmýþ feryatlarýna...
Tüm insana uzak çabalarýna raðmen bitecek elbet güzel
kardeþim BÝ-TE-CEK...
Yazdýkca çeki-düzen verilen
Çizdikce güzele yönelen yöneticileri elbet bizim topraklarýmýz
da görecek...
Çünkü yananlarýmýzýn sayýsý aydýnlýk günleri hakedece imiz
kadar oldu artýk...
Öyle deðil mi?
Sevgi ve dostlukla, tekrar çok çok geçmiþ olsun.
Baki Murat Top (Avustralya)
www.bakimurattop.com

KARÝKATÜRLÜ BÝNALAR, MÝMARLAR

Mimarlýk ve karikatür; çizgiyle hayatýn kesiþtiði; ikisinin
de ana öznesinin çizgi olduðu iki alan... "KarikaTÜRLÜ
Binalar, Mimarlar" adlý sergi Deniz Dokgöz'ün içinde var
olmaktan mutluluk duyduðu bu iki alanýn birbirleriyle
etkileþimini tartýþtýðý eserlerinden oluþuyor.
Bu eserlerde konu olarak mimarlýk tarihinden önemli
mimarlar ve onlarýn ses getiren tasarýmlarý ya da
mimarlýk ile bir þekilde ilgisi olmuþ ünlü kiþiler seçildi.
Tasarýmcý ve tasarým ya da özne ve nesne arasýndaki
karþýlýklý etkileþim karikatürlerin ana kurgusunu
oluþturuyor.
Mimarlýk tarihi boyunca iþlevi ayný da kalsa yapýlar
farklý -akýmlara- göre biçimlendirilegelmiþtir: Gotiði,
Klasiði, Moderni, PostModerni, GeçModerni, Yeni
Moderni, Konstrüktivisti, DeKonstrüktivisti, Organiði,
Ýnorganiði, Gelenekseli... Ve bunlarýn içinde kimi yapýlarýn
planlarý, kesitleri, cepheleri, üç boyutlu görünümleri
incelendiðinde görülüyor ki aslýnda bu yolla bize bazý mesajlar iletiyorlar... "KarikaTÜRLÜ Binalar, Mimarlar",
iþte bu mesajlarý karikatür süzgecinden geçirerek okunur
kýlmaya çalýþýyor.
http://www.mimarlikmuzesi.org
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INTERNATIONAL GURA
HUMORULUI
CARTOON FESTIVAL
(ROMANIA)

INTERNATIONAL
"NABU"
CARTOONS CONTEST
(GERMANY)

XXIV. AYDIN DOÐAN
INT. CARTOON
COMPETITION
(TURKEY)

7TH INTERNATIONAL
BIENNALE CARTOON
PÍSEK 2007
(CZECH)

Theme:
"We Globalise"
Section:
Caricature and Humorous
Literature... (Only the works
that have never been
published or awarded
prises
during
other
competitions are eligible)
Size:
Works' dimensions: A3 or
A4., Technique: Free...
Work:
3 (three) works...
Deadline:

Theme:
Wolf (defending the wolf)
Section:
Cartoons and Comics
Size:
The maximum size of
artwork is to be 297x420
mm. The minimum size is
to be 210x297 mm.
Work:
Unlimited. Copies are
required (no originals)
Cartoons and comics...
Deadline:
15 MAY 2007
Prizes:
1st Prize: 2500 €.,
2nd Prize: 1500 €.,
3rd Prize: 500 €.,
10 other prizes...
Address:
Naturschutzbund
Deutschland (NABU)
Bundesgeschäftsstelle
Bonn Anette Wolff
Herbert-Rabius-Straße 26
53225
Bonn (Germany)
E-Mail:
NABU@NABU.de
Web:
http://www.nabu.
Responsible:
Olaf Tschimpke
Tel:
02 28-40 36-0

Theme:
Free...
Size:
Size of cartoons should
not exceed 29.7x42 cm
(A3 paper size)
Work:
Free...
Deadline:
18 MAY 2007
Prizes:
First Prize: 8,000 US Dollars
and the First Prize of the
Aydýn Doðan Foundation.,
Second Prize: 5,000 US
Dollars and the Second Prize
of the Aydýn Doðan
Foundation., Third Prize:
3,500 US Dollars and the
Third Prize of the Aydýn
Doðan Foundation., A
minimum of 5 and maximum
of 12 Awards of Success...
Address:
XXIV.
Aydýn
Doðan
Uluslararasý Karikatür
Yarýþmasý, Doðan TV
Center, (34204)
Baðcýlar, Ýstanbul
(Türkiye)
E-mail:
advakfi@advakfi.org
Web:
www.aydindogan.org.tr
Responsible:
Ýrem Erikmen
Tel:
+90 212 413 51 80

Theme:
"Furniture Makes Home"
Size:
Minimum: A4,
Maximum: A3.
Work:
Minimum 3 (three)
Maximum 5 (five).
Deadline:

15 MAY 2007

Prizes:
1st Prize 500 Euros.,
2nd Prize 300 Euros.,
3rd Prize 200 Euros.,
The "George Gavrileanu"
Prize for the debutants from
Bucovina-200 Euros...
Address:
Muzeul Obiceiurilor
Populare din Bucovina
Piata Republicii Nr. 2
Cod 725.300 Gura
Humorului Jud.
Suceava (Romania)
E-mail:
umor@gurahumorului.ro
Web:
www.gurahumorului.ro
Responsible:
Marius Vasiliu
Tel:
0722 362352

18 MAY 2007

Prizes:
Main Prize: Sandglass
Clock+20.000 CZK., The
Town of Písek Award:
Sandglass Clock+10.000
CZK., The Miroslav Lidák
(Hadák) Prize: Sandglass
Clock+5.000 CZK.,
JITONA a.s. Award:
Bedroom Furniture
Tempio worth: 40.000
CZK., 3 prizes: Sandglass
Clock+1.000 CZK+in-Kind
Award of JITONA a.s.
Address:
7th International Biennale
Cartoon Písek 2007
c/o Infocentrum,
Heydukova 97, CZ-397 01
Písek (Czech Republic)
E-Mail:
ludmila.kostova@mupisek.cz
Web:
www.cartoon-pisek.cz
Responsible:
Ludmila Koštová
Tel:
+420 382 330 215

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10

YIL-YEAR:5 (MAYIS-MAY 2007) SAYI-ISSUE:58

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...

8TH INTERNATIONAL
BLATO CARTOON
FESTIVAL 2007
(CROATIA)

6TH INTERNATIONAL
JOKE FOR-FOR GRAPHIC
HUMOUR CONTEST
(CZECH)

10TH INTERNATIONAL
HUMOR GRAFICO
FESTIVAL ITINERANTE
(ITALIA)

2TH INTERNATIONAL EL
TOBOSO BIENNIAL OF
HUMOUR GRAPHICAL
(SPAIN)

Theme:
"Sport"
Size:
Min. A4, Max A3...
Work: Free...
Originals works are not
returned, photocopies and
serigraphies are not
accepted, the organizer
will send a book of
reproductions of all
participants' works.
Techniques: Ink,
Watercolours, Tempera,
Deep Imprint Graphics,
Sculptures, Ceramics...
Deadline:
20 MAY 2007
Prizes:
First Prize for cartoon (for
foreign participants):
Golden Urchin, 800 €,
3 days in the Prizba Hotel
for two persons...
Many Special Prize
Address:
Opcina Blato
(Za Natjecaj Dani Smiha)
20271 Blato
(Hrvatska) Ulica 31 br. 2/4
E-Mail:
opcina@blato.hr
Web:
www.blato.hr
Responsible:
Ivo Gavranic
Tel:
00385-20/851-041

Theme:
"The brick can not be
replaced"
Size:
Min. A4, Max A3...
Work:
Maximum of 4...
(The original piece only)
Deadline:
22 MAY 2007
Prizes:
1st Prize: FOR-PencilGold+Diploma+10,000
CZK.,
2nd Prize: FOR-PencilSilver+8,000 CZK.,
3rd Prize: FOR-PencilBronze+6,000 CZK.,
4th Prize: Honourable
FOR-Pencil+4,000 CZK.,
5th Prize: Special FORPencil+2, 000 CZK.,
Honourable Mention+1000
CZK
Address:
ABF a.s.,
(Ales Vyjidak)
Vaclavske namesti 29;
111 21 Praha 1,
(Czech Republic)
E-Mail:
ivan.hanousek@dreamworx.cz
Web:
http://cuk.dreamworx.cz
Responsible:
Ivan Hanousek
Tel:
02 22 89 11 15

Theme:
"The Best of Me"
Size:
200x300 mm.,
300x400 mm...
Work:
Max. 2 cartoons...
The works must be original,
not exhibited before and
accompanied by author's
entry-form and biography...
The works will not be
returned and will be
included in the Museum of
"Festival Internazionale di
Humor Grafico"
Deadline:
28 MAY 2007
Prizes:
1st Prize: Silver Plate
"Humoris Causa"., 2nd,
3rd, 4th, 5th Prize: Plate
"Humoris Causa"...
Address:
10th Festival
Internazionale di Humor
Grafico / Itinerante
Casella Postale 52
00045 Genzano
Rome (Italy)
E-Mail:
festival@virgilio.it
Web:
www.festivalhumorgrafico.com
Responsible:
Julio Lubetkin
Tel:
06 9364464

Theme:
The topic of painting is
"Dulcinea", female
character in the novel
"Don Quixote of La
Mancha", written by
Miguel de Cervantes...
Size: 30x40 centimetres,
without frame and
"passe partout" included...
Work:
Free... Photocopies, digital
copies, prints and
photographs will not be
accepted for this
Competition...
Deadline:
31 MAY 2007
Prizes:
First Prize: 2.500 € and
Gold Medal.,
Second Prize: 1.000 € and
Silver Medal...
Address:
Ayuntamiento de
El Toboso Museo de
Humor Gráfico Dulcinea
C/ Doña Tolosa, 2
45820 El Toboso Toledo
(España)
E-Mail:
turismo@eltoboso.org
Web:
www.eltoboso.org
Responsible:
José M. Bardón
Tel:
925 197 077
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4. INTERNATIONAL
KOZUCHOW 2007
CARTOON CONTEST
(POLAND)

INTERNATIONAL
KATUNI
CARTOON EXHIBITION
(KENYA)

AKÞEHÝR NASREDDÝN
HOCA 6. ULUSAL ÇÝZGÝBANT YARIÞMASI
(TÜRKÝYE)

THE 16TH DAEJEON
INTERNATIONAL
CARTOON CONTEST
KOREA REPUBLIC)

Theme:
"The Newspaper"
Size:
Min. A5, Max. A3...
Work:
A maximum of three
original works... In optional
technique should be sent
or delivered...
Deadline:
31 MAY 2007
Prizes:
Grand Prix: PLN 3500 and
"Castellan Sabre".,
1st Place: PLN 2500.,
2nd Place: PLN 2000.,
3rd Place: PLN 1500.,
Sponsors' prizes...

Theme:
"The WOT?"
Which will focus on the
ongoing Global War on
Terror (GWOT). We are
appealing to cartoonists
worldwide to send us their
impressions of how this
war is being conducted by
governments all over the
world (including, but not
only, the USA).
Size:
With e-mail: JPEG format
with a resolution of at
least 300 DPI. With post:
A4 or A3 size...
Work:
Free...
Deadline:
31 MAY 2007
Prizes:
None...
Address:
Patrick Gathara
P. O. Box 3613-00200
(City Square)
Nairobi (Kenya)
E-Mail:
katuni@gmail.com
Web:
http://
thewotexhibition.blogspot.com
Responsible:
Patrick Gathara
Tel:
+254-020-2727993

Konu:
"Küresel Isýnma"
Ölçü:
Gönderilecek eserler A3
boyutunda (29.7x42 cm)
olacaktýr...
Eser Sayýsý:
Serbest...
Son Katýlým Tarihi:
20 HAZÝRAN 2007
Ödüller:
Birincilik Ödülü: 1.500,00
YTL ve Nasreddin Hoca
Plaketi., Ýkincilik Ödülü:
750,00 YTL ve Nasreddin
Hoca Plaketi., Üçüncülük
Ödülü: 500,00 YTL ve
Nasreddin Hoca Plaketi.,
Mansiyon Ödülleri: 5
kiþiye Nasreddin Hoca
Plaketi...
Adres:
"6. Ulusal Çizgi-Bant
Yarýþmasý"., Nasreddin
Hoca ve Turizm Derneði.,
Nasreddin Caddesi No: 32
(PK: 22) 42550 AkþehirKonya (Türkiye)
E-Posta:
kultur@aksehir.bel.tr
Detaylý Bilgi:

Themes:
A) "Titled Relief&Service"
B) "Free"
Size:
Max. 297mm×420mm...
Work:
Any color, free style, and
unlimited items...
Each entrant should
provide title, name, age,
address, career, and
telephone number on
reverse...
Deadline:
30 JUNE 2007
Prizes:
The most creative cartoon
will win the Grand Prix
Prize of $3,000., Gold
Prize of $1,000., Silver
Prize of $500., Bronze
prize of $300 and 100
Selected works will be
awarded...
Address:
Daejeon International
Cartoon Institute, 450,
Wolpyongdong, Daejeon
City, 302-852, Seoul
(Korea)
E-Mail:
dicaco@paran.com
Web:
http://www.dicaco.com
Responsible:
(Ph.D) Cheong San Lim
Tel:
82 (42) 487-5034

The winners receive their
prizes on condition that they
are either present at the
opening
of
the
post
competition exhibition or else
they indicate a bank account
where the money is to be
transferred...

Address:
KOKÝS "Zamek"
Klasztorna 14
67-120 Kozuchów
(Poland)
E-Mail:
zamek@kozuchow.pl
Web:
www.zamek.kozuchow.pl
Responsible:
Ryszard Blazynski
Tel:
(48) 68 355 35 36

www.aksehirnasreddinhoca.org.tr

Sorumlu:
Salih Taner Serin
Tel:
(0332) 812 62 00
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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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ESKÝÞEHÝR'DE KARÝKATÜR GÜNLERÝ

STELA DUSANIC-TOD
My name is Stela Dusanic, im daughter of
deceased Tomislav Dusanic-Tod, leader of Cartoon
Gallery, Osijek., which is open for 6 years. My dad
pas away last year in March, for that reason Gallery
didn't work for a whole year. For that reason I have
opened the Gallery in march this year in the
remembrance of my dad.
I have opened the exhibition in his honor; I have
exhibited press clippings in past 30 years and they
are talking about my fathers life, things that he was
fighting for (for the maintaining of the monuments,
rebuilding of the churches.) I have made the
decision to revive the Gallery and its my honor to
inform you about future pans of the Cartoon Gallery,
Osijek.
My plan is to exhibit cartoonists from all over the
world, as usual, with the exception, I will exhibit other
kind of art: pictures, paintings, photos… Every
month I will make exhibitions. To every author I will
send press clippings about his exhibition, catalogue,
and picture from the opening night, and a short
video record. Exhibition was opened by Stela
Dusanic, daughter. This is the part of her speech:
"The whole year Gallery was closed because I
didn't know what to do with it!
I didn't have the vision, plan, anything that is
necessary to continue dad's work. It will be
hypocrisy to continue something just because
people expect that. But, today I have vision, idea,
plan to continue to work on unique Gallery in the
world by exhibiting foreign and Croatian cartoonists,
artists, photographers, painters… Every kind of art.
It will stay unique because I will give the opportunity
to the young people, to come from the status of
consumers to the status of producers and actively
partake in promotion of culture in Osijek, Croatia,
and in the world."
Zeljko Strbac embellish opening night with the
violoncello, and Poet
Association "Antun Ivanosic" have read poems
in the honor of Tomislav Dusanic-Tod.
Please let me know would you like to receive
monthly news about the Gallery!
The exhibition was opened on March 26, 2007.

Merkezi Ýstanbul'da bulunan Karikatürcüler Derne i ile
Eskiþehir'deki Anadolu Üniversitesi Karikatür Araþtýrma Merkezi
ve Karikatür Kulübü'nün ortaklaþa düzenledikleri Karikatür
Günleri 16-18 Nisan 2007 tarihleri arasýnda Eskiþehir'de
gerçekleþtirildi.
Metin Peker (Karikatürcüler Derneði Baþkaný), Aziz
Yavuzdoðan, Cihan Demirci, Ercan Akyol, Akdað Saydut, Bülent
Okutan ve Muhittin Köroðlu gibi tanýnmýþ karikatür sanatçýlarýnýn
ve dernek yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Karikatür
Günleri'nde söyleþi, panel, karikatür gösterimi, atölya
çalýþmalarý, çizgi film gösterimi yapýldý ve 1995 yýlýnda aramýzdan
ayrýlan usta karikatürcü Nehar Tüblek de bir belgeselle anýldý.
Eskiþehir'de ilk kez düzenlenen Karikatür Günleri'nde usta
karikatürcülerin gözetiminde üniversite öðrencilerinin katýldý ý
yarýþmalý atölye çalýþmasýyla gençler mizahi düþünmeye
yönlendirildi ve hoþgörü kavramýnýn içselleþtirilmesi saðlandý.
Karikatür Günleri'nde ayrýca, 25 yýldan beri Karikatürcüler
Derneði tarafýndan uluslararasý düzeyde gerçekleþtirilen
Nasrettin Hoca Karikatür Yarýþmalarý'nda ödül almýþ
karikatürlerin toplu gösterimi de izleyicilere sunuldu.
Öðrencilerin aktif katýlýmýyla 3 günlük sürede gerçekleþtirilen
Karikatür Günleri'nin her yýl ayný tarihlerde yapýlarak (Tiyatro
Günleri, Film Günleri, Edebiyat Günleri gibi)
gelenekselleþtirilmesi düþünülmektedir.

TÜRK MÝZAH USTALARININ
BÜSTLERÝNE BOYALI SALDIRI
(Anadolu Ajansý) Konya'nýn
Akþehir ilçesinde, Gülmece
Parký'ndaki
ünlü
Türk
mizahçýlarýnýn büstleri, kimliði
belirlenemeyen kiþilerc e
boyandý.
Gülmece Parký'na gelen
vatandaþlar ve görevliler,
Ferhan Þensoy, Kavuklu Hamdi
ve Kel Hasan Efendi'nin
büstlerinin bazý yerlerinin
kýrmýzý renge boyandýðýný
gördü.
Yetkililer, daha önce de
defalarca zarar verilen büstlere
yapýlan boyalý saldýrýnýn üzücü
olduðunu belirterek, yerli ve
yabancý turistlerin ziyaret ettiði
parktaki büstlerin boyadan
arýndýrýlarak eski görünümüne
kavuþturulacaðýný kaydettiler.
Nasreddin Hoca Türbesi'nin

karþýsýnda bulunan Gülmece
Parký'nda aralarýnda Ýsmail
Dümbüllü, Münir Özkul, Nejat
Uygur, Erol Günaydýn'ýn da
bulunduðu çok sayýda
mizahçýnýn büstü yer alýyor.

OLTA MÝZAH GAZETESÝ YAYINLANDI
(Sinop-Türkiye) Sinop Belediyesi Konservatuarý'nda ilköðretim
çaðýndaki çocuklara karikatür dersleri veren ve bir de karikatür
grubu kuran Karikatür sanatçýsý Seyit Saatçi, öðrencilerinin
karikatürlerinin aðýrlýklý olduðu "Olta Mizah Gazetesi"ni
yayýmlýyor.
Sinop Belediyesi'nin katkýlarýyla ve her yýl 23 Nisan tarihinde
yayýmlanacak olan Olta Mizah Gazetesi 23 Nisan'larda çocuklara
ücretsiz daðýtýlacak. Grafik tasarýmýný karikatürist Aþkýn
Ayrancýoðlu'nun yaptýðý ve 12 sayfadan oluþan Olta'nýn ilk
sayýsýnda, Rasgele konulu karikatür yarýþmasýnda özendirme
ödülü kazanan karikatürlerden seçmeler, Seyit Saatçi'nin
öðrencilerinin karikatürleri, Aþkýn Ayrancýoðlu'nun öðrencilerinin
ulusal karikatür yarýþmalarýnda ödül alan karikatürlerinin yaný
sýra Seyit Saatçi, Behiç Ayrancýoðlu ve Aþkýn Ayrancýoðlu'nun
karikatürleri yer alýyor.

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14

YIL-YEAR:5 (MAYIS-MAY 2007) SAYI-ISSUE:58

CEVAPSIZ SORULAR-CEVAPSIZ SORULAR
HÜSEYÝN ÇAKMAK
Periyodik telefon görüþmelerinden
biriydi:
-Alo... Bayramýn þimdiden kutlu
olsun yoldaþ...
-Hayýrdýr... Ne bayramý, ne
kutlamasý?
-1 Mayýs Ýþçi Bayramý... Bu
nedenle kutluyorum...
-Hýýým... Ben de zannettiydim ki...
Kabotaj Bayramý'ný falan
kutluyorsun...
-Ne var ne yok?...
-Haberler sende... Bana ne
soruyorsun ki?
-Haklýsýn...
-Anlat bakalým...
-Geçtiðimiz günlerde, Anadolu
Karikatürcüler Birliði kuruldu ya...
-Evet...
-Metin Peker çok öfkelendi bu
iþe...
-Neden öfkelendi ki?...
Karikatürcü derneði kurmak Metin
Peker'in tekeline mi kaldý?...
-Heralde yani... Dikkat ettin mi,
Metin Peker hiç açýklama yapmadý
bu konuda... Müritlerini harekete
geçirtti yine...
-Her zamanki hali... Zaten neyin
açýklamasýný yapacak ki?... Hangi
yüzle açýklama yapacak ki?...
Açýklama yapsa bile, ne diyecek
ki?... "Karikatürcüler Derneði dýþýnda
baþka bir dernek kurmak antidemokratik bir tavýrdýr" mý
diyecek?...
-Karikatürcüler Derneði'nin 5-6
tane temsilciliði mevcut Türkiye
genelinde... Fakat, Karikatürcüler
Derneði genel merkezi mesleki veya
maddi olarak hiç yardým etmiyor,
ilgilenmiyor bu temsilciliklerle...
"Temsilcilik" sýfatýndan öte bir yetkisi
yok kimsenin... Metin Peker'den izin
almadan hiçbir konuda etkinlik
yapamýyorlar... Karikatürcüler
Derneði bütçesinden hiçbir þekilde
pay verilmiyor bu temsilciliklere...
-Yazýk...
-Karikatürcüler Derneði'nin
Ýstanbul'daki merkezi ve Ankara'daki
temsilciliði götürüyor malý...
Biliyorsun ki, bu iki örgüt de Metin
Peker'in etkin ve fiili denetiminde...
-"Hep bana, Rab bana"
dalgalarý...
-O ne demek?...
-Yani... "Hep bana, Tanrým hep
bana" demek...
-Tabii ki... Bu arada dikkat ettin
mi?...

-Neye?...
-Karikatürcüler Derneði, sadece
Ýstanbul'daki genel merkezin ve
Ankara'daki temsilciliðin yayýnlarýný
basýyor hep... Ve tüm bu yayýnlarýn
etkin ve fiili denetimi yine Metin Peker
tarafýndan kontrol ediliyor...
-Ne beklerdin yani?... Bal tutan
parmaðýný yalar...
-Hakikaten doðru bir deyim...
Ankara'daki temsilcilik dýþýndaki
temsilcilikler, herhangi bir konuda,
Metin Peker'in izni olmadan karar
alamýyor, etkinlik gerçekleþtiremiyor...
-Peh...
-Karikatürcüler Derneði'nin bugüne
dek hazýrladýðý onlarca "Nasreddin
Hoca'nýn Torunlarý" kitaplarý, Karikatürk
bültenler, Uluslararasý Nasreddin Hoca
Karikatür Yarýþmasý albümleri,
Ýstanbul'daki genel merkez ve
Ankara'daki temsilcilik dýþýndaki diðer
temsilciliklere tek bir nüsha dahi
gönderilmiyor... Ýstisnalar hariç tabii
ki...
-Zihniyete bak... Satýyor mu bu
kitaplarý acaba?... Þahsýna münhasýr
olaraktan?...
-Orasýný bilemiyorum... Bilmem
hatýrlar mýsýn... Geçtiðimiz yýl
içerisinde, Adnan Taç'ýn hazýrladýðý
"Dalga" mizah ekinde bir haber
çýkmýþtý...
-Neydi o haber?
-"Nasreddin Hoca'nýn Torunlarý"
karikatür albümlerinden bir set
Karikatürcüler Derneði Trabzon
Temsilciliði'ne göndermiþti Raþit Yakalý
aðabey... Adnan Taç'ýn sitemi üzerine...

-Evet... Evet... Hatýrlýyorum...
-Yani... Bu þunun belgesi bir
yerde: Metin Peker yýllardýr
temsilciliklere birþey koklatmýyormuþ
bu konuda... Olacak þey deðil...
-Oluyor iþte... Bal gibi oluyor hem
de...
-Temsilciliklere ne bir bütçe
ayýrýyor, ne bir albüm gönderiyor, ne
þey...
-Ýyi de... Bu durumda görevi ne
þu temsilciliklerin?...
-Herhalde, Metin Peker "Bostan
Korkuluðu" olarak görüyor bu
temsilcilikleri...
-Yazýk...
-Yazýk tabii ki... Bilmiyor musun,
herkes Metin Peker'e hizmet
edecek, herkes onun emirlerine
riayet edecek... Ne tüzük, ne karar,
ne þey... Kimseyi takmýyor...
-Karikatürcüler Derneði yönetim
kurulu veya denetim kurulu kontrol
etmiyor mu bu gibi þeyleri?...
Müdahale etmiyor mu?...
-Hadi caným sende...
Çok korkuyorlar Metin
Peker'den...
-Neden korksunlar ki?... Metin
Peker insan mý yer?... Yamyam falan
mý bu adam?... Kuzularýn Sesizliði
filmindeki Dr. Hannibal Lecter
(Anthony Hopkins) gibi bir durum
mu sözkonusu?...
-Yahu... Bilmiyor musun...
Menfaat beklentisi cesaretin önüne
geçiyor her zaman...
-Anladým...
-Hal böyle olunca, kimse sesini
çýkartamýyor bu konuda... Metin
Peker'i eleþtirmek yasak, Metin
Peker'in emirlerine karþý gelmek
yasak, Metin Peker'e yan bakmak
yasak...
-Yazýk... Yazýk... Karikatürcüler
Derneði ne hallere düþmüþ...
Taliban Rejimi bile daha demokratik
Metin Peker Rejimi'nden...
-Hakikaten öyle... Zaten...
Anadolu Karikatürcüler Derneði'nin
kuruluþuna bu yüzden öfkelendi
Metin Peker... Metin Peker
Rejimi'nden baðýmsýz oldular diye...
-Günahýna girme adamýn...
-Niye ki?...
-Metin Peker öfkelenmedi ki...
Metin Peker'in müritleri öfkelendi bu
duruma...
-Haklýsýn fakat... "Kýzým sana
söylüyorum, gelinim sen anla"
vaziyetleri... Anlarsýn ya?...
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2ND INTERNATIONAL DON QUICHOTTE
"IMMIGRATION TITLED" CARTOON CONTEST PRIZES...
"GÖÇ" KONULU 2. ULUSLARARASI DON QUICHOTTE
KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI...

BÜYÜK ÖDÜL-GRAND PRIZE: CARLOS BRITO (FRANSA)

Stuttgart merkezli yayýnlanan iki dilli (Almanca-Türkçe) mizah
dergisi Don Quichotte'un düzenlediði ve bu yýl ikincisi gerçekleþen
"Göç" konulu uluslararasý karikatür yarýþmasýna 60 ülkeden 315
karikatürcü, toplam 865 çalýþmayla katýldý.
Karikatürlerin ön elemeden gecmesi ve juriye sunumunda
oldukça titiz davranýldý.
Yarýþmanýn ödül töreni ve ilk sergisi 18 Mayýs 2007 tarihinde
Esslingen Volkshochschule salonlarýnda gerçekleþecek.
ÖNEMLÝ!!
"Göç" konulu uluslararasý karikatür yarýþmamýzda birinci gelen
Pawel Kuczynski'den bir mail aldýk. Birinci gelen karikatürünün
geçen yýl "Big Boat of Humor" yarýþmasýnda ödül aldýðýný, Don
Quichotte yarýþma þartnamesinde daha önce ödül alan
karikaturlerin yarýþma dýþý kalacaðýna dair bölümü yeni farkettiðini,
çok özür dileyerek, karikatürünün yarýþma dýþý býrakýlmasýný talep
ediyor.

With the contribution of the main office in Stuttgart, "Don
Quichotte" magazine (which has been translated into 2 languages
German-Turkish) specified the topic of the contest as "Immigration."
From 60 countries, 315 cartoonists joined the contests with 865
different cartoons. The award ceremony will take place at the
opening of the exhibition. Exhibition will take place in 18 May in
Esslingen Volkshochschule.
ATTENTION!!
We want to let you know about something really important about
the winner of the cartoon contest which is titled as "Immigration".
The winner Pawel Kuczynski sent us a mail and apologized about
the cartoon that he sent to the contest. He wanted to let us know
that the cartoon, he sent to the contest
was already a winner of another contest last year "Big boat of
humor".

PAWEL KUCZYNSKI`NÝN E-MAÝLÝ:
"Sayýn Erdogan Karayel,
Size -The big boat of humour- albümünü tarayýp gönderdim.
Albüm, Lodz adlý bir Polonya þehri ile ilgili. (onun adý Lehce`de Tekne- demektir ve Polonya`da yeni bir þehirdir.) O yarismada üç
karikatürüm birden birinci oldu. Ayrýca albümde de yer aldý. Bu
yarýþma küçük ve web sitesi yok.
Sanýrým yarýþma kurallarýný bozdum, özür dilerim. Ben, baþka
yarýþmalara gönderilen çalýþmalarý da kabul ettiðinizi sanýyordum.
Ýngilizcem iyi olmadýðýndan, yarýþma kural larýnýzý iyi
anlayamamýþým.
Size büyük sorun yarattýðýmýn farkýndayým, diskalifiye olmam
için çok geç olmadýðýný ve yarýþmanýn sonuçlarýný deðiþtirebileceðini
düþünüyorum.
Sizden, jüriden ve diðer tüm katýlýmcýlardan tekrar özür dilerim..
Saygýlarýmla"
Pawel Kuczynski

PAWEL KUCZYNSKI`S E-MAIL:
Dear Erdogan Karayel
I send to you scan of album -The big boat of humour-. It was
contest about Polish city Lodz (his name in Polish mean -Boat- and
it´s Polish young city). This contest won this carton with boat and
a lots of sails, but cartoon (what I sended to your contest) appeared
in this album. My three works got the first prize...
This contest was small and don´t have a web side. I feel that I
broke your contest rules. I´m really sorry.
I thought that you accepted a works, what was sended to another
contest.
I didn´t understand your contest rules because my English is
not good.
I know, that I made you big problem, but I believe that my
disqualification is not to late and you can change result of contest.
I apologize once again you, members of jury and all participants.
Best regards
Pawel Kuczynski

Biz de kural gereði üzülerek bu isteðini hemen iþleme koyduk.
Pawel Kuczynski'nin geç ama iyi niyetli yaklaþýmý sonrasý ödül
sýralamasýnda da bazý deðiþiklikler oldu.
Ödüllerin son durumu þöyle:
1) Carlos Brito (Fransa)
2) Massoud Ziai (Iran) ve Naji Benaji (Fas)
3) Burak Ergin (Türkiye)
4) Oðuz Aral Özel Ödülü: Stefan Despodov (Bulgaristan)
(+ Mansiyon: Marcio Leite (Brazil)

He says that he realized the rules of our contest after he sent
the cartoon to us so, he wanted to be disqualified. Now we are
announcing the change of the winner list.And here is the new
winner list below:
1) Carlos Brito (France)
2) Massoud Ziai (Iran) and Naji Benaji (Morocco)
3) Burak Ergin (Turkey)
4) Oguz Aral Spezial Prize: Stefan Despodov (Bulgaria)
(+ Mention: Marcio Leite (Brazil)
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"KARÝKATÜRLERLE CUMHURÝYETÝN ÖYKÜSÜ"
Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði tarafýndan düzenlenen ve
Kurtuluþ Savaþý öncesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiði
döneme kadar Türkiye'de yayýnlanan gazetelerde yer alan
karikatürlerden oluþan "Karikatürlerle Cumhuriyetin Öyküsü" isimli
karikatür sergisi, bu yýl 12. düzenlenen Ýzmir Kitap Fuarý'nda
sergilendi…
Kurtuluþ Savaþý öncesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanýna kadar
olan tarihsel olaylarýn izlenebildiði karikatür sergisi 29 Nisan 2007
tarihinde sona erdi…

Bu yýl 12. düzenlenen Ýzmir Kitap Fuarý'nda karma bir karikatür
sergisi açan "Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu"na Leman Mizah
Dergisi çizerleri bir surpriz yaptýlar… Kitap fuarý için Ýzmir'e gelen
Leman dergisi çizerleri Mehmet Caðçað, Tuncay Akgün, Güneri
Ýçoðlu, Behiç Pek, Kaan Ertem, Ramize Erer ve Gülay Batur "Saat
Kulesi Karikatürcüler Grubu" karma karikatür sergisini gezdiler ve
mesleki bilgi alýþ-veriþinde bulundular...
"Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu" karma karikatür sergisi 29
Nisan 2007 tarihinde sona erdi…

KOREAN CARTOONIST

YOUNG SIK OH
http://blog.naver.com/oys003

SAAT KULESÝ MÝZAH DERGÝSÝ

Türkiye'nin Ýzmir þehrinde etkinlik gösteren "Saat Kulesi
Karikatürcüler Grubu"nun yayýn organý "Saat Kulesi"nin ikinci sayýsý,
Nisan ayý içerisinde, Ýzmir Kitap Fuarý'nda, karikatürseverlerle
buluþtu. "Saat Kulesi" Ýzmir'deki karikaturcülerin büyük özverileriyle
yayýnlanmaktadýr.
Bu arada, "Saat Kulesi Karikaturculer Grubu" Ýzmir ve Ege
bölgelerinde daðýtýmý yapýlan "Ege'de Yaþam" isimli gazetede 15
günde bir "Saat Kulesi" isimli mizah eki hazýrlamaktadýrlar.

BLOG-SATÝRA
WEB PAGE

www.geocities.com/satiramorim

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17

YIL-YEAR:5 (MAYIS-MAY 2007) SAYI-ISSUE:58

KARÝKATÜRLERLE ÝNSAN HAKLARI
TAN ORAL
"Ýnsan Haklarý, karikatür sanatýnýn baþlýca konularýndan birini
oluþturuyor.Ve çoðunlukla da Ýnsan Haklarý, ihlal edildiði zaman,
konu çizgili gündeme bütün yoðunluðu ile gelmeye baþlýyor. Ýnsan
Haklarýný çiðneyen ise her zaman yine insanlardan baþkasý deðil.
Çünkü insanlar bir arada yaþýyorlar. Bir arada ve paylaþma eðilimi
yerine elde etme tutkusunu öne çýkartan toplumsal adaletten
yoksun olarak hem de! Birinin hakký her zaman diðerine geçebiliyor.
Bu durumda haklarýný elde etmek için insanlar ya birbirleriyle
çatýþýyorlar, yada haklarýný güvence altýna almak için birbirlerini
kurallara baðlýyorlar.Kurallara uyulmadýðý zaman Ýnsan Haklarý
ihlallerinden söz edilmeye baþlanýyor. Ýþte tüm bu çalkalanmalar
içinde çizi-mizah, Ýnsan Haklarý idealini savunmak, umudu önde
tutmak ve onu insanlara güven veren sonuçlara ulaþtýrabilmek
adýna çizmekten hiç yorulmuyor ve vazgeçmiyor. Toplumsal
çalkalanma ise hiçbir zaman, hiçbir yerde durmuyor. Ayrý görüþler,
türlü olaylar ve farklý yorumlarla çeþitleniyor.
Bu tozu dumana katan toplumsal yaþamýn karmaþasýnda, ayak
altýnda ezilmekten çekinen ve kendini kurtarmak isteyen, ama
kurtaramayan birey'in imdadýna çoðunlukla mizah yetiþmiþtir. Belki
de daha doðrusu, insan mizahý, haksýzlýklara ve acýlara karþý
dayanma gücü edinme anlamýnda kendiliðinden yaratmýþtýr. Geriye
de bunun olsa olsa çizgilenmesi kalýyordu.
Ýþte bu sergi ve kitapta kaðýt üstüne çizilen Ýnsan Haklarý'nýn
kaðýt üstünde kalmamasý dileðinin güçlü örneklerini bulacaksýnýz."
Türkiye Barolar Birliði ve Karikatür Vakfý'nýn katkýlarýyla ; 12
Nisan 2007 tarihinde Schneidertempel Sanat Merkezi'nde açýlacak
olan sergi ve hazýrlanan kitapta , karikatür sanatçýlarýmýz; Turhan
Selçuk , Tan Oral , Nezih Danyal , Atila Özer , Kamil Masaracý , Ýzel
Rozental , Ercan Akyol , Piyale Madra , Semih Poroy ve Muhammed
Þengöz 'ün çizimlerinden oluþan 52 adet karikatür bulunmaktadýr.
Sergi tarihi: 12 Nisan-6 Mayýs 2007., Yer: Schneidertempel Sanat

Merkezi; Bankalar Cd. Felek Sk. No.1 Karaköy -Ýstanbul., Sergi
ziyaret:Hafta içi her gün 10.30-17.00 Cumartesi kapalý, Pazar günü
12.00 - 16.00 Bilgi Ýçin: 0 212 249 01 50
www.schneidertempel.com

15TH DUTCH (MAN&RELIGION)
CARTOONFESTIVAL RESULT

1st Prize: Ann Telnaes (USA), 2nd Prize: Frank Hoffmann
(Germany), 3rd Prize: Robert Rousso (France), FECO Prize: Pavel
Constantin (Romania), TULIP Prize: Len Munnik (Netherlands),
Kever Prize: Lejon de Borger (Belgium), Special Mentions: Michael
Kountouris (Greece), Musa Gümüs (Turkey), Tan Oral (Turkey),
Clive Collins (England)
UNBELIEVABLY FUNNY!
Is our neighbors´ lawn always greener than ours? Is their house
bigger? Do they have a nicer car or more pleasant children? Are
we jealous? Do we like their culture? Can we laugh with them?
Are they religious? Is one religion better than another one?
Is our own faith the only true one? Religion, can we really
have fun with it? Cartoonists from different countries, from different
cultures with different religions, they do. The "true belief" is not
easy to hurt. A good cartoonist does not follow any intention to
hurt or insult. He provokes, reacts, comments, makes us think
and makes us smile. That's his job.

KIKS

(KARIKATURA I KRATKI STRIP)
www.artija.net

CLIVE COLLINS (ENGLAND)

KARÝKA.NET

INT. CARTOON WEB PAGE

http://www.karika.net
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BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ:
KÜRÞAT ZAMAN

"TÜRKÝYE'DE TRAFÝK" KONULU
KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI

(Ýzmir-Türkiye) Buca Belediyesi ile Karikatürcüler Derneði
Ýzmir Temsilciliði'nin birlikte düzenlediði "Türkiye'de Trafik"
konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý.
Yarýþmaya gönderilen 380 eser, 2 Nisan 2007 tarihinde, "Buca
Belediyesi Kültur Merkezi"nde, Niyazi Yoltaþ, Eray Özbek, Tufan
Arkayýn, Cem Koç ve Füsun Saðbaþ'tan olusan seçici kurul üyeleri
tarafýndan deðerlendirilerek ödül kazanan çizerler þu þekilde
belirlenmiþtir:
Birincilik Ödülü: Kürsat Zaman, Ýkincilik Ödülü: Serdar
Günbilen, Üçüncülük Ödülü: Yavuz Mamaç., Mansiyon Ödülleri:
Mehmet Kahraman, Musa Gümüþ, Birol Çun., Seçici Kurul Özel
Ödülleri: Maya Bora, Yahya Guler, Murat Ýlhanç...
Bu arada, Seçici Kurul Üyeleri Niyazi Yoltaþ, Eray Özbek, Tufan
Arkayýn ve Cem Koç imzasýyla, aþaðýdaki seçici kurul raporu
basýna daðýtýlmýþtýr:
"Buca Belediyesi ile birlikte düzenlediðimiz "Türkiye'de Trafik"
adlý karikatür yarýþmasý, bildiðiniz gibi, sonuçlanmýþtýr. Ödül alan
arkadaþlarýmýzý kutluyor ve katýlan tüm karikatürcülere ilgileri
için teþekkür ediyoruz.
Yarýþma þartnamesinde (...) "Ödüllerden en az birinin, 18
yaþýný doldurmamýþ bir çizere verileceði" belirtilmiþti; ama bu
kez iki genç yarýþmacý birden, kotaya gerek görülmeden ödül
aldýlar. Kendileri ile ayrýca övünüyoruz.
Özellikle genç yarýþmacýlarýn bundan sonraki çalýþmalarýna
ýþýk tutmak amacý ile, jürinin bu seçmelerde göz önüne aldýðý
ölçütlerden bazýlarýný aktarmak istiyoruz:
Yapýtlarýn incelenmesine geçilmeden önce: "Yarýþmalarýn
amacýnýn, güzel karikatürler toplamakla, jürinin amacýnýn ise,
en güzeli seçmekle sýnýrlý olmadýðý, ana hedefin karikatür
dünyasýna bir atýlým kazandýrmak olduðu" üzerinde konuþuldu.
Buna uygun olarak seçmelerde, deðiþik anlayýþlara, taze bir
çabanýn algýlandýðý yapýtlara öncelik tanýndý.
Karikatürlerde, bazý özellikler, olumsuz olarak kabul edildi:
Çok baþarýlý bazý grafikler, içerdikleri mizah anlaþýlamadýðýndan;
gene çok hoþ bazý espriler de, yetersiz bir grafikle

sunulduðundan, baþarýlý olamadýlar. Daha sade grafiklerle ifade
edilebilecek esprileri, fazlaca emek ve karmaþýk tekniklerle sunan
yapýtlara, ayrýca bir ek puan verilmedi. Espri böyle bir eme i
gerektiriyor ve bu da etkiyi arttýrýyorsa, çaba olumlu karþýlandý.
Yarýþmaya çok sayýda söz-yazý içeren karikatür de katýldý.
Ancak büyük kýsmýndan, þartnamedeki: "Kullaným kalitesine ve
gerekliliðine bakýlarak, yazý içeren karikatürler de
deðerlendirilecektir" cümlesinin iyi çözümlenmedi i
anlaþýlýyordu: Yazýlar, sýradan takýlmalardan öteye, önemli bir
mizah içermiyordu. Ya da karikatürde vazgeçilmez herhangi bir
görevleri yoktu.
Üç kelime ile anlatýlabilecek meram, üç cümle ile bile
anlatýlamýyordu. Ýmla kurallarýna sebepsiz yere uyulmamýþtý. El
yazýlarý, karikatürün genel estetiði içinde düþünülmediði gibi,
okunamaz denecek kadar bozuktu.
Ancak bu karikatürler içinde bütün bunlarý aþanlar da vardý
ki, sergi ve albümde yer alacaklardýr."
MANSÝYON ÖDÜLÜ: BÝROL ÇÜN
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BiZE GELEN YAYINLAR-NEW CARTOON PUBLICATION WE RECEIVED

9. FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI HUMOR GRAFICO ALBUME-2006
Publishers: Autori-Associazione Culturale "Lo
Secrigno dell' Arte"., Director: Julio Lubetkin.,
Printing: G&G Castelluccia di Marino (RomaItalia) Size: 17x24 cm., 60 Page., Full Coloured.,
2006... (Roma-Italia)

1. ULUSAL ÝDESBAÞ KARÝKATÜR YARIÞMASI ALBÜMÜ 2006

Kapak Grafik Tasarým: Ömer Çam., Baský: Sade Matbaacýlýk, Menemen-Ýzmir
Ölçü: 23.5x2326.5 cm., 79 Sayfa., Tamamý Renkli., 2006... (Ýzmir-Türkiye)
DÝLDE
ÝLETÝÞÝM
ÝLETÝÞÝMDE
DÝL
KARÝKATÜR
SERGÝSÝ
CD'SÝ
Yayýna
Hazýrlayan:
Konak
Belediyesi.,
Dil Derneði.,
Karikatürcüler
Derneði
Ýzmir
Temsilciliði...
CD Ölçü:
13x12.5 cm.,
39 Adet
Tamamý
Renkli
Karikatür.,
2006...
(ÝzmirTürkiye)

UN CALCIO AL CALCIO MONDALE
CARTOON EXHIBITION ALBUM-200
Publishers: Autori-Associazione Culturale "Lo
Secrigno dell' Arte"., Director: Julio Lubetkin.,
Printing: G&G Castelluccia di Marino (RomaItalia) Size: 17x24 cm., 28 Page., Full Coloured.,
2006... (Roma-Italia)
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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...

XXIV. AYDIN DOÐAN
ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI
Aydýn Doðan Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý her yýl
Türkiye'de Aydýn Doðan Vakfý tarafýndan
düzenlenmektedir. Yarýþma, tüm ülkelerin profesyonel ve
amatör karikatüristlerine açýktýr.
GENEL BÝLGÝ
Yarýþmaya orijinal karikatürle katýlýnýr. Karikatürler
bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak
imzalý) olmasý gerekmektedir. Fotoðraf, fotokopi vs. kabul
edilmeyecektir.
Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7x42 cm)
ebadýnda olacaktýr.
Eserin postada zarar görmesinden Vakýf sorumlu
deðildir.
Yarýþma profesyonel ve amatör karikatüristlere açýktýr.
Yarýþma serbest konuludur.
Yarýþmaya katýlanlar, katýlým formunu doldurarak, kýsa
özgeçmiþlerini ve bir fotoðraflarýný eserleriyle birlikte
göndereceklerdir. Aksi takdirde yarýþmaya kabul
edilmeyeceklerdir.
Seçiciler Kurulu uluslararasý üyelerden oluþmaktadýr.
Kurul, Haziran 2007'de toplanacaktýr.
Ýlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için
gereken yol ve diðer harcamalar Vakýf tarafýndan
karþýlanacaktýr.
Yarýþmaya katýlýp ödül kazanan karikatürler, iade
edilmeyecektir.
Katýlýmcý, ekteki katýlým formunu doldurmakla
yarýþmaya katýlacaðý karikatür(ler) üzerinde haiz olduðu
ve FSEK'nun 21.-25.madde hükümlerinde tanýmlanan
iþleme, çoðaltma, yayma, temsil ve iþaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali
haklarýný, bunlarýn 3. kiþilere devir haklarýný da kapsar

þekilde herhangi bir yer, süre ve sayý kýsýtlamasý olmaksýzýn
Aydýn Doðan Vakfý'na devrettiðini, Aydýn Doðan Vakfý'nýn
söz konusu karikatürü(leri) sergilemek, arþivinde tutmak,
internet ortamýnda ve sair þekillerde yayýnlamak suretiyle
ve bunlarla sýnýrlý olmaksýzýn dilediði her þekilde
kullanmasýna muvafakatinin olduðunu peþinen beyan ve
kabul etmektedir.
Ödül alamayan karikatürler, sahipleri yazýlý olarak
isterse, iade edilecektir.
Yarýþmaya katýlanlar, eserlerini Vakfýn oluþturaca ý
Karikatür Müzesi'ne býrakýrlar.
XXIV. Aydýn Doðan Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'nýn
ödül töreni Kasým 2007'da Ýstanbul'da yapýlacaktýr.
Son katýlým: 18 Mayýs 2007 Cuma günüdür.
ÖDÜLLER:
Birinci: 8,000 ABD Dolarý ve Aydýn Doðan Vakfý Birincilik
Ödülü.,
Ýkinci: 5,000 ABD Dolarý ve Aydýn Doðan Vakfý Ýkincilik
Ödülü.,
Üçüncü: 3,500 ABD Dolarý ve Aydýn Doðan Vakfý
Üçüncülük Ödülü.,
Baþarý Ödülü: 500 ABD Dolarý ve Aydýn Doðan Vakfý
Baþarý Ödülü. Eþitlik halinde, parasal ödüller bölüþülebilir.
En az 5, en çok 12 sanatçýya Baþarý Ödülü verilecektir.
Tel: +90 212 413 51 80
Fax: +90 212 413 53 69
Internet: www.aydindogan.org.tr
E-Mektup: advakfi@advakfi.org
Adres: XXIV. Aydýn Doðan Uluslararasý Karikatür
Yarýþmasý, Doðan TV Center, 34204 Baðcýlar/Ýstanbul/
Türkiye

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

XXIV. AYDIN DOÐAN
INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION
The Aydýn Doðan International Cartoon Competition
is held every year in Turkey by the Aydýn Doðan
Foundation. The competition is open to professional and
amateur cartoonists from all over the world.
GENERAL INFORMATION
Participants take part in the competition with an original
cartoon. Cartoons must be signed by the cartoonist in
case that they are submitted as computer print outs.
Photographs, photocopies, etc., will not be accepted.
Size of cartoons should not exceed 29.7x42 cm (A3
paper size).
The Foundation will not be responsible for damage
that may occur during postage and handling.
Competition is open to professional and amateur
cartoonists from all over the world.
Choice of subject is free.
Participants are expected to send the filled in
participation form, a short curriculum vitae with
photograph together with their cartoons. Otherwise
applications will not be considered.
The Jury composed of foreign members will meet in
June 2007.
The Foundation will cover the travel and
accommodation expenses of the first three prize-winning
cartoonists for the award ceremony in Turkey.
Award-winning cartoons will not be returned to the
artists.
By filling in the entrance form attached, the participant
declares and accepts in advance that (s) he has turned
over the financial rights (s) he holds over the cartoon or
cartoons vis-à-vis the public to the Aydýn Doðan
Foundation without limitations on location, time period
and number including assignment to third parties under
Articles 21-25 of the Law on Intellectual Property Rights

for publication. (S) he agrees that the Aydýn Doðan
Foundation may use such cartoons, exhibit them, keep
them in its archives and publish them on the Internet or
through other media.
Cartoons which do not win awards will be returned to
the artists upon written request.
Participants may also leave the cartoons to the Cartoon
Museum, to be established by the Foundation.
XXIV. Aydýn Doðan International Cartoon Competition
will be celebrated with an award ceremony in November
2006 in Istanbul.
Deadline for entries is Friday May, 18th 2007.
THE PRIZES
First Prize: 8000 US Dollars and the First Prize of the
Aydýn Doðan Foundation.,
Second Prize: 5000 US Dollars and the Second Prize
of the Aydýn Doðan Foundation.,
Third Prize: 3500 US Dollars and the Third Prize of
the Aydýn Doðan Foundation.,
Awards of Success: 500 US Dollars and the Award of
Success of the Aydýn Doðan Foundation... Should the
vote be tied, the prizes will be jointly awarded to the
winners. A minimum of 5 and maximum of 12 success
awards will be granted.
Tel: +90 212 413 51 80
Fax: +90 212 413 53 69
Internet: www.aydindogan.org.tr
E-Mektup: advakfi@advakfi.org
Adres:
XXIV. Aydýn Doðan Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý,
Doðan TV Center,
34204 Baðcýlar/Ýstanbul/Türkiye

INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: http://www.irancartoon.com
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KARÝKATÜRÜ SERAMÝÐE AKTARDI
BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ KAZANDI

Anadolu Üniversitesi Karikatür
Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. Atila Özer'in 1980'li yýllarda
çizdiði bir karikatür, Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik Bölümü Baþkaný Yrd.
Doç. Sadettin Aygün tarafýndan üç
boyutlu heykel haline getirildi ve
Bulgaristan'da düzenlenen Gabrovo
Mizah Bienali'nde birincilik ödülü
kazandý.
Geçen yýl Anadolu Üniversitesi Eðitim
Karikatürleri Müzesi'nde düzenlenen
"Seramik Çizgi Kahramanlar" sergisi için
Seramik Bölümü öðrencileri bilinen yerliyabancý (Avni, Tombul Teyze, Hasbi,
Fatoþ, Snoopy, Garfield gibi) karikatür
tiplerini üç boyutlu hale getirmiþlerdi.
Bu sergi sýrasýnda ders hocasý Yrd. Doç.
Sadettin Aygün de Atila Özer'in bir
karikatürünü seramik heykel haline
getirdi. Bu seramik çalýþmayý 18.
Uluslararasý Gabrovo Mizah Bienali'ne
gönderen hocalar Bulgaristan'da ödül
kazandýlar.
Bulgaristan'ýn Gabrovo kentinde
bulunan Mizah ve Yergi Evi (House of
Humour and Satire) 1973 yýlýndan bu
yana geleneksel ve uluslararasý mizah
bienali düzenlemektedir. Burada "Dünya
dönüyor, çünkü gülüyor" sloganý ile
binlerce yazar, çizer ve mizahçý bir araya
gelerek mizahý yaþama ve tartýþma
olanaðýna kavuþmaktadýr. Gabrovo'da
bir müze haline dönüþen bu merkezde,
toplam 8000 metrekare alandaki 10
sergi salonunda kiþisel, karma, ulusal
ve uluslararasý sergiler, mizah içerikli
toplantýlar yapýlmaktadýr.
Mizah ve Yergi Evi, iki yýlda bir Mayýs
ayýnda "Uluslararasý Mizah ve Yergi
Festivali" düzenlemektedir. Festivalde
karikatür, resim, heykel, grafik, fotoðraf
ve yazýnsal yapýtlar sergilenmekte, bir
jüri tarafýndan deðerlendirilerek
ödüllendirilmektedir. En önemli yapýta
Altýn Ezop heykelciði ve para ödülleri
verilmektedir.
1973 yýlýnda ilk Altýn Ezop'u
Türkiye'den Erdoðan Bozok kazanmýþtýr.

Bulgaristan'ýn Gabrovo kentinde bulunan Mizah ve Yergi Evi (House of
Humour and Satire) 1973 yýlýndan bu yana geleneksel ve uluslararasý mizah
bienali düzenlemektedir. Burada "Dünya dönüyor, çünkü gülüyor" sloganý
ile binlerce yazar, çizer ve mizahçý bir araya gelerek mizahý yaþama ve
tartýþma olanaðýna kavuþmaktadýr.
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