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TRT, NASRETTÝN HOCA, HACÝVAT-KARAGÖZ VE
KELOÐLAN'IN ÇÝZGÝ FÝLMLERÝNÝ YAPACAK...
YUSUF BÜLBÜL
TRT, Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz,
Keloðlan gibi milli kültürümüzün önemli
figürlerinin çizgi filmlerini çekmek için
uluslararasý bir þirketle anlaþtý.
Proje kapsamýnda Fatih Sultan Mehmet
ve Ýstanbul'un fethinin de geniþ kapsamlý
çizgi filmleri yapýlacak.
Sadece Anadolu'da deðil, dünyanýn pek
çok ülkesinde yüzyýllardýr ince zekasý ve
bilgeliðiyle ün salan Nasrettin Hoca'nýn
çizgi filmleri yapýlacak. 51 bölüm olarak
çekilecek çizgi filmde Nasrettin Hoca, bu
kez karþýmýza bir çiftçi olarak çýkacak.
TRT yönetimi, Nasrettin Hoca, Hacivat
Karagöz, Keloðlan gibi milli kültürümüzün
önemli figürlerinin çizgi filmlerinin yapýmý
için Belçika ve Almanya'da faaliyet
gösteren "Studyo 100" adlý þirketle anlaþtý.
Fatih Sultan Mehmet'in Ýstanbul'u fethini
konu alan bir çizgi filmin çekimi için de
Ukrayna'nýn Radyo Televizyon Kurumu ile
anlaþmaya varýldý.
Ýstanbul'un Anadolu yakasýnda 500
dönümlük arazi üzerinde "Medyapark"
adýyla büyük bir film platosu kurmak için
giriþim baþlatan TRT Genel Müdür Vekili
Ali Güney, projenin en önemli ayaklarý olan
finansman ve mekan konusunun çözüme
kavuþtuðunu söyledi. TRT yönetimi,
"Medyapark" projesi kapsamýnda, bir çizgi
film stüdyosu da kuruyor. Almanya ve
Ukrayna'dan bir çizgi film firmasý ile ortak
projeler yapýlmasý için anlaþma imzalandý.
Bu anlaþmaya göre sözlü kültürümüzün
önemli temsilcilerinden 'Nasrettin Hoca',
'Hacivat ile Karagöz' ve 'Keloðlan' gibi
önemli mizah ustalarýnýn hayatlarý çizgi
filme aktarýlacak. Ali Güney, Medyapark
projesi hayata geçtiðinde Türkiye'nin
dünya sinema endüstrisi için bir cazibe
merkezi olacaðýný belirterek Medyapark'ýn
5 yýl sonunda 10 milyar dolar ciro gelir
getirmesini öngördüklerini ifade etti. Fatih
Sultan Mehmet'in Ýstanbul'u fethini
anlatan çizgi filmin yaný sýra "Big and
Small" gibi ortak projeler de anlaþmanýn
kapsamýnda yer alýyor. Daha çok eðitim

amaçlý olacak filmlerin senaryolarý
Türkiye'de yazýlacak. Nasrettin Hoca, çizgi
filmde çocuklarýn karþýsýna bilge bir çiftçi
rolüyle çýkacak. "Keloðlan" ve "Keloðlan
Kara Prense Karþý" adýyla televizyon
filmlerine konu olan "Keloðlan" çizgi filmi
de çocuklara ve gençlere hitap edecek.

Anlaþmanýn en önemli ayaðýný 'Fatih
Sultan Mehmet'in Ýstanbul'u fethini konu
alançizgi film çalýþmasý oluþturuyor. Çizgi
film olarak televizyonlarda gösterilen
"Ýstanbul'un Fethi", ilk kez geniþ kapsamlý
bir animasyon olarak çýkacak izleyici
karþýsýna. (http://www.zaman.com.tr)

AMCABEY BODRUM'DA
SARI SICAKLARI YAÞIYOR...
RAÞÝT YAKALI
Türk Karikatürü'nün kilometre
taþlarýndan Cemal Nadir'in kýzý
Gönül Tunaman hanýmefendi,
Bodrum Yalýkavak'taki yazlýklarýnýn
duvarýna babasýnýn ünlü çizgi
kahramaný “Amcabey”i çizdirdi.
Ailecek bizi beþ çayýna çaðýrdýklarýnda
fark ettim. Yýllardýr önünden gelip
geçerken fark etmediðim bu güzelliði
sizlerle paylaþmak istedim.
Begonviller "Amcabey"in baþýnda bir
taç gibi durmuyor mu? O gün bol bol

KARÝKATÜR VAKFI
WEB SAYFASI

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

Cemal Nadir konuþtuk.
"Amacýmyz bir vakýf oluþturmak
ama…" diyerek iç geçirdiler Gönül ve
sevgili eþi Ýyican Tunaman çifti.
Ben resmi çekerken aklýmdan
Kamil Yavuz'u ve Orhan Doðu
aðabeyi geçirdim nedense.
Biliyor musunuz bilmem
Zincirlikuyu'daki Cemal Nadir'in
mezar taþýný Orhan Doðu aðabeyimiz
çizmiþti. Kamil Yavuz kardeþimin de
az emeði geçmedi Cemal Nadir
hocamýzýn adýný yaþatma, duyurma
uðraþlarý adýna. Kulaklarýný çýnlattýk.
(karikaturculer@yahoogroups.com)

SEYRAN CAFERLi
AZCARTOON WEB PAGE

http://azcartoon.bravehost.com/
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MUHAMMET ÞENGÖZ'E HAPÝS CEZASI!

(http://mizahhaber.blogspot.com) Kocaeli'nin yerel
gazetelerinden "Özgür Kocaeli" gazetesinde çizen, karikatürcü
Muhammet Þengöz, 21 Temmuz 2006 tarihinde "Özgür Kocaeli"
gazetesinde yayýnlanan bir karikatürü nedeniyle, Kocaeli'nin
AKP'li Belediye Baþkaný tarafýndan açýlan davada önce hapis
cezasý aldý, ceza daha sonra 7 bin YTL'ye çevrildi ve temyize
gidildi...
ÖZGÜR KOCAELÝ GAZETESÝ HABERÝ ÞU ÞEKÝLDE VERDÝ:
"Basýna ve eleþtiriye hoþgörüsüz AKP iktidarý, yerel
yöneticiler, önemli bir hukuki baþarý elde ettiler. Gazetemizde
günlük karikatürler çizen Ýzmitli sanatçý Muhammet Þengöz,
belediye baþkan Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun açtýðý dava
sonunda Kocaeli 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafýndan 11
ay 20 gün hapis cezasýna çarptýrýldý.
SAVCI BERAAT ÝSTEDÝ
Muhammet Þengöz'ün "Sýrada ne var Baþkan" sloganýný
iþlediði dava konusu karikatür, 21 Temmuz tarihli gazetemizin
3'ncü sayfasýnda yer almýþtý. Büyükþehir avukatlarý, karikatürün
hakaret içerdiðini öne sürerek ceza davasý açtýlar. Kocaeli 2 nci
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Savcý, dava konusu
karikatürün hakaret içermediðini, basýnýn halký bilgilendirmek
adýna eleþtiri hakkýnýn bulunduðunu belirterek beraat istedi.
Büyükþehir avukatý Erdinç Toklu ise, ceza konusunda ýsrar etti.
Mahkeme Þengöz'ü eleþtiri sýnýrlarýný aþarak hakaret iddiasýyla
önce 1 yýl 2 ay hapis cezasýna çarptýrdý, daha sonra cezayý 11
ay 20 güne indirerek 7000 YTL para cezasýna çevirdi.
TEMYÝZE GÝDÝLÝYOR
Gazetemiz Avukatý Suat Temoçin, 2 nci Asliye Ceza
Mahkemesi'nin kararýný temyize gönderiyor. Ulusal ve
uluslararasý alanda pek çok ödülün sahibi olan Ýzmitli sanatçý
Muhammet Þengöz, yargý kararýna saygýlý olduðunu, henüz
süreç devam ettiði için dava hakkýnda konuþmayacaðýný belirtti,
"Ama çizmeye, çizgi ile eleþtirmeye devam edeceðim" dedi.
Þengöz halen senelik iznini kullandýðý için bir süredir
karikatürleri gazetemizde çýkmýyor."
(http://www.ozgurkocaeli.com.tr)
"MÝZAHHABER BLOG SPOT"UN NOTU:
"Sýrada ne var Baþkan" diyen karikatürcü arkadaþýmýz

Muhammet Þengöz'e AKP'nin çarpýk düzeni sýrada ne olduðunu
göstermiþ!.. AKP'nin sýrasý iþte budur. Görüldüðü gibi "Özgür
Kocaeli" gazetesi de, onun karikatürcüsü Muhammet Þengöz
de AKP düzeninde asla özgür deðil. AKP zihniyetinin karikatüre
ve karikatürcüye olan düþmanlýðý bitmek bilmiyor. Anlaþýlan o
ki, þimdi de sýra baþbakanlarýný örnek alan belediye baþkanlarýna
gelmiþ... Ülkeyi bir yandan sonu belirsiz yobaz bir karanlýðýn
içine çeken, bir yandan her gün yeni bir gerginlik, yeni bir
sorun yaratan AKP iktidarý ne denli hoþgörüsüz olduðunu bir
kez daha gösteriyor. AKP faþizmi özellikle de Ramazan ayýnda
ülkeyi örümcek aðý gibi sarýyor. Yolsuzluk yapan yerel
yöneticilerinin kýlýna dokunmayan, kendine gelince sonuna dek
"dokunulmazlýk" zýrhýna bürünen çarpýk bir iktidar zihniyeti,
karikatürden ve karikatürcüden öcü gibi korkuyor, onu her
fýrsatta sindirmeye, yok etmeye çalýþýyor. Ama karikatürcüler
inatçýdýr, pes etmezler. Gün gelir devran döner, bu ucube iktidar
gider ama karikatür hep baki kalýr bu kubbede!.. Sevgili
Muhammet Þengöz, yýlma, çizmeye devam... Mizahhaber
olarak, elimiz ve dilimiz döndüðünce yanýndayýz. Mizahhaber'i
takip eden çizer arkadaþlarýmýza da Þengöz'e destek çaðrýsý
yapýyoruz." (http://mizahhaber.blogspot.com)

KHALDOON GHARAIBEH
CARTOON WEB PAGE (JORDAN)

http://www.gharaibehweb.com

http://www.indianink.org
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KKTC BAÞBAKANLIÐI
GENÇLÝK DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ
VE
KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
2. GENÇLER ARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI VE SERGÝSÝ
(2007 LEFKOÞA)
Amaç: KKTC gençliðinin sanatsal bir uðraþ edinebilmesi; karikatüre hevesli gençlerin
bu yöndeki yeteneklerinin ortaya çýkarýlmasý...
KATILIM ÞARTLARI:
1-Bu yarýþma, KKTC vatandaþý gençlere açýk bir yarýþmadýr... Yarýþmaya katýlacak
olan gençler, aþaðýdaki þartlarý yerine getirmek zorundadýrlar:
a) Katýlýmcýnýn KKTC Kimlik Kartý fotokopisi.,
b) Katýlýmcýnýn fotoðrafý...
2-Yarýþmanýn konusu: Serbest'tir (Her türlü konu çizilebilir.)
3-Yarýþma üç ayrý yaþ grubunda düzenlenecek ve deðerlendirilecektir:
A) 12-15 yaþ gençler arasý;
B) 16-20 yaþ gençler arasý;
C) 21-25 yaþ gençler arasý...
4-Yarýþmaya gönderilecek karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda her tür kaðýda,
istenen teknikle, siyah-beyaz veya renkli olarak çizilebilir... Bilgisayar ortamýnda
tasarlanmýþ ve hazýrlanmýþ karikatürlerin renkli veya siyah beyaz fotokopileri
gönderilebilir.
5-Her katýlýmcý yarýþmaya en az bir, en çok üç karikatür gönderebilir... Gönderilecek
karikatürlerinin arkasýna ad, soyad, ev adresi, ev veya cep telefonu numarasý
yazýlmalýdýr... Katýlýmcý ayrýca kýsa özgeçmiþ göndermelidir...
6-Yarýþmacýlar karikatürlerini en geç 23 Kasým 2007 tarihinde kadar aþaðýdaki
adreslerden birine göndermelidir:
"Gençler Arasý Karikatür Yarýþmasý" KKTC Baþbakanlýðý-Gençlik Dairesi Müdürlüðü
Lefkoþa-Kuzey Kýbrýs...
"Gençler Arasý Karikatür Yarýþmasý" Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, P. K. 87
Lefkoþa-Kuzey Kýbrýs...
7-Ödüller:
A) 12-15 yaþ arasý katýlýmcýlar için:
Birincilik Ödülü: 1.000 YTL ve Plaket.,
Ýkincilik Ödülü:
600 YTL ve Plaket.,
Üçüncülük Ödülü: 400 YTL ve Plaket.
B) 16-20 yaþ arasý katýlýmcýlar için:
Birincilik Ödülü: 1.300 YTL ve Plaket.,
Ýkincilik Ödülü:
900 YTL ve Plaket.,
Üçüncülük Ödülü: 500 YTL ve Plaket.
C) 21-25 yaþ arasý katýlýmcýlar için:
Birincilik Ödülü: 1.500 YTL ve Plaket.,
Ýkincilik Ödülü: 1.000 YTL ve Plaket.,
Üçüncülük Ödülü: 500 YTL ve Plaket.,
Seçici Kurul Üyeleri'nin uygun bulmasý halinde "Özel Ödül" veya "Baþarý Ödülü"
verebilir ancak bu ödüllerde parasal ödül olmayacaktýr...
8-Yarýþmada ödül alan ve sergilenmeye uygun görülen karikatürler 2008 yýlý
içerisinde Lefkoþa'daki AKM'nde sergilenecektir... Yarýþmanýn ödül töreni ayný tarihte
ve ayný yerde yapýlacaktýr...
Ödül kazananlarýn isimleri ve eserleri basýn-yayýn organlarýnda duyurulacaktýr...
Yarýþmaya gönderilen karikatürler albüm halinde basýlacak ve tüm katýlýmcýlara
gönderilecektir.
11-Detaylý Bilgi ve Ýletiþim:
Tel: 22 76 784., 22 82 787 Fax: 22 74 744
E-Mail: genclikozgu@yahoo.com; cakmak@kibris.net;

OÐUZ GÜREL'DEN AÇIKLAMA...
Sevgili Hüseyin Çakmak, Yeni Akrep'in
son sayýsýnda (Sayý: 61) yer verdiðiniz
benzer karikatür örneklerinde benim de bir
çalýþmam var.. Ama verdiðiniz bana ait
örnek yanlýþ.. Yanlýþlýðý þurada:
Benzerlerinde zafer iþareti yok.. Oysa
benim çalýþmamda zafer iþareti sapan gibi
alete dönüþmüþ.. Dolayýsýyla verdiðiniz
örnek yanlýþ.. Benim çizdiðim
karikatürdeki zafer iþareti detayýný
atlamýþsýnýz maalesef.. Çok ciddi bir
yayýnlama hatasý yapmýþsýnýz.. Lütfen
dikkatli bakýn.. Verdiðiniz örneklerde zafer
iþareti var mý?.. Benzer karikatürleri
yayýnlarken küçük gibi gözüken büyük
detaylarý atlamamak gerekir
kanýsýndayým.. Elini zafer iþareti þeklinde
sapan gibi kullanan adam örneði varsa
yayýnlayýn.. Seve seve izler, bakar, okurum
vs.. Ama verdiðiniz örnekler yanlýþ.. Daha
ileri gidip söylersem yayýnlanan bana ait
örnek ile diðerleri espirinin gittiði yer
olarak bile farklý..
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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...

HONORE (FRANCE)
International "St Just Le Martel" Cartoon Exhibition Albume,
1986-France
BOGHOSIAN KONARKI (IRAN)
Kensprague International Cartoon Contest "Frist Prize",
1989-United Kingdom
http://www.kenspraguefund.org/competition
about_competition_2007.html

http://www.wittyworld.com

OLEG SMAL (UKRAINA)
International "Kragujevac" Anti-War Cartoon Competition Albume,
1995-Yugoslavia
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FURNITURE IS HAVING A MERRY TIME IN PÍSEK
FRANK HOFFMANN

IVAN HANOUSEK (*)
I have experienced a lot of modest running above and
around the cartoons at the Biennial of Písek over the years.
And if there are eccentrics who (like me) accumulate these
catalogues, they must have a respectable stack of the world's
humorous drawings in their bookcases. Retrospectively, year
after year, you can trace, in the brief texts that I contributed
to the catalogues, topics, the course of the individual jury
meetings as well as descriptions of the "technology" of the
gradual selection of works to the ones awarded. It should
have been like that this year, too - I was about to write another
record in our chronicle … but luckily I had a look in the text
that had been written by the Chairman of the Jury, Frank
Hoffmann! He proved the thoroughness that our German
neighbours are well-known for in this country, having
meticulously recorded all facts that are linked to our July
meeting.
It is up to me to note that if you fail to find something in
my colleague's text, it can be found somewhere else in this
volume. Each final stage cartoon contains its gram amount,
i.e. weight of sand spilt by the jury to each finalist for his/her
contest work. You can find names of members of the juries
and knowledgeable organizers, including those who took the
photos and made the graphical layout of this catalogue; and
of course, the names of the participating artists. You can find
an unexpectedly strong majority of domestic cartoonists.
The strongly international jury makes it impossible to favour
Czech artists. We can then be pleased that especially the
topic "Furniture" has suited our artists as few others have in
the past, although the word "suited" is not very "suitable"
here. The main partner of this biennial, a major furniture
producer, does not prefer clothes or wardrobes very much.
On the other hand, the company is a major producer of
bedrooms and especially beds. Therefore, it is obvious that
our artists found this year's topic rather conveniently "aresting"!
But let us not use this word - it makes one think of sleeping
on one's laurels, and we definitely wish nothing like that either
for this year's winners or the organizers of the biennial, which
has been accompanied by the Czech Cartoonist Union since
its very beginning!
(*) Ivan Hanousek, Secretary of the Jury and Vice-Chairman
of the Czech Cartoonist Union

2007 is the year of the 7th International Cartoon
Biennial held at the town of Písek. This time, 151
cartoonists from 38 countries all over the world (Australia
to Uruguay) submitted a total of 488 cartoons dealing
with "It is furniture that makes the home".
The jury met on June 5th to select, with the help of a
cleverly thought up procedure, the best submissions: first,
each jury member had to pick out 25 cartoons, then a
maximum of 12 and, finally, a maximum of 7. Thus, in the
end, 40 finalists were left and the sand business started
so as to choose the prize winners: cardboard boxes were
placed beside the 40 cartoons and the jury was armed
with little shovels and buckets full of fine white Písek
sand; after three rounds, the boxes were weighed and
arranged according to the amount of sand in them, which
varied from 128 g to 8 510 g. So the first and second
prizes went to M. Barták and the third award was given to
J. Novák, both excellent Czech cartoonists.
We, the jury, had a good time of it with a lot to laugh
about and thank the organizers and the town of Písek for
their involvement and hospitality! Last but not least, we
think the biennial would have deserved a larger number
of participants.

http://www.cartoonblues.com/
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"ÝDEÞBAÞ" 2. ULUSAL
KARÝKATÜR YARIÞMASI
SONUÇLANDI...
"Deri Giyim" konusunun iþlendiði 2. "ÝDEÞBAÞ" Ulusal
Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý…
26 Eylül 2007 tarihinde Ýzmir'de toplanan secici kurul
uyeleri yarýþmada dereceye giren çizerleri þu þekilde belirledi:
Birincilik Ödülü: Ahmet Öztürklevent, Ýkincilik Ödülü: Oðuz
Gürel, Üçüncülük Ödülü: Þevket Yalaz… Mansiyon Ödülleri:
Aþkýn Ayrancýoðlu, Sadik Pala, Aladdin Çevikbaþ…

BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ: AHMET ÖZTÜRKLEVENT

MERAL VE CEMAL EREZ'ÝN
SON KARE SERGÝSÝ
NEZÝH DANYAL KARÝKATÜR
VAKFI GALERÝSÝ'NDE
Meral ve Cemal Erez'in SONKARE çizgi filmler ve çizgileri sergisi
22 Eylül Cumartesi günü Nezih Danyal Karikatür Vakfý Galerisi'nde
açýldý. 50 adet çizgi film çizimlerinden oluþan sergi 18 Ekim 2007
tarihine kadar sürecek.
Meral ve Cemal Erez, Karikatür Vakfý Galerisi'nde 22 Eylül
Cumartesi günü gerçekleþtirdiði atölye çalýþmasýnda çocuklara çizgi
fimlerini izlettirdiler, çocuklarla birlikte çizdiler ve çizgi filmler
üzerine söyleþi yaptýlar.
Uluslararasý pek çok ödül kazanmýþ Meral ve Cemal Erez'in çizgi
filmleri sergi süresince sergiyi izleyenler tarafýndan izlenebilecek.

ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ: OÐUZ GÜREL

CEMAL TUNCERi
(TUNCERI'S CARTOONS)
http://cemaltunceri.tr.cx
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"Ankara Kafkas Derneði" tarafýndan bu yýl ilk kez
düzenlenen 1. Uluslararasý "Nart" Karikatür Yarýþmasý
sonuçlandý....
21 Mayýs 1864 tarihinde Çarlýk Rusyasý tarafýndan
anayurtlarýndan kopartýlýp göçe zorlanan Kafkaslarýn
dramatik hikayesini karikatür sanatý aracýlýðýyla yansýtmak ve
hatýrlatmak için yarýþmanýn konusu "Zorunlu Göç" olarak
belirlenmiþtir...
Bahattin Þen, Hikmet Cerrah, Hüseyin Çakmak, Oðuz
Gürel, Yusuf Temiz ve Semih Bulgur'un Seçici Kurul
Üyeliði'ni yaptýðý 1. Uluslararasý "Nart" Karikatür
Yarýþmasý'nda ödül kazanan çizerler þöyle: Birincilik Ödülü: ,
Ýkincilik Ödülü: Oleksiy Kustovskiy (Ukrayna), Üçüncülük
Ödülü: Didie Sw (Endonezya)., Mansiyon Ödülleri: Peiman
Mirzaei (Ýran)., Erico Junquerio Ayres (Brezilya)., Tofig
Mammedov (Azerbaycan)
14 ülkeden 50'yi aþkýn çizerin katýldýðý 1. Uluslararasý
"Nart" Karikatür Yarýþmasý'nýn düzenlemesini Ankaralý çizer
Emrah Arýkan gerçekleþtirdi...
1. Uluslararasý "Nart" Karikatür Yarýþmasý'nýn CD-Albümü
hazýrlanýp tüm katýlýmcýlara gönderilmiþtir...

MANSÝYON ÖDÜLÜ: TOFIG MAMMEDOV (AZERBAYCAN)

BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ: VLADIMIR KAZANEVSKY (UKRAYNA)

TABRÝZCARTOONS
WEB PAGE

http://www.tabrizcartoons.com
MANSÝYON ÖDÜLÜ: PEIMAN MIRZAEI (ÝRAN)
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METÝN PEKER BÝRADERÝ
PEÞÝNEN KUTLUYOM BURDAN:
"KUTLU OLSUN, TÜM
MUTLULUKLAR SENÝN OLSUN
BÝRADER..."
Nah þuriya yazýyom þimdikten: Karikatürcüler Derneði'nin
34. Genel Kurulu muhtemelen Aralýk ayýnýn ilk haftasýnda
tertiplenecektir.
Muhtemelen ilk hafta nisap saðlanamayacak ve genel
kurul bi hafta sonriya ertelenecektir.
Karikatürcüler Derneði'nin 34. Genel Kurulu Atatürk
Kültür Merkezi'nde yahut Gazeteciler Cemiyeti Konferans
Salonu'nda yer alacaktýr.
Karikatürcüler Derneði'nin 34. Genel Kurulu'nda
tansiyonu çok yüksek tartýþmalar yaþanacaktýr. Bazý muhalif
karikatürcü meslektaþlarýmýz Metin Peker biraderimizi aðýr
eleþtiri bombardýmanýna tutacaklardýr. Bu aðýr eleþtiri
bombardýmaný nedeniyle, pek tabii ki, Metin Peker
tarafýndan icazetli ve görevli bazý ajitasyon ve tribiþon
ustalarý, muhalif karikatürcü meslektaþlarýmýzý susturmak
için canla baþla çalýþacaklardýr.
Binanenaleyh, Karikatürcüler Derneði yönetim kurulu
seçimleri yapýlacaktýr. Otobüslen Ankara'dan Ýstanbul'a
"Karikatürcüler Derneði Genel Kurul Turizmi" için getirilen
Metin Peker yanlýsý müritler ve çömezler ve dalkavuklar.
Pardon. Pardon. Dalkavuk mu dedim? Özür diliyom
hemencek. Dalkavuk diil, yalaka diyecektim. Hah, þimdik
oldu.
Evet, ne diyodum? Ankara'dan Ýstanbul'a "Karikatürcüler
Derneði Genel Kurul Turizmi" için getirilen Metin Peker
yanlýsý müritler ve çömezler ve yalakalar, genel kurula
katýlan muhalif karikatürcü meslektaþlarýmýzýn sayýsýnýn az
olmasýný fýrsat bilerekten, Metin Peker biraderin saltanatýnýn
devamý için, Yunanistan'daki son genel seçimler sýrasýnda
televizyonlarda izlediðimiz bazý Yunan vatandaþlarý gibi,
istavroz çýkarta çýkarta rey vereceklerdir. Rey verme
iþlemleri sonucunda, iki aþaðý üç yukarý, bir sola iki saða,
her daim olduðu üzre, Metin Peker birader en yüksek ve
en þaibeli oylarý alaraktan yönetim kurulu seçimlerinden liste
baþý çýkacaktýr.
Efendim? Biþiy mi dediniz? "Bu ayki yazýmda
kehanetlerde mi bulundum" dediniz?
Ümmü haþa. Kahin, büyücü, falcý falan diilim ben. Sadece
tecrübeliyim ve tahmin hakkýmý kullanýyom bu hususta.
Yalnýz ben mi tecrübeliyim? Yalnýz ben mi tahmin hakkýmý
kullanýyorum? Ne münasebet birader. Karikatürcüler
Derneði üyesi olup Metin Peker biraderi yakinen tanýyan
herkez, tecrübe icabý, böylesi tahminlerde bulunabilir. Ve
%99.99 eminim ki bu tecrübe ve tahminler asla ve asla beni
yanýltmaz.
Ýsterseniz biraz daha tecrübe konuþturalým ve tahminleri
katmerliyelim:
Karikatürcüler Derneði yönetim kurulu seçiminin hemen

sonrasýnda dilek ve temenniler bölümü yer alcaktýr. Dilek
ve temenniler bölümünü fýrsat bilen Metin Peker birader
kürsüye çýkýp iþkembeden bol bol nutuk atçektir.
Karikatürcüler Derneði 34. Genel Kurulu'nun
tamamlanmasýnýn ardýndan, Metin Peker birader ve bazý
ayrýcalýklý müritleri ve çömezleri ve yalakalarý koþar adým
marþ marþ bi yerlere gitcekler ve kazandýklarý zaferi
kutlayacaklardýr. Rakýlar þirketten.
Karikatürcüler Derneði 34. Genel Kurulu'nun ardýndan
bikaç gün geçtikten hemen sonra, Yerebatan Sarnýcý'ndaki
dernek genel merkezinde veya Karikatür Müzesi'nde, yeni
yönetim kurulunun ilk toplantýsý gerçekleþtirilecektir.
Yeni yönetim kurulunun ilk toplantýsýnda çýkacak
sonuçlarý buriya yazmýya hiç gerek yok. Sonuçlar her
zamanki gibi malum. Metin Peker birader dernek baþkaný
olucaktýr. Metin Peker birader dernek baþkaný olmaz ise
muhakkak genel sekreter olcaktýr ve halifesi Aziz Bin El
Üç Bölü Dört Yavuzdoðan biraderimizi misal olaraktan
dernek baþkaný seçtirip, þirketi perde arkasýndan idare
etçektir. Çaylar þirketten.
Bu vesileyle, Metin Peker biraderi peþinen kutluyom
burdan: "Kutlu olsun, tüm mutluluklar senin olsun birader."
Ýyi de, bu devran hep böyle sürüp gidecek, pireler filleri
hep yiyecek mi?
Yahu biraderler, Metin Peker'in aklý akýl da, biz muhalif
karikatürcülerin aklý cacýk mý acaba?
Niye güçlerimizi birleþtirmiyoruz?
Metin Peker'in her daim uyguladýðý taktikleri bizler niye
uygulamýyoruz?
Üçkaðýt, þaibe, adam ayartma falan diil kastettiðim
taktikler.
Kastettiðim þu: Karikatürcüler Derneði'nin adil ve
demokratik bi yönetime kavuþmasý için güçlerimizi neden
birleþtirmiyoruz?
Karikatürcüler Derneði'nin baþýna çöreklenen ve breh
breh edip, yýllardýr ensemizde yumurta kýzartan Metin
Peker'i ve müritlerini ve çömezlerini ve yalakalarýný
tertiplemek için neden çaba sarfetmiyoruz?
Nasýl mý çaba sarfedeceðiz? Türkiye'nin çeþitli illerindeki
muhalif karikatürcüler olarak, muhalif karikatürcü gruplar
olarak neden otobüs tutup genel kurullara akýn akýn iþtirak
etmiyoruz?
Yýlda bir iki gün, Karikatürcüler Derneði Genel Kurulu
için ayýracak zamanýmýz yok mu?
Diyelim ki zamanýmýz var fakat Ýstanbul'a geliþ gidiþ için
uçak, tren, vapur veya otobüs bileti alacak paramýz yok.
Diyelim ki zamanýmýz var fakat Ýstanbul'da
konaklayabilmek için otele, motele ödeyecek paramýz yok.
Peki ama, yaþadýðýmýz illerde bizlere sponsör olacak
belediyeler, sivil toplum kuruluþlarý falan da mý yok? Metin
Peker sponsör buluyo çünki. Þimdik, eðri oturalým doðru
konuþalým: Sponsör mü yok, bizlerde niyet mi yok birader?
Bilelim yani.
Ben þahsen bu yýl, bu yönde çaba harcayacaðým. Çaba
harcamaya þimdikten baþladým bile.
Yetti gayrik birader. Bu rezilliðe bi son vermemiz lazým
artýk.
Yol yakýnken, vakit varken, Karikatürcüler Derneði'nin
aydýnlýðý için, adil bir yönetimi için, hepinizi bu mücadeleye
davet ediyom arkadaþlar.
Ve yazýmý bir þiirle tamamlamak istiyom:
Akýn var akýn
Karikatürcüler Derneði'nin zaptý yakýn
Belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.
DERVÝÞ KERÝMOÐLU (ÝSTANBUL)
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nSÝVÝLCE MÝZAH DERGÝSÝNÝN 5. SAYISI ÇIKTI
Ekim 2007 sayýsýyla 5 aydýr yayýn hayatýný sürdüren
"Sivilce" mizah dergisi sayfa sayýsýný 20'ye çýkardý... Yazar ve
çizer kadrosu her sayýda artan dergi Ýzmir'in mizahta atan
kalbi durumunda.
Ekim 2007 sayýsýnda onur konuðu mizah yazarý Atay
Sözer, Brezilyalý çizer Carlos Latuff ve usta çizer Semih
Poroy...
Sivilce mizah dergisi, "Saat Kulesi karikaturculer
Grubu"yla, 18-21 Ekim 2007 tarihinde, Ýzmir Kültürpark
"Evcil Hayvanlar Þov Fuarý"nda açacaklarý karikatür
sergisiyle mizah severlerle birlikte olacaklar...
ÖZEL ÖDÜL:
MUAMMER OLCAY

n1. ULUSAL MORDOÐAN
KARÝKATÜR YARIÞMASI SONUÇLANDI
Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu ile Mordoðan
Belediyesi'nin birlikte düzenledikleri "Deniz, Balýk ve Doðal
Yaþam" konulu "1. Ulusal Mordoðan Karikatür Yarýþmasý"
sonuçlandý...
130 çizerin toplam 329 eserle katýldýðý yarýþmanýn Seçici
Kurul Üyeliklerini, Mordoðan Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr,
Sponsor firma temsilcisi Namýk Kemal Türkmen, Þair Sunay
Akýn, Yazar Sabiha Tansuð, karikatürcüler Canol Kocagöz,
Ömer Çam, Mustafa Yýldýz ve Sadýk Pala yaptý...
Seçici Kurul Üyeleri'nin'deðerlendirmesi sonucunda ödül
kazanan çizerler þunlardýr: 1. Ödül: Þevket Yalaz., 2. Ödül:
Mehmet Kahraman., 3. Ödül: Ümit Müfit Dinçay.
Özel Ödüller: Muammer Olcay, Hicabi Demirci, Faruk
Soyarat, Sema Ündeðer, Lutfu Çakýn, Birol Çün... Ödül
kazanan karikatürler "http://saatkulesigrubu.blogspot.com"
adresinden görülebilir.
nÖMER ÇAM KARÝKATÜR SERGÝSÝ
"Ben karikatüre baþladýktan sonra Türkiye'de ve Dünya'da
çok þey deðiþti... Ýklimler, ideolojiler, aþklar, insan... Bir tek
karikatür deðiþmedi bende. Ýyi ki de deðiþmemiþ..." Ömer
Çam
Ýstanbul Galata, Karaköy'de bulunan Schneidertempel
Sanat Galerisi, 18 Ekim 2007 Persembe günü saat: 18.00'de
karikatür sanatçýsý Ömer Çam'ýn çizgilerini Ýstanbullu
karikatürseverlerle buluþturuyor... 18 Ekim-18 Kasým 2007
tarihleri arasýnda sergilenecek olan eserler, sanatçýnýn yurtiçi
ve yurtdýþýnda kazandýðý ödüllü çalýþmalarýndan oluþuyor...
Karikatüre farkli bir kulvarda baþlamasýna raðmen; bugün
çizgilerinde evrensel bir dil kullanan sanatçýnýn Ýstanbul'daki
ilk sergisi, 30 renkli, serbest konulu çalýþmadan meydana
geliyor...
Yaptýðý çalýþmalarla özellikle yurt dýþýnda birçok ödül
kazanan Ömer Çam, 27 yýldýr karikatür sanatýna emek ve
destek veriyor... Ömer Çam, karikatürün yanýsýra grafik
sanatýyla da uðraþýyor... Çizgiyi ve çizmeyi bir yaþam tarzý
olarak benimseyen Ömer Çam, seviyor ki, çiziyor... Ve
sergisine sizi davet ediyor...
Schneidertempel Sanat Merkezi., Bankalar caddesi, Felek
sokak, No.1 Karaköy., Tel: (212) 249 01 50
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"MÝZAH VE ÞÝÝR" WEB SÝTESÝ
Deðerli sanatseverler,
12 Agustos 2007 itibariyle, internet üzerinden yayýnda
bulunan "Mizah ve Þiir" adlý web sitemiz, karikatür
dünyamýza katký amacý güden bir düþünceyi hayata geçirdi:
"Karikatür Hikâyeleri..."
Ancak -ne yazýk ki- bu konuda herhangi bir kaynaða
rastlanmamaktadýr. Detaylý araþtýrmalar sonucu, bir elin
parmaklarýný geçmeyecek sayýda, hikayesi olan karikatüre
rastlanabilmiþtir...
O da, doðrudan karikatürün hikayesini anlatmak erekli
deðil,
sanatçýnýn; -temel olarak- kendi anýsýný anlatmasýyla
oluþan öykülerdir...
Elde ettiðimiz basýlý kaynaklar ve duyarlý dostlarýn
katkýsýyla birkaç "Karikatür Öyküsü" Mizah ve Þiir adlý
Blog internet sitemizde yer aldý.
Ýlginc ve yararli bulacaginiza kuskumuz yoktur.
Karikatür kültürümüze önemli ve farklý bir katký
saðlamak amacýyla bu konudaki çalýþmalarýmýzý sürdürmek
ve geliþtirmek niyetindeyiz.
Karikatürcü dostlarýn, hikayeleri olan karikatürleriyle bize
katýlmalarý çaðrýsýnda bulunuyoruz
Not: 09 Eylül 1984 günü yitirdiðimiz deðerlerden biri
olan Yýlmaz Güney'i ölüm yýldönümünde yad etmek üzere
hazýrladýðýmýz dosyamýzý "Mizah ve Þiir'de izleyebilirsiniz.
Siz sanatsever dostlarý, derin sevgi ve saygýyla
selamliyorum.
Sevdakar Çelik
www.mizahvesiir.blogspot.com
www.lahmacunmizah.blogspot.com

ULUSLARARASI ÝNTERAKTÝF
KARÝKATÜR DERGÝSÝ

KARiKATÜREVi

http://www.karikaturevi.com

CARTOON-IRAN

(CARTOON&HUMOR NEWS)
www.cartooniran.com

ARÍSTIDES HERNÁNDEZ (ARES)

CARTOON WEB PAGE
http://www.areshumor.com
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62. EXHIBITION OF FRANS
MENSINK ON TOPIC "VARIETY"

STELA DUSANIC-TOD
Dear coleagues,
It is an honour for me to informe you that the Cartoon
Gallery Osijek on 27th of August 2007. have opened 62.
exhibition of Frans Mensink on topic "Variety".
Here, 7, 8, 10 verses about the author Frans Mensink:
Born in 1953 and later he attended the Art Academy,
Rietveld, Amsterdam. Married with a lovely redhead, who
is a partner in this little business as well.
He works as a graphic designer, illustrator, cartoonist
and caricaturist.
My studio is located behind our house. Very conveniently.
1998 Sunday Independent West Cork Cartoon Weekend.
He work for companies and publishers of all sorts. Lots
of ad-agencies, publishers of magazines, industries and

others.
Passes the time by doing work for the Dutch
Government, travel agencies, ESA, ESTEC. Publishers like:
NIOTRE Marketing AB (S), VUXEN (S) (via NIOTRE),
PLAYBOY GERMANY (D), PASSIE magazine (NL), PASSIE
for WOMEN ONLY magazine (NL), KIM HOLLAND (NL),
ARISTOTLE (US), NBM Publishing Inc (US), TASCHEN
Publishing (D), BLAST magazine
Exhibition have opened Dolores Juhas, president of
Association for cultural development "BASE".
Gallery gathers young, tallented people and give them
opportunity to manifest their talents and gifts, which is
one of the goals of Cartoon Gallery and the Association of
Cartoon Lovers - to give opportunity to young and
unknown, and to exhibit old and known!! ;)
The opening night was embelish with the poems of 12
year old girl Martina Tutic.

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

INT (MONTHLY) DIGITAL CARTOON MAGAZINE: http://members.lycos.co.uk/pharaohegypt
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8. INTERNATIONAL
"TEHRAN"
CARTOON BIENNIAL
(IRAN)

UMO-3RD
INTERNATIONAL
CARTOON CONTEST
(INDIA)

Themes:
A) Cartoon
(Two Sections)
Theme: 1-Money., 2-Free
B) Comic Strip, Theme:
"Bad Luck".,
C) Caricature, Theme:
Free...
Size:
Min: 20x30 cm.,
Max: 30x40 cm...
Work:
A maximum of 3 works in
each section can be
submitted by the
participating cartoonists...
Deadline:
22 OCTOBER 2007
Prizes:
Grand Prize: 8,000$.,
First Prize: 2,000$.,
Second Prize: 1500$.,
Third Prize: 1000$
Address:
Iranian House of Cartoon,
No. 60, Golnabi
(Ketabi) St.,
Shariati Ave,
Tehran (Iran)
E-Mail:
info@irancartoon.com
Web:
www.irancartoon.com
Responsible:
Masoud S. Tabatabai
Phone:
(+98 21)
22868600 (or) 22846928

Theme:
"Health Via Technology"
Size:
Size (Snail Mail): A4 or
A3 Size (Digital): 300dpi
and in dimensions that
are suitable for printing
Work:
5 entries per participant...
Deadline:
26 OCTOBER 2007
Prizes:

First prize Rs.25,000-(RS.
Twenty five thousand only).,
Two second prizes of RS.
10,000-(RS. Ten thousand
only) each
Three Third prizes RS. 5,000(RS. Five thousand only) each
Special Mentions...

Mail Address:
UMO- 3rd International
Cartoon Contest
usabilitymatters.org,
Plot no.12, Penthouse,
ICRISAT colony,
Road no.11, Jubilee Hills,
Hyderabad. (India) 500
045
E-Mail Address:
info@usabilitymatters.org
Web:
www.usabilitymatters.org
Responsible:
Kaladhar Bapu
kbapu@usabilitymatters.org
Phone:
+91-040-23556155
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BLACK CAT
INTERNATIONAL WEB
CARTOON CONTEST
(AZERBAIJAN)

INTERNATIONAL
CARTOON UND
COMEDY FESTIVAL
(GERMANY)

Theme:
"Black Cat"
Size:
A4 size max. 100 dpi,
format (JPEG) Max one
entry in each section black
&white or colored, any
style, any technique will be
accepted Name, address,
tel and e-mail. At the end
of competition there will be
an exhibition on
internet from the selected
cartoons...
Work:
Max. 2 Cartoons...
Deadline:
30 OCTOBER 2007
Prizes:
First Prize: Diploma+Web
Page.,
Second Prize:
Diploma+Web Page.,
Third Prize:
Diploma+Web Page.,
Honourable Mentions:
5 Certificate...
Address:
Az 1000, Post BOX N0 1,
Baku (Azerbaijan)
E-Mail:
black_cat2007@bk.ru
Web:
www.azcartoon.bravehost.com
Responsible:
Seyran Caferli
Mobile Phone:
+99 450 398 78 11

Theme:
"Climate Change and
Winter Sports..."
Size:
Free...
Work:
Free..
Deadline:
31 OCTOBER 2007
Prizes:
In the course of the
Cartoon Contest a
committee of experts will
select the best motives of
the submitted works and
assign awards totalling to
app. 10 000 Euros...
Address:
Werbeagentur "ad
medien GmbH"
(European CartoonAwards International
Cartoon und ComedyFestival)
Blumenstralse 8
58739
Wickede (Ruhr)
North Rhine-Westphalia
(Germany)
E-Mail:
presse@cartooncontest.eu
Web:
www.cartoon-contest.eu
Responsible:
Andreas Dunker
Phone:
+49(0)2377/8090830
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2ND INTERNATIONAL
CARTUNION
CARTOON CONTEST
(RUSSIA)

INTERNATIONAL
FLEXIBILITY AT WORK
CARTOON CONTEST
(BELGIUM)

6TH INTERNATIONAL
FREECARTOONSWEB
CARTOONET FESTIVAL
(CHINA)

INTERNATIONAL
"SANTA FE" SALON
GRAPHICAL HUMOR
(ARGENTINA)

Theme:
The theme of the contest
is "State and Religion."
Size:
Format: JPG or GIF.
100 DPI. The largest side
of the image should be
650 pixels....
Work:
Free...
Deadline:
01 NOVEMBER 2007
Prizes:
Two artists will be
awarded with "The
Complete Cartoons of the
New Yorker"
(on CD and in print) that
sells for $60.
Note: Everybody can
participate in
this contest. The number
of entries is unlimited...
The organizers
have the non-exclusive
rights to use
all the works to promote
the exhibition
without payment
to the artist...
E-Mail Address:
cartoongallery@gmail.com
Web:
www.cartoon-expo.com
Responsible:
Andrey Feldshteyn
Phone:
Nonexistent...

Theme:
"Flexibility at Work..."
Size:
Min A4, Max A3
Work:
Free Technique...
Deadline:
07 NOVEMBER 2007
Prizes:
1st Prize: 1000 Euro.,
2nd Prize: 500 Euro.,
3rd Prize: 250 Euro
Special Prize Public:
500 Euro.,
Copyright Issues:
The artworks will only be
used in the magazines and
leaflets of our organization,
ACV Bouw en Industrie, a
trade union for the
construction and industry.
Works Returned:
Yes, on demand (awardwinning cartoons will not be
returned)
Address:
ACV BI Cartoon Contest
"Flexibility at Work"
Trierstraat
31 Brussel (Belgium)
E-Mail:
u20pda@acv-csc.be
Web:
www.acvbi.be
Responsible:
Piet Daneels
Phone:
+32 (0) 477 54 39 35

Themes:
1) Cartoon Section:
A) Olympic Humour.,
B) City Life.,
(for Shanghai 2010 expo)
C) Free Theme...
2) Caricature Section...
Size
Min: A4., Max: A3
Work:
Unlimited...
Deadline:
08 NOVEMBER 2007
Prizes:
Cartoon: Grand Prize:
(1 awards)., Gold Prize:
(2 awards)., Silver Prize,
Bronze Prize: Certificate+
CD-Catalogue.,
Caricature: Grand Prize
(1 awards)., Gold Prize
(2 awards)., Silver Prize,
Bronze Prize: Certificate+
CD-Catalogue...
Address:
Jiang Lidong
FCW2007 Cartoonet
Festival., No.01,Lane 68
Yan Qing Road, Shanghai
200031, (China)
E-Mail:
freecartoons@126.com
Detail Info:
http://www.fcw.cn
Responsible:
Jiang Lidong
Phone:
0086-13818006180

Theme:
"Road Education"
Size:
Free...
Work:
One or two work...
Deadline:
16 NOVEMBER 2007
Prizes:

The first prize will be the
equivalent amount of 1,000 US
dollars, the second prize will be
of US$ 600 and the third prize
will be of US$ 300 in
Argentinean currency in each
category...
If the authors of the winning
prizes are minors, the
corresponding prizes will be
given to the adult legally in
charge...

Address:
Santa Fe (Argentina)
agosto de 2007
Direccion Nacional de
Vialidad 7th Distrito-Santa
Fe (Argentina)
Avda. 27 de Febrero
2199 -CP 3000Santa Fe
(Argentina)
E-Mail:
prensadnvsfe@gigared.com
Detail Info:
http://www.vialidad.gov.ar
Responsible:
Claudio A. Alisso
Phone:
0342-452-0031/34
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2ND INTERNATIONAL
"BRALIA"
CARTOON CONTEST
(ROMANIA)

16. INTERNATIONAL
"GOLDEN HELMET"
CARTOON CONTEST
(SERBIA)

INTERNATIONAL
OLIMPIC
CARTOON CONTEST
(CHINA)

INTERNATIONAL
"CARQUEFOU"
CARTOON EXHIBITION
(FRANCE)

Themes:
A) Braila: A multi-ethnic
province (in Braila's region
cohabit beside Romanians
the
following
ethnic
communities: Bulgarians,
Greeks, Italians, Jews,
Lipovenians, Roms, Tatars
and Turks...)
B) Free
Size:
A4 (210x297 mm)
A3 (297x420 mm)
Work:
Original... Max: 5...
Deadline:
20 NOVEMBER 2007
Prizes:
Great Prize: 1000 €., First
Prize: 800 €., Second Prize:
500 €., Third Prize: 300 €., 3
Special Prizes: 200 € (Each)
Address:
The County Center for
Preservation
and
Promotion of Traditional
Culture Braila
Piata Traian 2
810153
Braila (Romania)
E-Mail:
costel_patrascan@yahoo.co.uk
Web:
None...
Responsible:
Costel Patrascan
Phone-Fax:
+40 239 614 710

Theme:
"What`s Insured is for
Sure" (for cartoon and
comic)
Work:
Max. 3 Cartoons...
Original...
Size:
Min. A4., Max. A3...
Deadline:
20 NOVEMBER 2007
Prizes:
1st Prize: Golden Helmet
(Plaque)+1,000
€uro+One-Man Exhibition
in 2008., 2nd Prize: 500
€uro., 3rd Prize: 300 €;
Comic: 200 €;
Portrait Caricature:
300 €uro...
Address:
International Festival of
Humour and Satire
"Golden Helmet".,
Cultural Center-Krusevac
International Festival of
Humor and Satire
"Golden Helmet"
Toplicina 2/2
37000 Krusevac (Serbia)
E-Mail:
goldenhelmet@ptt.yu
Web:
www.kck.org.yu
Responsible:
Nonexistent...
Phone:
+381 37/28-983; 423 025

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...
Size:
For the works is
submitted by email or CD,
the digital files must be
A4(21×29.7cm), 300 dpi,
Jpeg or Gif format
Work:
No limited for entries...
Deadline:
01 JANUARY 2008
Prizes:

Theme:
"China..."
Size:
Free...
Work:
Then, you are requested
for sending your humor
and editorial cartoons...
Copies or digital artworks,
no originals...
Deadline:
10 JANUARY 2008
Prizes:
Non Prize...
Post Address:
Service Communication,
Mairie de Carquefou, BP
60139, 44471 Carquefou
Cedex (France)
By E-Mail:
communication@
mairie-carquefou.fr
(Please write: RIDEP
2008)
Web:
www.carquefou.fr/ridep
Responsible:
Nonexistent...
Phone:
Nonexistent...
Note:
Above all, remember: We
may laugh about
everything; we may
produce cartoons about
anyone and anything." No
using Freedom is wasting
Freedom".

Monthly Prizes., Grand Prize.,
Gold Prizes., Silver Prizes.,
Bronze Prizes., Special
Prizes... For prizes detail info:
olympicartoon@126.com

Post Mail Address:
15 Floor-B, Shijijinyuan
Hotel Business Building,
No.69 Banjing RD,
Haidian District, Beijing,
(P. R. China)
Post Code: 100089
E-Mail Address:
olympicartoon@yahoo.com
Web:
www.manwu1001.com
Responsible:
Dachuan Xia
Phone:
0086 10 88454391
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INTERNATIONAL
"KYOTO"
CARTOON EXHIBITION
(JAPAN)

INTERNATIONAL
"STAMPS" CARTOON
EXHIBITION
(SERBIA)

ÇORUM GAZETECÝLER
CEMÝYETÝ 2. ULUSAL
KARÝKATÜR YARIÞMASI
(TÜRKÝYE)

INT. "KEN SPRAGUE"
CARTOON
COMPETITION-2008
(UNITED KÝNGDOM)

Theme:
"There is no Time Left..."
Size:
Max. 30x40 cm...
Work:
Three original cartoons...
All works belong to the
Kyoto Seika UniversityCartoon Department
Collection whether
accepted or not... They
will not be returned...
Deadline:
12 JANUARY 2008
Prizes:
Gold Prize (One Person):
500.000 Japan Yen.,
Silver Prize (One
Person): 200.000 Japan
Yen., Bronze Prize (Three
Person): 100.000 Japan
Yen...
Address:
Kyoto International
Cartoonist Congress
(KICC),
Residence Iwakura 403
42-1. Moroki-cho
Kamitakano Sakyo-ku
Kyoto 606-0046 (Japan)
E-Mail:
Nonexistent...
Web:
www.kyoto-seika.ac.jp
President:
Nonexistent...
Phone:
(81)-(75)-791-3340

Theme:
"Stamps"
Size:
Up to A3 (297x420 mm)...
Work:
Entries: Originals or
digital prints signed by the
artist... Cartoon mail art
(Cartoons on the
envelops and postcards)
Deadline:
15 FEBRUARY 2008
Prizes:
Prizes: 1st Prize: 500 €.,
2nd Prize: 300 €.,
Personal stamp (Face
Value 46 Dinars).,
100 pieces personal
stamp (Face Value 20
Dinars)., 100 pieces
Special Prize for the best
cartoon mail art
(Collection of Serbian
cartoon books)
Post Address:
JUGOMARKA
(Jaksa Vlahovic)
Palmoticeva 2
11000 Belgrade
(Serbia)
E-Mail:
jvlahovic@ptt.yu
Web:
Nonexistent...
Responsible:
Jaksa Vlahovic
Phone:
Nonexistent...

Konu:
"Yanacak mýyýz,
Donacak mýyýz?"
Ölçü:
A4 veya A3...
Eser:
Her katýlýmcý en fazla 5
eserle katýlabilir...
En Son Katýlým:
08 NÝSAN 2008
Ödüller:
1. Ödül:1.000 YTL.,
2. Ödül: 800 YTL.,
3. Ödül: 600 YTL.,
Mansiyon: 300 YTL.,
Mansiyon: 300 YTL.,
Mansiyon: 300 YTL.,
Çeþitli kurum ve
kuruluþlar tarafýndan
verilecek özel ödüller,
sonradan eklenecektir...
Adres:
Karikatürcüler Derneði
Çorum Temsilciliði
Çorum
Gazeteciler Cemiyeti
Turgut Özal Ýþ Merkezi
Kat: 1
No: 81
Çorum (Türkiye)
E-Posta:
hakimiyet19@mynet.com
Web:
www.cgcd.org
Sorumlu:
Sümeyra Çaðdaþ
Tel:
0364 213 75 15...

Theme:
The theme of climate
change and other threats
to the environment, under
the title Earthworks 2008.
Size:
Free
Work:
Original or Digital...
Deadline:
01 JUNE 2008
Prizes:
A first prize of £500, a
second prize of £300 and
a third prize of £200 will
be awarded for the best
cartoons...
Address:
Ken Sprague Fund
Cartoon Competition
2008
11 Dorset Road
Ealing, London W5 4HU,
(United Kingdom)
E-Mail:

comp2008@kenspraguefund.org

Web:
www.kenspraguefund.org
Secretary:
John Green
Phone:
Nonexistent...
Note: Cartoons short listed
for a prize and subsequent
exhibition will be notified by
the organisers, and their
authors
will
receive
honorary diplomas.
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CEVAPSIZ SORULAR-SORULAR CEVAPSIZ
HÜSEYÝN ÇAKMAK

KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
27. GENEL KURULU'NDAN
ÝZLENIMLER:
ÇÝZERLER YAN MI ÇÝZÝYOR? (2)
"2000 yýlý içerisinde, Türkiye'de yayýnlanmakta olan "Sol"
dergisinde yer alan karikatür sanatçýsý Mehmet Gölebatmaz'a
ait güzel bir yazýnýn birinci bölümünü yayýnlýyorum...
Yazýyý okuyup bir karar veriniz, o günden bu güne
Karikatürcüler Derneði Genel Kurullarý'nda neler deðiþti diye...
Tartýþmalarýn uzamasý üzerine, Divan Baþkaný lütfediyor
söz veriyor. Halis Dokgöz geçiyor kürsüye baþlýyor
konuþmaya...
*Çizerin Ýstanbul'da veya baþka bir ilde yaþamasýnýn
karikatürist ve dernek üyesi olup olmamasý açýsýndan önem
taþýmayacaðýný.
*Ayrýca Karikatürcüler Derneði üyelerinin zanaatçý deðil
sanatçý olduðunu, toplumsal olaylardan soyutlanmasýnýn
olanaksýz bulunduðunu. Gazete çizeri olan Yurdagün Göker,
kendi gazetesinde, gazetesinin siyasi bakýþý ve sansürü altýnda
çizebilir o þekilde düþünebilir. Ayný düzeye Derneði
çekemeyeceðini vs...
*Son olarak Yurdagün Göker, karikatürden ekmek
yemeyenler sataþmasý ile sadece kendisine deðil, þu anki
yönetime de hakaret ettiðini, yönetim kurulu üyelerinin büyük
çoðunluðunun farklý mesleklerle uðraþtýklarýný. Ayrýca bunun
da doðal olduðunu, Nazým Hikmet' in de yaþarken þiirden
para kazanmadýðýný, þairliði meslek olarak görmediðini. Bir
sanatçýnýn yetkinliðini anlamak için baþka kriterlere bakýlmasý
gerektiðini vs. devam ediyor konuþmasýna. Yönetim Kurulu
memnun deðil, Divan memnun deðil, Çizerlerin çoðu memnun
deðil...
Genel Kurulun Abisi, saygýsýz gençlerin bu tutumundan
memnun kalmýyor. Baþkandan yeniden söz istiyor. Divan
Baþkaný uyanýk tabi, (kendisinin de bir ara belirttiði gibi beþ
yerde daha divan baþkanlýðý yapýyor) söz vermek istemiyor.
Çünkü; bu aþamada Yönetim Kuruluna ve kendisine (Baþkan
da, karikatürün dýþýnda farklý iþte çalýþýyor) de sataþma oluyor.
Yurdagün Göker, Divan Baþkanýný takmýyor, baþlýyor
bulunduðu yerden konuþmaya. Uyarýyorum kendisini; kürsüye
geç, salonu iþgal etmeden, katýlmadýðým görüþlerini oradan
söyle, zevkle dinleyeceðim diye (karikatürün teorik yaný ile
uðraþan o ki doðrusu bu kýsa tartýþmaya seviniyorum)
Yurdagün Göker geçiyor kürsüye, biraz önceki
düþüncelerinin baþlýyor özetini yapmaya. Salondan bir çizer
kalkýyor ayaða, þu an farklý iþ yapan karikatüristler salondan
çýksa, içerde üç beþ kiþinin dýþýnda kimse kalmaz diyor. Doðru
diyor Yurdagün Göker, bende bunu anlatmaya çalýþýyorum
"haset etmeyin, sizde bir gün çizersiniz, çalýþýn" diyor, kürsüden
iniyor. Halis Dokgöz ve ben alkýþlýyoruz. Çevremizden tepki
geliyor niçin alkýþlýyorsunuz diye?
*Çok az düþünce üreten insan var ve ele alýnan konular
dedikodu olarak tartýþýlan konulardý açýkça ortaya getirildi.
Düþüncesine deðil, ama dürüst olmasýna, bu konulara kafa
yormasýna saygý duyuyorum, diyorum.
Gündemin eleþtiriler bölümünde bu kez Kamil Eser söz
alýyor. Dernekte uzun zaman çalýþýyor olmanýn vermiþ olduðu
gözlemleri de katarak baþlýyor konuþmaya.
*Karikatürcüler Derneði eðlence geceleri yapmanýn dýþýnda

iþ yapmýyor, hangi bültenimizi elimize alsak içki sofrasýndaki
muhabbet anýlarýnýn fotoðrafý var, diyor.
*Derneðimizin bir Gölge Baþkaný'nýn olduðunun, Sözde
Baþkan tarafýndan da çok iyi bilindiðini ve Gölge Baþkan'ýn
her konuda tek baþýna karar aldýðýný, sergilere katýlým sayýsýný
bile ayarladýðýný vb. söylüyor.
*Karikatürcüler Derneði üyelerinin, dernek lokalinin
olmamasý nedeniyle iyi iletiþim kuramadýklarýný düþündüðünü,
ayrýca bu konunun üzerine Yönetim Kurulunun kasýtlý olarak
eðilmediðini, aksi halde kamu yararýna çalýþan derneklere
daðýtýlan ev veya iþyerlerinden almasý fýrsatý olduðunu ve
deðerlendirmediðini, söylüyor. Yönetim Kurulu memnun deðil,
Divan memnun deðil, Çizerlerin çoðu memnun deðil...
*27. Genel Kurul toplantýsýnda bir þeyler ters gitmeye
devam ediyor. Söz alarak kürsüye gelen Tayfun Akgül' de
baþlýyor konuþmaya.
*Önceki yýl Genel Kurulda üyelerimizin çalýþmalarýnýn
internete aktarýlmasý konusunda karar alýnmýþtý. Kamil Yavuz
ve ben bu göreve getirilmiþtim. Ancak; Yönetim Kurulu bu
konuda hiçbir destek vermedi. Öyle ki dernek adýna almýþ
bulunduðum domain adýnýn 40-50 dolarlýk ücreti bile
ödenmedi. Doðrusu en azýndan benim dernek adýna çalýþma
þevkim kýrýldý.
*Ayrýca; benim baðlantýsýný kurmuþ olduðum, en az
350.000 kiþiye ulaþabilecek uluslararasý bir karikatür yarýþmasý
ve organizasyon, yönetim kurulunun ilgisiz kalmasý nedeniyle
çeþitli zorluklar yaþadý. (Bir kýsmýný tutanaða yansýmamasý
için gündem dýþý anlatýyor) Elimize gelen, karikatürümüzü
dünyaya tanýtým fýrsatý, büyük ölçüde deðerlendirilemedi.
Özellikle, ülkemizde hak ettiði ilgiyi görmedi...
*Konuþmalarýný tamamlayan Tayfun Akgül, dernek
üyelerinin bir çoðunun bu konudan ilk defa haberdar
olmasýnýn getirdiði þaþkýn bakýþlar altýnda kürsüden iniyor.
Yönetim Kurulu memnun deðil, mola çabuk bitiyor, organlarýn
seçimine baþlýyor. Sayým iþleminin uzamasý üzerine, gündemin
dilekler bölümüne geçiliyor. Muhittin Köroðlu ve birkaç
arkadaþ söz alýyor. Muhittin Köroðlu yaptýðý konuþmada daha
önce tartýþýlan konuya dikkat çekiyor.
*Çizerin karikatür sanatýndaki ustalýðýný anlamak için
sadece meslek olarak seçip seçmediðine deðil, özellikle
çizgisinde geldiði aþamaya bakmalý. Öyle bazý çizerler var
ki, basýnda düzenli çizdiði halde acemi çizgilere sahip, demek
ki tek baþýna o iþten para kazanmak yeterli kýstas deðil. Ne
yazýk ki, bu sözlerimi söylerken þu an aramýzdan ayrýlan
Yurdagün Göker'in de olmasýný isterdim, diyor...
*Bu arada sayým sonuçlanýyor. Beklenen sonuç
gerçekleþiyor. Bir otobüs dolusu mürit efendilerini
utandýrmýyor. Yeni yönetim, küçük bir deðiþiklikle öncekinin
aynýsý. Yönetim Kuruluna tekrar, gölge baþkan Metin Peker
ve dört adet hiç seçiliyor. Bu hikayede burada bitiyor. Yönetim
Kurulu memnun, Divan memnun, çizerlerin çoðu memnun...
Çýkmaya hazýrlanýyorum Genel Kurul Salonu'ndan. Bir iki
çizer arkadaþ yanýma geliyor, "falanca abiyle toplanacaðýz.
Çay içip sohbet edeceðiz" diyorlar. Teþekkür ederim, "Abi
almayayým" diyorum. Atýyorum kendimi dýþarýya, süzülüyorum
Taksim'e doðru. Taksim Meydaný'nda büfenin birinde
arkadaþla birlikte açlýðýmýzý yatýþtýrýyoruz. Yanýmdaki dostla
vedalaþýyorum, ayrýlýyoruz. Ýftar saati yaklaþtýðýndan, aç
insanlarýn kalabalýðý, koþuþturmalarý artýyor. Aklýma ölüm
oruçlarýnýn 57. günü olduðu geliyor. Taksim Meydaný'na tekrar
göz atýyorum, yer gök polis kaynýyor, fakat gösteri olmadýðý
için yerlerde sürüklenen gençler gözüme iliþmiyor. Polis
memnun, Halk memnun, ya ben!...
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KIKS

(KARIKATURA I KRATKI STRIP)
www.artija.net

BRAZILCARTOON
Marcio Leite
www.brazilcartoon.com

HUEMULIN COMIC
(CHILE)
www.huemulin.cl

DAVID BALDINGER
CARTOONS & STUFF
http://www.dbaldinger.com
ÖZEL ÖDÜL: GÜRBÜZ D. EKÞÝOÐLU (TÜRKÝYE)
ÖZEL ÖDÜL:
MUHÝTTÝN KÖROÐLU
(TÜRKÝYE)

HUMORGRAFE

(CARTOON&HUMOR NEWS)
www.humorgrafe.blogspot.com

KARCOMIC

CARTOON&HUMOUR MAGAZINE

http://karcomic.com

CARTOON BLOG

TAWAN CHUNTRA

http://tawanchuntra.wordpress.com/about/
Grand Prix: Leng Mu (China), First Prize: Alfredo Sabato
(Argentina), Second Prize: Janusz Kapusta (USA), Third Prize:
Faik Krasniqi (Kosova)…
Special Prizes: Oðuz Gürel (Turkey), Yuriy Kosobukin
(Ukraine), Mohmood Nazari (Iran), Anna Gladkowska (Poland),
Gürbüz Doðan Ekþioðlu (Turkey), Muhittin Köroðlu (Turkey),
Maciej Wierzbicki (Poland), Xiao Qiang Hou (China), Jitet
Koestana (Indonesia), Gennady Litynsky (Ukraine)…

KOREAN CARTOONIST
YOUNG SIK OH
http://blog.naver.com/oys003
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BiZE GELEN YAYINLAR-NEW CARTOON PUBLICATION WE RECEIVED

CARTOON MASTERS-1 CD (MORDILLO)
Publisher: Iran Cartoon House (Iran)., Director:
Massoud Shojaie Tabatabai., 2004... (TehranIran)...

7. INTERNATIONAL "TEHRAN" CARTOON BIENNIAL ALBUME

Publisher: Tehran Museum of Contemporary Art, Visual Arts Development
Institute (Iran)., Publishing Director: Mohammad Hassan Esbati., Size: 23x23
cm., 300 Page., Full Coloured., 2005... (Tehran-Iran)... ISBN: 964-96770-4-6

12. INTERNATIONAL "ZAGREB" CARTOON EXHIBITION ALBUME-2007
Publisher: The Croatian Cartoonists Association., Publication Editors: Ivan Saric,
Senaid Serdarevic, Zdenko Puhin, Tomislav Ozanic., 19x19 cm., 96 Sayfa., Coloured
and Black-White., 2007... (Zagreb-Croatia) ISBN: 978-953-7392-02-4

THE BEST SHORT FILMS
FLASH ANIMATION CD 1-2
Publisher: Iran Cartoon House (Iran)., Director:
Massoud Shojaie Tabatabai., 2004... (TehranIran)...
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EXHIBITION OF THE WORK OF MIKHAIL ZLATKOVSKY
AT THE ANADOLU UNIVERSITY MUSEUM OF CARTOON ART
Since its founding, the Museum of Cartoon Art has been
bringing together the famous faces of world and Turkish
cartoons, together with the art lovers of Eskisehir. Now the
museum is putting on an exhibition of the work of Mikhail M.
Zlatkovsky.
Born in 1944, Russian artist Mikhail M. Zlatkovsky is a famous
cartoonist whose cartoons have been widely published in the
newspapers and magazines of his homeland and world as well
as being shown in personal and combined exhibitions.
The upcoming exhibition in Eskisehir will contain over 60
colour cartoons. It will open on September 26 and close on
Oktober 22.
CV Mikhail M. Zlatkovsky
Was born in August, 21, 1944 at village of St. Christopher,
Tambov region in a family of The Red Army officers. The family
legend says that Russian branch of Zlatkovskies is from a Polish
nobility traced back to the end of XII century. After suppression
of Kostyushko' rebellion, (end of XVIII century), the great-greatgrandfather of the artist was banished to Russia. All men in the
family were a sort of priests: before 1831 -Catholics, afterorthodox priests in the Oryol province, European part of Russia.
The grandfather, Kozma Mikolajevitch, did not accept
"Sergijanski's Heresy" and served secretly as a priest of Russian
Cave Church for fourteen years. He was executed on November,
26, 1937. The father, Michael Kuzmitch, a colonel, a professor,
and a doctor of the military sciences. Being 7 years old, he has
officially refused from his father, then from his son at his 72.
Mikhail Zlatkovsky was graduated from Moscow EngineeringPhysical Institute (Nuclear Physics Dept.) in 1967 with major in
Accelerators of Elementary Particles and worked as the
physicist-researcher for 5 years.
In 1971 throw out physics and became a free-lance artist.
Worked as the Chief-Art-Designer in several leading newspapers
and magazines. In 1993-98 used to live in the USA, where was
Chief-art director of newspapers.
Now the Editorial Cartoonist of the daily all-state newspaper
"New Messages ".
Primary activity: political cartoons and caricature, books and
magazines illustration, posters.
The basic direction in creativity: "sense art, "problems
graphics".
Art-research scientist of the State Institute of Art, where has
prepared the thesis for a doctor's degree "The History of the
Russian Cartoon", and wrote text books "The Theory and
Practice of Images Creation".
During 1999-2001 term took the professor position at The
Moscow State University, department of the art journalism.
Secretary of the Russian Journalists Union.
During 18 years (till 2001) his collection of the art awards
was the biggest all over the world-211 prizes of the international
and national competitions of cartoons, animations, posters,
designs, illustrations, among its there are about 50 Grand Prizes
-"Gold Esope " of Gabrovo, Bulgaria, Grand Prix of Montreal,

Canada, "The Gold Hat " of Knokke-Heist, Belgium, (twice),
the First prize in Istanbul, Turkey, Grand prix in South Korea,
"Gold Date " of Bordighery, Italy, "The Gold Egg" of
Kroushoutem, Belgium, "The Gold Pencil "of "Satyricon", Poland,
and others.
The most important art achievements are:
In 1992, was awarded as "The Best Artist in a Cartooning"
after international Peers interrogation,
"Gold Pen"- the highest Russian professional artist award.
2003,
"The Best artist of the world",- Grand Prix of the XVI Amadora
International Cartoon Festival, Portugal, 2005.
Personal exhibitions in Belgium, Germany, France, Italy,
(twice), in Malta, Poland, (twice), Russia, Switzerland, USA.
Founder and the President of the Russian Union of
Cartoonists.
President of The Russian division of FECO
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