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HÜSEYÝN ÇAKMAK

VALERÝ KURTU (GERMANY)
Gallery of 7th Tabriz International Cartoon Contest (Iran)
(15.02.2008) http://www.tabrizcartoons.com/solidarity/

NAVID SHARIFI (IRAN)
The Second International City Complexities Cartoon Contest-2008

Honorable Mentions
http://www.irancartoon.com/daily/finalists/ResultsCity2008.htm

M. BONDAROWICZ
(Cartoonist & Illustrator)

www.bondarowiczart.republika.pl

KOTRHA-CARTOONS
WEB PAGE

kotrha-cartoons.webovastranka.sk

ATÝLA ÖZER (TURKEY)
Cumhuriyet Newspaper "Yunus Nadi Prizes Cartoon Section

"Third Prize" (1989-Turkey)

nnnnnBu 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...

nnnnnThe cartoons we are going to publish in this page are those
examples from the World Cartoon Art which are similar to each
other... By doing this, we do not have any aim of creating an
atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only
and only at showing the similarities in the World Cartoon Art
and preventing their repeat...
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IGOR VARTCHENKO (SSCB)
29. International "Knokke-Heist" Cartoon Festival "Silver Hat"

29. International "Knokke-Heist" Cartoon Festival Albume (1990-Belgium)

HÜSEYÝN ÇAKMAK

nnnnnBu sayfada yayýnlayaca ýmýz
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...

nnnnnThe 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...

JITET KUSTANA (INDENOSIA)
The Second International City Complexities Cartoon Contest-2008

Second Prize (Golden Trophy and Honorable Mention)
http://www.irancartoon.com/daily/finalists/ResultsCity2008.htm

MAGAZINE NOSOROG
WEB PAGE

http://www.nosorog.rs.sr/



SKOULAS ELIAS (GREECE)
The Official Site Of Greek Cartoonists Association

(15.11.2008) http://www.cartoonists.gr
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HÜSEYÝN ÇAKMAK

KRENNER ISTVAN (HUNGARY)
Third Prize

8th International "Beringen" Cartoon Contest Albume, 1985, Belgium

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

nnnnnBu 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...

nnnnnThe 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...

HOMUR HOMUR
(HOMUR MiZAH DERGiSi)

homur.blogspot.com
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KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR-
NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR

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

HAKKI USLU

Çok sayýda anlamý olan ve anlam çaðrýþtýran iletiþimi genel
olarak bireyler arasýndaki duygu, düþünce ve bilgi aktarým süreci
olarak tanýmlamamýz mümkündür. Ýletiþim yaþamýn her anýnda
ortaya çýkan kiþisel ya da grupsal bir etkinliktir.

Yapýlan küçük bir mimikten, uydular aracýlýðýyla gerçekleþen
kýtalar arasý haberleþmeye kadar çok geniþ bir daire içinde ele
alýnabilecek iletiþimde karikatürün bir ileti (mesaj) olarak önemi
yadsýnamaz.

Ýnsanlar iletiþim kurabilmek için deðiþik semboller kullanýrlar.
Duygu ve düþünceler daha çok harf dediðimiz iþaretlerle ifade
edilmeye çalýþýlmýþ ve dil geliþmiþtir. Ancak bütün anlatýmlarda

dil yeterli olmamýþ resim, müzik, edebiyat vb. sanat dallarý ortaya
çýkarak özellikle duygu aktarýmýnda büyük roller üstlenmiþlerdir.
Acaba ilk çaðlarda yaþayan insanlarý maðara duvarlarýna bir
bakýma ilk karikatürler diyebileceðimiz çizgileri yapmaya zorlayan
neydi? Niçin böyle bir þeye ihtiyaç duydular? Bir takým duygu
ve düþünceleri söz ile anlatamadýklarý için mi? Birbirleriyle daha
iyi bir iletiþim kurabilmek için mi? Bu sorularý çoðaltmak
mümkündür. Kaldý ki bu insanlar yüzyýllar öncesi býraktýklarý bu
duvar resimleri bugünün insanýyla iletiþim kurup, bazý iletileri
(mesaj) aktarmýþlardýr. Buradan hareketle bugünün
karikatürcüsünün de çizgi yoluyla verdiði mesajlarýn yüzyýllar
sonrasý insanýna ulaþabilmesi olanaklý görülmektedir. Bu da
iletiþim aracý olarak, diðer sanat dallarýna göre daha güçlü ve
çekici mesajlar verebilen karikatür sanatýnýn, kaynak olarak da
karikatürcünün ne denli önemli ve kalýcý olduðunu
vurgulamaktadýr.

Teknolojinin geliþmesi ve kitle iletiþim araçlarýnýn nitelik ve
nicelik bakýmýndan büyük boyutlara ulaþmasý evrenselleþmeyi
hýzlandýrmaktadýr. Yersel görüþleri yansýtan, belli kalýplar içinde
birtakým görüþlere ve gruplara hizmet eden çizgileri bir kenara
býrakýp, evrensel açýdan karikatürü ele aldýðýmýzda özellikle son
dönemlerde yazýsýz karikatürün yaygýnlaþmasýyla dünya çizerleri
aralarýnda karikatür ortak bir dil haline gelmiþ, kültürleri, dilleri,
dinleri, ekonomik ve siyasal yapýlarý farklý karikatürcüler hem
birbirleriyle hem de farklý toplumlarla rahatça iletiþim kurmaya
baþlamýþlardýr. Türk karikatürcülerinin uluslararasý alanda çeþitli
baþarýlar elde etmeleri ve adlarýný duyurmalarý bu iletiþim
sürecinde etkin bir þekilde yer aldýklarýný göstermektedir.

Bir insan farklý bir toplumun dilini; bir yabancý dili ne kadar,
iyi öðrense de dillerin yapýsal farklýlýklarý, konuþurken ortaya
çýkan nüans farklarý, þive farklýlýklarý gibi nedenlerle karþýsýndaki
kiþi ya da grupla iletiþim kurmada bazý güçlükler ortaya çýkacak,
iletinin alýcýya yani hedef kitleye tam olarak ulaþmasý çok zor
olacaktýr. Ayrýca bir bireyin öðrenebileceði yabancý dil sayýsý
sýnýrlýdýr. Bütün bunlara karþýn farklý toplumlardan ya da farklý
gruplardan olan insanlar bir karikatüre baktýklarýnda o toplumun
dilinin hiç bilmeseler de verilmek istenen iletiyi daha kolay
almalarý ve yorum yapabilmeleri olanaklýdýr. Deðerli Nezih Danyal'
ýn farklý uluslardan sergiler projesi de karikatürün bütün insanlara
ulaþabilen iletiþim gücünden yararlanýlmasý bakýmýndan son
derece önemlidir.

Ýletiþim kiþiler arasý, toplumlar arasý ya da birey ile toplum
arasýnda oluþan bir süreçtir. Bir kiþinin toplumla kurduðu
iletiþimde ulaþabileceði insan sayýsý sýnýrlýdýr. Ancak karikatürcü
uygun zemin oluþtuðunda çizgileriyle bütün dünya insanlarýna
seslenme olanaðý bulmaktadýr.

Karikatürün iletiþimle olan iliþkisi ve iletiþimdeki yeri çok farklý
boyutlarda ele alýnabilir. Bu konunun deðiþik açýlardan
irdelenmesi þüphesiz ki hem karikatürcü, hem karikatür, hem
de toplum açýsýndan son derece önem taþýmaktadýr.

http://www.huslu.8k.com/
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35. GENEL KURUL ÖNCESÝNDE
METÝN PEKER BÝRADERE

KIYAK ÖNERÝLER SUNUYOZ...
Karikatürcüler Derneði'nin 35. Genel Kurulu öncesinde,

onca zamandýr acýmasýzca eleþtirdiðim Karikatürbendi
Tarikatý Þeyhi Metin Peker biradere bi kýyak geçmek istiyom.

Kýyaðýmýn amacý, Metin Peker biraderin muhalifleriyle
uðraþmadan, tereyaðýndan kýl çeker gibi, Karikatürcüler
Derneði Genel Kurullarý'ný kazanmasý ve huzura ermesi
içindir.

Karikatürcüler Derneði'nin 35. Genel Kurulu'na
gitmezden önce, Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin Peker
biraderin aþaðýda sunduðum kýyak önerileri uygulamasý
kendisine ömür boyu iktidar imkaný saðlýyacaktýr. Önerilerim
þunlardýr:

1-Karikatürcüler Derneði'nin 35. Genel Kurulu öncesinde
Denizli, Ýzmir, Trabzon, Zonguldak ve Ankara Temsilcileri
(Ankara Temsilcisi'ne gerek yok ama, Metin Peker biraderin
atayacaðý baþka bi kiþi formalite icabý bu görevi yerine
getirebilir. Maksat kalabalýk gözüksün) Karikatürbendi
Tarikatý Þeyhi Metin Peker biradere baðlýlýklarýný bildirmeli
ve Karikatürcüler Derneði Genel Kurullarý'nda Metin Peker
biraderin listesine blog oy vereceklerini belirten, noter
tarafýndan onaylanmýþ taahhütname sunmalarý
gerekmektedir.

Bu taahhütnameler, Karikatürcüler Derneði Temsilcileri
ile kalabalýk bi karikatürcü heyet tarafýndan, Kýzýlay'daki
Karikatürcüler Derneði Ankara Temsilciliði'nde (yabancý
büyükelçilerin Türkiye Cumhurbaþkaný'na sunduklarý
itimatname misali), Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin
Peker biraderin eline resmi bi törenle verilmeli ve bu törenin
görüntüleri medyada yer almalýdýr. Baðlýlýk belgelerini içeren
taahhütnameler Metin Peker biraderin eline verilmezden
önce, yüksek sesle ve akustik bi þekilde okunmalý, cümle
tamamlandýðýnda ise "Metin Peker çok yaþa. Filcaný taþtan
oyarlar, Metin Peker'in muhaliflerine böyle kazýk atarlar" diye
baðrýlmalýdýr. Bu tören her genel kurul öncesinde geleneksel
bi þekilde tekrarlanmalýdýr.

2-Karikatürcüler Derneði Temsilcileri, 35. Genel Kurul'a
gelirlerken beraberlerinde yöresel hediyeler getirip,
Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin Peker biradere
sunmalýdýrlar. Çünkü ve çünkü Metin Peker birader hediyeye
çok ehemniyet vermektedir. Hediye sunum töreninin
sonrasýnda, Ýstanbul caddelerinde araç konvoyu
oluþturulmalý ve klakson çalarak Beyoðlu'ndan Fatih'e,
Fatih'ten Sultanahmet'e kadar  birkaç tur atýlmalý ve tur
sonunda Sultanahmet Köftecisi'nde akþam yemeði
alýnmalýdýr.

3-Karikatürcüler Derneði'nin 35. Genel Kurulu'nda,
Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin Peker biraderin ömrü
boyunca dernek baþkaný olacaðýný (bir zamanlarýn Tunus

Devlet Baþkaný Habib Burgiba'nýn yaptýðý gibi) ve karþýsýna
hiçkimsenin aday çýkmayacaðýný belirten kanun hükmünde
bir karar onaylanmalýdýr.

4-Karikatürcüler Derneði üyeleri (bir zamanlar Demokrat
Parti'nin uyguladýðý "Vatan Cephesi" safsatasý gibi),
Ankara'daki Kuban Matbaaasý'nda basýlan Karikatürk
Bülten'de "Metin Peker Cephesi"ne geçtiklerini bildiren
ilanlar yayýnlamalý ve Karikatürbendi Tarikatý Þeyhi Metin
Peker'e muhalif karikatürcülere karþý dayanýþmayý ve
motivasyonu artýrmalýdýr.

5-Yeni Raký, kavun ve cacýk sevmeyen kiþiler
Karikatürcüler Derneði üyeliðine alýnmamalýdýrlar. Bu
karardan önce Karikatürcüler Derneði üyeliðine alýnan
kiþiler ise üyelikten derhal ihraç edilmelidirler.

6-Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu toplantýlarý
salaþ bi meyhanede yapýlmalý, kafalar çakýrkeyf olduktan
sonra kararlar alýnmalý, kararlarýn alýnmasý sonrasýnda
dansöz oynatýlmalý ve dansözüe para takýlmalýdýr.

7-"1 Nisan Þaka Günü" kutlamalarý Yeni Raký, kavun ve
cacýk ile lüküs otellerde kutlanmak yerine, Beyoðlu'nun arka
sokaklarýndaki Lahmacun Salonlarý'nda karýþýk pide, fýndýk
lahmacun, çið köfte ve þalgam suyu ile kutlanmalýdýr.

Bu kutlamalar esnasýnda Burhanettin Ardagil aðabeyimiz
Metin Peker biraderle karþýlýklý Mastika Havasý oynamalý
ve karikatürcülerimizi coþturmalýdýr.

DERVÝÞ KERÝMOÐLU (ÝSTANBUL)

(Yeni Akrep'in Notu: Bu yazý adresimize 30 Ekim 2008
tarihinde gönderilmiþtir...)

http://www.wittyworld.com
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THE WORLD PRESS CARTOON DO
NOT PAY PRIZES AND THREATENS

WINNING CARTOONIST

In 2007 I participated in World Press Cartoon contest
and I won second prize in the Caricature section. But untill
today (end of October 2008) I have not received my montary
prize, nor the cartoon catalogue, neither the trophy they
promise to the winners. Since April 2007 I sent messages
to the director of wpc, Mr. Antonio Antunez, asking him to
pay me my money, and nothing. When I denounced it by e-
mail to colleagues (including you) Mr AA replied that it had
paid. After he used a lawyer to amendrate: wpc's lawyer
sent me a message threatening a criminal trial if I continued
with my denunce of non-payment. (I attach you copy of the
message). In addition, on this message says the lawyer:
"The prize money can be withdrawn at the direction of ....
wpc in Portugal."

With that message is verified that Mr. Antunez says one
thing by e-mail to participants and says a different thing for
me using his lawyer.  It is also proved that wpc has not paid
the prize, but AA says yes by e-mail.

But the case is even worse: nowhere in the regulation
said that the winners should make a trip to Portugal to collect
their prize. No contest in the world makes this absurd
condition. Wpc does not respect its own rules.

It is all right that a organizer of cartoon contest threatens
to a winner cartoonist?

Thank you for your attention.
Regards...

PS: Please read the attached message sent by the
attorney wpc, is also sending the cartoon winner who never
received the prize and a cartoon about wpc.

FREDDY PIBAQUÉ

TABRÝZCARTOONS
WEB PAGE

http://www.tabrizcartoons.com

AFRICAN CARTOONISTS
WEB PAGE

www.africancartoonist.com

FECO WEB PAGE
(Federation of Cartoonists Organization)

http://www.fecocartoon.com
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KARÝKATÜR EÐÝTÝMÝ VE SEKTÖRÜ-1

Bugün ülkemizde sistemli ve izlenceli bir karikatür
eðitiminden söz etmek olasý deðildir. Bu durum ülkenin sosyal,
ekonomik, siyasal, tarihsel ve kültürel geliþimiyle doðrudan
ilgilidir.

Ülkemizdeki bu durum coðrafi ve tarihsel olarak ele
alýndýðýnda böyle bir geliþmenin olmamasýnýn gerekçesi birçok
nedenlere baðlansa da siyasi erkin etkisi oldukça belirleyicidir
denebilir.

Eðitim sisteminin kendi içindeki devinimsizlik genel eðitim
sistemini olumsuzlamakta, genelin bu olumsuz iþleyeþi
özelinde birçok tartýþmalarý beraberinde getirmektedir.
Bunlardan en önemlisi ezbersiz eðitim alanýndakilerdir.

Ezbersiz eðitim kendi bünyesinde karikatürü de
kapsamaktadýr.

Bu konuyu altta farklý boyutlarýyla ele alacaðýz.
Günümüz karikatür eðitiminin bu olumsuzluðuna karþýn,

tarihin bize farklý bir þeyler söylemekte olduðunu görebiliyoruz.
Sözgelimi Fatih Sultan Mehmet'in yaþamýný irdeleyen

tarihçeler onun çizgiyle ilgili olduðunu görürler. Fatih'in bu
ilgisinin doðrudan karikatüre olmadýðýný biliyoruz. O'nun (Fatih)
çizgiye olan ilgisine dikkatle bakýldýðýnda, çizimlerindeki
abartýlarýn karikatürsel özellikler taþýdýðýný fark edebiliyoruz.
Ondaki böyle bir çizme biçimi, geçmiþimizin bu yönde
irdelenmesi için bir gerekçeyi de doðrular diye düþünülebilir.

Öte yandan Nasrettin Hoca, Ýncili Çavuþ ve Bektaþi
fýkralarýyla süren bu mizah geleneðimizin tarihi yüzyýllar
öncesinden kök salmýþtýr toplumumuza.

HASAN EFE Buradan bakarsak toplum olarak özelinde çizgiden,
genelindeyse mizahtan hiç uzak olmadýðýmýz söylenebilir.

Bir de yakýn tarihimize baktýðýmýzda bir ekol olan; Diyojen,
Marko Paþa, Tef, Dolmuþ, Gýr Gýr, Çarþaf �ve bugün ilgiyle
okuduðumuz birçok mizah dergileri karikatür ve mizah
dünyamýzý sürekli canlý kýlmýþtýr.

Bunlarýn yaný sýra karikatür ve mizahla ilgili kurum ve
kuruluþlar(vakýf, müzeler ve dernekler) da yakýn tarihimizde
kendi üzerine düþen görevleri(karikatür eðitimi olarak) yerine
getirseler de sistemli ve süreklilik ölçüsünde yeterli
olamamýþlardýr.

Böyle güçlü bir mizah alt yapýsýnýn olduðu ülkemizde
karikatür eðitimin olamamasýnýn temel nedenini siyasi erke
baðlamýþtýk. Ülkemizde iktidar ve yönetimi elinde tutan siyasi
güç, kendi varlýðýný sürdürme temeline baðlý olarak elinde
bulundurduðu eðitim ve kültür olanaklarýný kendi ideolojisi
doðrultusunda kullanýrken ekonominin gereði olan alt yapý ve
üst yapý unsurlarýný dengede tutamamýþtýr. Toplumda kültürel
ve eðitim alanlarýnda köklü deðiþikliklere gidememiþtir.

Özellikle eðitim ve kültürel alanda feodal alt yapýnýn aðýr
bastýðý bir iþleyiþ, üst yapýdaki geliþmeyi kabullenememiþtir.
Alt yapý ve üst yapýdaki bu dengeler çatýþmasý eðitim sistemini
doðrudan olumsuz olarak etkilemiþtir.

Bu genel çerçeveden baktýðýmýzda karikatür eðitimi ve
sektörü günümüzde kendi kanalýndaki suyu yavaþ yavaþ
akýtmaya baþlamýþtýr.

Bu çalýþmalar yetersiz olsa da toplumda  bir  farkýndalýk
söz konusudur.

Þimdi bu farkýndalýk sürecinin yakýn geçmiþimizdeki
geliþmeleri irdeleyelim.
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1960, 70 ve 80'li yýllarda gazete ve dergilerde etkili olan
karikatür sanatý, kendi eðitimini usta-çýrak geleneði
doðrultusunda vermekteydi. Bu iþleyiþ 90'lý yýlarýn ortalarýna
dek sürdü. Dergilerdeki bu iþleyiþ aðýrlýðýný daha sonra dernek
ve atölyelere kaydýrdý.

Buralardaki çalýþmalar da karikatür eðitiminin iþleyiþini
sistemleþtiremedi.

Bu süreç iþlerken karikatürist Hakký Uslu ve karikatürist
Abdülkadir Uslu 1997 Eylül'ünde Karikatür Okullarda Ders
Olarak Okutulsun baþlýklý bir yazýyla karikatür eðitiminin
gerekliliðini basýn bildirisi olarak komuoyuna sundular.

Bu bildiriye yanýt Mahmut Tunçsan tarafýndan Þubat
1998'de Karikatür Ders Olmalý mý? baþlýklý yazýyla geldi.

Uslu kardeþlerin okullarda karikatür eðitimi isteði tezi
Tunçsan tarafýndan olumsuz yanýt buldu. Tunçsan'ýn bu
olumsuz yanýtýna Hasan Efe 10 Mayýs 1998'deki Karadeniz
Gazetesi'nin Taka Mizah ekinde Karikatür Dersi Ya Da Seçmeli
Karikatür Sanatý Dersi baþlýklý yazýyla karþý çýktý.

Bu tartýþmalar geniþ karikatür kuruluþlarý tarafýndan yanký
bulmasa da belirli gruplarýn karikatür eðitimi üzerindeki yazýlarý
yavaþ yavaþ dikkatlerý bu yöne çekti.

Tartýþmalar aðýr aðýr ilerlerken Eskiþehir Anadolu
Üniversitesi'nde Prof. Atila Özer, bir karikatür kulübü kurdu.
Daha sonra ayný üniversitede Atila Özer, karikatür eðitimini
ders olarak vermeye baþladý. Ýstanbul Boðaziçi
Üniversitesi'nde Galip Tekin bu dersi sürdürdü.  Diðer yandan
Ahmet Aykanat, Uludað Üniversitesi Eðitim Fakültesi'nde Prof.
Dr. Ali Özçelebi'nin katkýlarýyla,  karikatür eðitimi vermeye
baþladý. Bazý üniversitelerin yaný sýra özel ortaöðretim
kurumlarýnda  verilen karikatür eðitimi belirli bir sisteme
oturmadý.

Hasan Efe 1995/96, 96/97, 97/98 yýllarýnda Almanya'nýn
Münih kentindeki Asam Gymnasium'da karikatür derslerini
programlaþtýrmaya baþladý.

Ders programlarýný ilköðretim, ortaöðretim ve
üniversitelerde tartýþmaya açan Efe Türkiye'ye döndükten
sonra, hazýrladýðý "Ýlköðretim Okullarýnda Seçmeli karikatür
Sanatý Dersi Programýný" MEB/ EARGED  gönderdi. EARGED
Uzmaný Dr. Ruhi Kýlýç'ýn önerileri doðrultusunda seçmeli
karikatür sanatý dersi programý üzerinde bir yýl daha çalýþýp
programý tamamladý.

Bu çalýþmalar sürerken Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yýllarca
kabul etmediði okullar arasý karikatür yarýþmalarý sürekli
gündemde tutuldu. Bakanlýðýn bir türlü kabul etmediði okullar
arasý karikatür yarýþmasý için Ýzmir Çiðli Teðmen Ali Rýza Akýncý
Lisesi resmi baþvurusunu 14 Aralýk 1998 tarih ve 70787 sayýlý
yazýsýyla yaptý.

Bakanlýðýn 26 Aralýk 1998 tarih ve 17397 sayýlý yazýsý ile
okullarda karikatür yarýþmasý resmi olarak kabul edildi.

Bu belge Ýzmir Milli Eðitim Müdürlüðü'nün çýkardýðý Biz adlý
dergi ile kamuoyuna duyuruldu. Daha sonra birçok dergi,
gazete ve broþürlerde bu haber yer aldý.

Böylece karikatür sözcüðünün duyulmasý okullarda,
özellikle de özel okullarda hýzla yayýlmaya baþladý. (Özellikle
bu cümlenin altýný çizmek isterim. Okullarda karikatür
sözcüðünün duyulmasý, MEB dýþýndaki biri için önemsiz
gelebilir. Bakanlýk içerisinde olanlar  bu sözcüðün dile
getirilmesinin ne kadar sýkýntý yarattýðýný bilirler. Bu satýrlarýn
yazarý, karikatür ile ilgili çalýþmalarý için çok fazla sýkýntýlar
yaþamýþtýr.)

Bir yandan karikatür etkinlikleri öte yandan karikatür eðitimi
aralýklarla gündemdeki yerini korudu. Daha sonra MEB
hazýrladýðý ilköðretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sýnýflarýn Türkçe ders
programýnda karikatür, derslerde araç olarak kullanýlmaya
baþlandý. Ayrýca 2008 eðitim öðretim yýlýnda ortaöðretim
kurumlarýnda okutulan Dil ve Anlatým 11. Sýnýf kitabýnýn 127'nci

sayfasýndaki(Eleþtiri konusu) 15. etkinlikte yer alan þýklar
arasýnda bir karikatür çiziniz seçeneðine de yer verildi.

MEB'nin uygulamaya koyduðu ders dýþý etkinlikler
çerçevesindeki çalýþmalar doðrultusunda Altan Özeskici'nin
Çorum Bahçelievler Ýlköðretim Okulu'nda oluþturduðu
karikatür grubu da Tebeþir adlý bir mizah dergisi çýkardý,
karikatür sergileri açtý ve yarýþmalar düzenledi.

Bazý karikatürcü arkadaþlarýmýz karikatür dersi ile ilgili
önerilerini MEB'ye sundu. Onlarýn bu baþvurularý eðitim ve
pedagojik anlamda yeterli olmadýðý için ilgi görmedi.

Yukarýda özetlemeye çalýþtýðým bu geliþmeler
göstermektedir ki, karikatür sanatý eðitim sistemi içerisinde
kendini bir yere oturtmaya çalýþýrken, çok küçük de olsa
kazanýmlarýnýn kolay olmadýðýný gösteriyor.

Özetle söyleyecek olursak þu anda MEB'nin kabul ettiði
Seçmeli Karikatür Sanatý Dersi Programý yoktur.

Ayrýca ders dýþý etkinlikler kapsamýndaki çalýþmalar
öðretmenlerin kendi inisiyatifinde geliþtirdikleri izlencelerdir.
Bu tür ders dýþý etkinlikler özel okullarda son yýllarda
yaygýnlaþmaktadýr.

Bu sürecin hýzlanmasý için MEB Bilim ve Aklýn Aydýnlýðýnda
Eðitim  dergisi (sayý: 57, Kasým 2004) Popüler Kültür ve
Karikatür adlý bir dosya hazýrlar (Bu dosyanýn fikir babasý Hakký
Uslu'dur).

Ayrýca Þubat 2007 tarihli ayný dergi Karikatür ve Eðitim
dosyasýný yine gündeme getirdi.

Hürriyet Gösteri dergisi(sayý: 275, Kasým 2005) Yeni Eðitim
Sisteminde Karikatürün Yeri adlý bir dosya hazýrlar.

Bu dosyadan bir yýl sonra Ýzmir Büyükþehir Belediyesi-Ýzfaþ
ve Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði Karikatür ve Eðitim
adlý bir akademik panel düzenler. Bu paneldeki konuþmalar
kitaplaþtýrýlýp ilgililere daðýtýlýr.

Karikatür ve Eðitim çalýþmalarý Karikatür ve Edebiyat'a
kaydýrýlýr. Bu alanda Türkiye Yazarlar Sendikasý Ýzmir
Temsilciði ve Ýzmir Konak Belediyesi Kültür Müdürlüðü Aralýk
2005'te Karikatür ve Edebiyat paneli düzenler.

Varlýk dergisi de (Ocak 2006) Karikatür ve Edebiyat adlý bir
dosya hazýrlar.

Bu çalýþmalar doðrultusunda Ýle dergisi, (Mayýs-Haziran
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2007) ekinde Görsel Metinden Yazýnsal Metne Metinler Arasý
Ýliþki- Karikatür ve Edebiyat adlý bir kitap verir.

Ýzleyen çalýþmalar sürerken bazý arkadaþlarýmýz bu alanda
yüksek lisans ve doktora tezlerini tamamlar. Þu günlerde
deðiþik üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalýþmalarý
yapan arkadaþlarýmýz da vardýr.

Ne ki, 1990'lý yýllarýn baþýnda karikatür ve eðitim konusuna
ne yazýk ki karikatürcü ve eðitimciler tarafýndan da sýcak
bakýlmazken bugün az da olsa durumun deðiþtiði
görülmektedir.

Yazýmýzýn baþýnda belirlediðimiz genel eðitim sistemi
içerisindeki bu çalýþmalar belki yeterli görülmeyebilir. Sonuçta
alýnan yol çok az olsa da önümüzdeki yýllarda bu çalýþmalarýn
hýzla süreceðini göstermektedir.

Bu alanda uðraþ verenler, bürokrasi ve siyasi erkin karikatür
üzerindeki olumsuz önyargýsýný kýrmýþlardýr.

Enþtein'in önyargý ile ilgili ünlü sözü unutulmamalýdýr.
Karikatür Eðitimi ve Karikatür ile Eðitim Ýzlenceleri
Benim karikatür ve eðitim üzerinde önemle durmak

istediðim bir baþka konu var.
Karikatür eðitimi ele alýnýrken;
a) Karikatür Eðitimi,
b) Karikatür ile eðitim'i ayýrmamýz gerekir.
Karikatür eðitimi baðýmsýz bir ders saati içinde uygulamaya

yönelik bir program olarak algýlanmalýdýr.
Karikatür ile eðitim ise bütün derslerde(fen, edebiyat,

sosyal, müzik�) karikatürün araç olarak kullanýldýðý bir
uygulama olarak düþünülmelidir.

MEB, üniversitler ve eðitim kurumlarý karikatür eðitimini ele
alýrken bu iki ayrým üzerinde durmalýdýr.

Bugün okullarýmýzda seçmeli karikatür sanatý dersi
uygulamaya konulsa baþarýlý olur mu? sorusu sorulabilir.
Bakanlýk böyle bir dersi uygulamaya koymadan önce ülke
genelinde bir ön çalýþma yaparsa iki yýl içerisinde Türkiye'nin
bütün illerinde bu dersi verebilir, diye düþünüyorum. Bu
konudaki öneriler bakanlýða daha önceki yýllarda sunulmuþ
ama bir yanýt alýnamamýþtýr. Konuya uzak olan bakanlýk
yetkilileri böylesine aðýr ve iddialý bir konu üzerinde durmaktan
kaçýnmaktadýrlar, diye düþünüyorum.

Üniversite ve özel okullar kendi bünyelerinde karikatür
eðitimini yýllarca sürdürse de geniþ alana yayamayacaklar,
görüþü bende aðýrlýk kazanmaktadýr. Karikatür eðitimin etkili
olabilmesi için örgün ve yaygýn bir iþleyiþin olmasý gerekir ki
bu da MEB ile olasýdýr.

Bu baþka bir panel konusu olarak ele alýnmalýdýr.
Diðer bir konu karikatür ile eðitim. Bence en etkili alan

budur. Karikatür ile eðitim bir yerde karikatür eðitimini de
kapsayabilir.

Yukarýda yer yer örneklerini verdiðim çalýþmalar hâlâ
sürdürülmektedir. MEB'nin olumsuz önyargýlarý bu alanda
kýsmen kalksa da istenilen sonuç elde edilememiþtir.

Asýl çalýþmalar bundan sonra baþlamaktadýr.
Bu konuyla ilgili þu sorularýn yanýtlarý aranmalýdýr;
1. Öðretmenler (her türlü alan öðretmeni ya da sýnýf

öðretmenleri) karikatürü yeteri kadar tanýyor mu?
2. Öðretmenler hangi karikatürü ne zaman ve nasýl

kullanacak?
3. Öðretmenin derste kullandýðý karikatürü öðrenci

açabilecek mi?
4. Öðretmenin karikatür çizmesi gerekli midir?
5. Derslerde karikatürü kullanma süreleri ne kadar

olmalýdýr?
6. Her karikatür öðrenciyi motive edebilir mi?
Bu sorularý çoðaltabiliriz.
Karikatürü yeteri kadar tanýmayan, onu okuyamayan bir

öðretmenin elinde karikatür birçok tehlikeyi de beraberinde

getirir. MEB'nin tedirgin olduðu konu belki de budur.
Bu tedirginliðin aþýlabilmesi için birçok alanda bilimsel

çalýþmalarýn yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Çünkü karikatür ezbersiz
eðitimin en önemli unsurlarýndan biridir.

Sistemli bir izlenceyle iki yýl içerisinde Türkiye genelinde
bu çalýþmalar yaygýnlaþabilir. Bu da MEB'deki genel
müdürlüklerin koordineli çalýþmalarýyla olur.

Bu çalýþmalarýn gerçekleþebilmesi için MEB'nin merkez
teþkilatýnda etkili ve pratik kararlar alabilen aktif bir kadronun
olmasý gerekir.

Ýstenirse, bu kadro çok kýsa bir zamanda oluþturulabilir.
Karikatür ile eðitimin bir baþka boyutu da üniversitelerdir.

Bu görev YÖK'e ya da üniversitelerin kendi senatolarýna
düþmektedir.

Bünyesinde eðitim fakültesi bulunan üniversiteler,  karikatür
ile eðitim adý altýnda bir ders ile, yetiþecek öðretmen adaylarýna
uygulamalý ve teorik karikatür dersleri verir. Bu alandan mezun
olan öðretmen adaylarý kendi okullarýnda ders anlatýrken
karikatürü derslerde bir motivasyan aracý olarak kullanabilir.

Karikatür ile eðitim, yalnýz eðitim sektöründe deðil, ekonomi,
sanayi, turizm, tarým, ticaret, saðlýk, endüstri, bankacýlýk,
ulaþtýrma ve diðer alanlardaki hizmet içi eðitimlerde etkili bir
þekilde kullanýlabilir.

Özetle
Karikatür eðitimi ve sektörü ülkemizde istenildiði yerde

deðildir. Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara, Trabzon, Bursa, Eskiþehir
gibi büyük kentlerimiz dýþýnda bu konu pek bilinmemektedir.

Bu alanda büyük bir boþluk görülmektedir.
Sonuç
Görülen o ki, Karikatür Eðitimi ve Sektörü önümüzde boþ

bir alan olarak durmaktadýr.
Bu boþluðun giderilmesi için yapýlmasý gerekenler;
1. Yavaþ yavaþ da olsa devam eden çalýþmalarýn

sürekliliðini saðlamak,
2. Karikatür eðitimi ve karikatür ile eðitimi

kuramsallaþtýrmak,
3. Üniversite ve özel okullarda konuyla ilgili bölümler açýp

bu bölümleri yaygýnlaþtýrmak,
4. MEB ile iliþkileri sürekli kýlmaktýr.
On beþ, yirmi yýl önce bir ütopya olan karikatür ve eðitim

konusu bugün yavaþ yavaþ filizlenmektedir.
Bu filiz çizer, yazar, eðitimci ve karikatürü sevenler

tarafýndan yeþertilmelidir.
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9. Türkiye Eczacýlýk Kongresi kapsamýnda düzenlenen
karikatür yarýþmasý sonuçlandý... 77 çizerin katýldýðý yarýþmada
ödül kazanan çizerler þöyle:

Birincilik Ödülü: Kürþat Zaman (Türkiye), Ýkincilik Ödülü:
Sami Caner (Türkiye), Üçüncülük Ödülü: E. Yaþar Babalýk
(Türkiye), Jüri Özel Ödülleri: Yalçýn Eroðlu (Türkiye), Hüseyin
Çakmak (Kuzey Kýbrýs), Musa Gümüþ (Türkiye)...

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: E. YAÞAR BABALIK (TÜRKÝYE)

BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ: KÜRÞAT ZAMAN (TÜRKÝYE)

ÖZEL ÖDÜL: HÜSEYÝN ÇAKMAK (KUZEY KIBRIS)

ÖZEL ÖDÜL: MUSA GÜMÜÞ (TÜRKÝYE)

FOTOLOG.COM
INT. CARTOON WEB PAGE

http://www.fotolog.com/biradantas



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12                                   YIL-YEAR:7 (KASIM-NOVEMBER 2008) SAYI-ISSUE:75

(Ýzmir-Özel) Son yýllarda karikatür ve mizah dünyasýnda
isminden sýkça söz ettiren "Saat Kulesi Karikatürcüler
Grubu" üyeleri, her ay deðiþik mekanlarda biraraya gelme
kararý aldýlar... Bu karar doðrultusunda, önümüzdeki ay
Ýzmir'de yaþayan tüm çizerleri kapsayan bir toplantý
düzenlenecek... Toplantýdan çok gündemdeki mizah
olaylarýný tartýþabilecek, karikatür adýna sorunlarý masaya
yatýrýp, sohbet edilebilecek bir ortamda buluþma
hedefleniyor...

Zafer Güven, Sezer Dönmez, Cemal Ýlkbahar, Sadýk
Pala, Ömer Çam, Mustafa Yýldýz, Mete Erden isimli çizerler
son toplantýyý Pasaport'ta yaptýlar... Toplantý nedeni hocalarý
Eflatun Nuri idi... Eskiden de sýk, sýk burada toplanýrlardý.
(Siyah-beyaz fotoðrafta Mustafa Yýldýz, Eflatun Nuri 80'li
yýllarda görülmektedir) Toplantýda 2009 yýlýnda Eflatun
Nuri'yi anma günleri düzenlenmesi, Ýstanbul ve Ýzmir'deki
sanatçý, gazeteci ve karikatürsevenlerinin katýldýðý
söyleþilerin yapýlmasý, "Eflatun Nuri ve Talebeleri" isimli
karma karikatür sergileri açýlmasý kararýna vardýlar...

Ýzmir'de bir ilki gerçekleþtiren, 35 çizerle açýlan karikatür
sergisi, önümüzdeki yýl çok daha geniþ bir katýlýmla
gerçekleþtirilecek... Belki de dünyada benzeri olmayan, ayni
kentte yaþayan 50-60 karikatür sevdalýsý, usta ve genç
çizerle rekora gidilecek...

Günlük bir gazetede mizah sayfasý yapma kararý da
alýnan toplantýda, 2009 yýlý içerisinde Ýzmir þehrine
"Karikatür ve Mizah Müzesi"  kazandýrýlmasý için
giriþimlerinin sonuçlandýrýlmasý kararý alýndý... 1-20 Araklýk
2008 tarihlerinde ise "Amazon Kitap Evi"nde 18 çizerin
katýlacaðý karma karikatür sergisi, "Ýzmir Devlet Opera ve
Bale Salonu"nda ise "Nasreddin Hoca 800 Yaþýnda" isimli
karikatür sergisi düzenlenecek...

SEZER ODABAÞIOÐLU

http://www.cartoonblues.com/

"EFLATUN NURÝ VE
TALEBELERÝ..."
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Amaç: KKTC gençliðinin sanatsal bir uðraþ edinebilmesi;
karikatüre hevesli gençlerin bu yöndeki yeteneklerinin ortaya
çýkarýlmasý...

Yarýþma sonrasýnda, KKTC Baþbakanlýðý-Gençlik Dairesi
Müdürlüðü ile Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði iþbirliði ve
eðitmenleriyle ücretsiz karikatür çizme kurslarý
düzenlenecektir... Kurs yerleri ve tarihleri daha sonra
açýklanacaktýr...

Özel Uyarý ve Dikkat: Bu yarýþma Okullar arasý veya
Öðrenciler arasý bir yarýþma deðildir; aþaðýda belirlenen yaþ
gruplarý arasýndaki (öðrenci, iþci, isþiz) gençler için
düzenlenen bir yarýþmadýr

KATILIM ÞARTLARI:

1-Bu yarýþma, KKTC vatandaþý gençlere açýk bir yarýþmadýr...
Yarýþmaya katýlacak olan KKTC vatandaþý gençler, aþaðýdaki
þartlarý yerine getirmek zorundadýrlar:
a) Katýlýmcýnýn KKTC Kimlik Kartý fotokopisi.,
b) Katýlýmcýnýn kýsa özgeçmiþi, ev adresi, telefon
numarasý, e-mail adresi ve bir adet vesikalýk fotoðrafý...

2-Yarýþmanýn konusu: Serbest'tir (Her türlü konu çizilebilir.)

3-Çizilecek karikatürler kesinlikle yazýsýz olacaktýr. Yazýlý
karikatürler deðerlendirme kapsamýna alýnmayacaktýr.

4-Yarýþma iki ayrý yaþ grubunda düzenlenecek ve
deðerlendirilecektir:
A) 12-15 yaþ gençler arasý
B) 16-20 yaþ gençler arasý

5-Yarýþmaya gönderilecek karikatürler kesinlikle yazýsýz
olmalýdýr. 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.

6-Her katýlýmcý yarýþmaya en az bir, en çok üç karikatür
gönderebilir... Gönderilecek karikatürlerinin arkasýna ad,
soyad, ev adresi, ev veya cep telefonu numarasý, e-mail
adresi yazýlmalýdýr... Katýlýmcý ayrýca kýsa özgeçmiþ

KKTC BAÞBAKANLIÐI
GENÇLÝK DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ VE

KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
3. GENÇLER ARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI

VE SERGÝSÝ (2008 LEFKOÞA)
göndermelidir...

7-Yarýþmacýlar karikatürlerini en geç  24 Kasým 2008
tarihinde kadar posta ile aþaðýdaki adreslerden birine
göndermelidir:

A-Posta ile yapýlacak gönderiler için:

"Gençler Arasý Karikatür Yarýþmasý"
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði,
P. K. 87 Lefkoþa-Kuzey Kýbrýs...

B-Elden teslim:

"Gençler Arasý Karikatür Yarýþmasý"
KKTC Baþbakanlýðý-Gençlik Dairesi Müdürlüðü
Lefkoþa-Kuzey Kýbrýs...

8-Ödüller:

A) 12-15 yaþ arasý katýlýmcýlar için:
Birincilik Ödülü:   600 YTL ve Plaket.,
Ýkincilik Ödülü:     400 YTL ve Plaket.,
Üçüncülük Ödülü:  200 YTL ve Plaket.

B) 16-20 yaþ arasý katýlýmcýlar için:
Birincilik Ödülü:   700 YTL ve Plaket.,
Ýkincilik Ödülü:     500 YTL ve Plaket.,
Üçüncülük Ödülü:  300 YTL ve Plaket.

Seçici Kurul Üyeleri'nin uygun bulmasý halinde "Özel Ödül"
veya "Baþarý Ödülü" verebilir...

9-Yarýþmada ödül alan ve sergilenmeye uygun görülen
karikatürler 2009 yýlý içerisinde Lefkoþa'daki AKM'nde
sergilenecektir... Yarýþmanýn ödül töreni ayný tarihte ve ayný
yerde yapýlacaktýr...  Yarýþmaya gönderilen karikatürler albüm
halinde basýlacak ve tüm katýlýmcýlara gönderilecektir.

Tel:  22 76 784., 22 79 553; Fax: 22 73 647

E-Mail: genclikozgu@yahoo.com;
eren-kayalar@hotmail.com;
cakmak@kibris.net
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HUMORGRAFE
(CARTOON&HUMOR NEWS)

www.humorgrafe.blogspot.com

KARCOMIC
CARTOON&HUMOUR MAGAZINE

http://www.ismailkar.com

KÜRÞAT ZAMAN
Cartoon Web Page

www.kursatzaman.com

DAVID BALDINGER
CARTOONS & STUFF

http://www.dbaldinger.com

SEYRAN CAFERLi
AZCARTOON WEB PAGE

http://azcartoon.bravehost.com/

http://mizahvesiir.blogspot.com/

http://www.indianink.org

KARÝKATÜR VAKFI
WEB SAYFASI

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

KARiKATÜR
HABER BLOG

http://karikaturhaber.blogspot.com

CARICATURQUE
CARTOON BLOG

http://caricaturque.blogspot.com/

CEMAL TUNCERi
(TUNCERI'S CARTOONS)
http://cemaltunceri.tr.cx

ARÍSTIDES HERNÁNDEZ (ARES)

CARTOON WEB PAGE
http://www.areshumor.com
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2ND "BLACK CAT"
INT. CARTOON WEB
CONTEST
(AZERBAIJAN)

Theme:
"Black Humor"
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. 1 Cartoons...
Deadline:
20 DECEMBER 2008
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:
scaferli@gmail.com
Web:
www.azcartoon.bravehost.com
Responsible:
Seyran Caferli
Mobile Phone:
+99 450 398 78 11

XIII. SALON OF HUMOR
IN 40TH ANNIVERSARY
OF MELAITO
(CUBA)

Theme:
"Free..."
Work:
Three dimensional works
will not exceed 50 cm in
any of its sides... Foreign
partakers and abroad
Cuban residents can send
their works by email, with
a 300 dpi resolution...
Size:
The dimensions of the works
should be up to 25x35 cm as
maximum, in any technique
or mounting...
Deadline:
30 NOVEMBER 2008
Prizes:
1st Prize: 2.000 Cuban
Pesos and Diploma.,
2nd Prize: 1.300 Cuban
Pesos and Diploma.,
3rd Prize: 800 Cuban
Pesos and Diploma...
Address:
Casa de la UNEAC,
Maximo Gomez 107, entre
Julio Jover y Marti Santa
Clara, Villa Clara. CP
50100 (Cuba)
E-Mail Address:
40melaito@gmail.com
Web:
www.vanguardia.co.cu
Responsible:
Organizing Committee
Phone:
Nonexistent...

16TH INTERNATIONAL
"DUTCH"
CARTOONFESTIVAL
(NETHERLANDS)

Theme:
"Feeding&Education"
(2000 Years
Man&Education...)
Size:
Maximum A4...
Work:
Max. 7 works...
The works must be
original or copy...
Deadline:
31 DECEMBER 2008
Prizes:
1. Prize:
1000 �+Trophy.,
2. Prize:
750 �+Trophy.,
3. Prize:
500 �+Trophy.,
Public Award: 250 �.,
FECO Award: 250 �.,
TULIP Award: 250 �.,
Special Prizes...
Address:
16th Dutch
Cartoonfestival.,
Postbox 2180.,
1180 ED
Amstelveen
(The Netherlands)
E-Mail:
nieu3620adsl-planet
Web:
www.fecoweb
Responsible:
Peter Nieuwendijk
Phone/Fax:
(+31) 252-532302

2ND INTERNATIONAL
MANISA-MESIR
CARTOON CONTEST-
(TURKEY)

Theme:
"Our Future=Our
Children!"
Size:
Minimum A4
(210X297 mm),
Maximum A3
(297X420 mm),
in Jpeg format with
300 dpi resolution...
Maximum 3 MB...
Note:
The participation will be
only by internet.
consequently, digital
artworks will be also
accepted...
Work:
The artists shall not
present more than Two
works...
Otherwise, all of them will
not be judged...
Deadline:
02 JANUARY 2009
Prizes:
First Prize:
2.500 �.,
Second Prize: 1.750 �.,
Third Prize: 1.000 �...
E-Mail Address:
cartoon@manisa.bel.tr
Web:
www.manisa.bel.tr
Responsible:
Mehmet Karatosun
Phone:
+(0236) 235 20 54-55



17TH INTERNATIONAL
EURO
KARTOENALE
(BELGIUM)

Theme:
"Sand, Pebble and
Gravel..."
Size:
210x297 mm (A4)
(8.268x11.693 inches)
Work:
The number of entries is
limited until 5... They shall
not have been exhibited or
published before...
Deadline:
15 FEBRUARY 2009
Prizes:
1st Prize:
1.600 �+Trophy.,
2nd Prize:
1.400 �+Trophy.,
3rd Prize:
1.200 �+Trophy.,
Prize of the ECC:
Personal Exhibition in the
ECC.,
Prize of the EU: 750 �.,
Address:
Euro-Kartoenale,
Waregemsesteenweg
113, B-9770
Kruishoutem
(Belgium)
E-Mail:
info@ecc-kruishoutem.be
Web:
www.ecc-kruishoutem.be
Responsible:
Organizing Committee
Tel:
Nonexistent...

41. INTERNATIONAL
UMORISTI MAROSTICA
CARTOON EXHIBITION
(ITALIA)

Theme:
"Lies"
Section:
A) Cartoon... B) Strips...
Size:
Free...
Work:
Max. 3 cartoon... The
works must be original,
without titles and
accompanied by author's
entry-form and biography...
The works will not be
returned and will be
included in the "Umoristi a
Marostica Museum..."
Deadline:
15 JANUARY 2009
Prizes:
"Scacchiera International
Grand Prize" (Two
Person-Cartoon or Strip
Section)., Special Prize:
(Five Person Cartoon or
Strip Section).,
Address:
Umoristi a Marostica-
36063 Marostica
(Vicenza) Italia
E-Mail:
info@umoristiamarostica.it
Web:
http://
www.umoristiamarostica.it
Responsible:
Nonexistent...
Phone-Fax:
+39-0424-72150
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INTERNATIONAL
"SATYRYKON"
CARTOON EXHIBITION
(POLAND)

Theme:
"Women..." (Mother, Wife,
Lover, Working Woman,
Artist, Feminist...
Section:
Humour and Social Satire.
Size:
Maximum A3...
Work:
Free...
Deadline:
07 FEBRUARY 2009
Prizes:
Grand Prix Satyrykon-
2008 pure Gold Key and
5.500 PLN.,
2 Gold Medals and 5.000
PLN.,
2 Silver Medals and 4.500
PLN.,
2 Bronze Medals and
4.000 PLN.,
4 Special Prizes:
3.500 PLN each...
Address:
International Exhibition
Satyrykon-Legnica 2009
Akademia Rycerska
Chojnowska 2
59-220 Legnica (Poland)
E-Mail:
satyrykon@wp.pl
Web:
www.satyrykon.com
Managing Editior:
Elzbieta Pietraszjko
Phone:
0-048 76 852-23-44

2. INTERNATIONAL
"SPORTHUMOR"
THE SMILE OLIMPICS
(ITALIA)

Theme:
"All Sports"
(Football, Cycling,
Athletics, Boxing,
Motorcycling, Skiing,
Motor Racing, Swimming,
Running, Speedboat
Racing, Basketball,
Baseball, etc...)
Section:
Cartoon or Caricature...
Size:
A4 (21x30) Only...
Work:
Original...
Maximum of 3 works...
Deadline:
28 FEBRUARY 2009
Prizes:
A prize of 2.500 � together
with other prizes awarded
by the management, will be
given to the artist who will
receive the most votes from
the public...
Address:
Emilio Isca
Via Dante 4
10098 Rivoli/TO
(Italia)
E-Mail Address:
emilioisca@libero.it
Web:
None
Responsible:
Emilio Isca
Phone-Fax:
+39 011 2483046
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19. INT. "GABROVO"
HUMOUR AND SATIRE
BIENNIAL
(BULGARIA)

Theme:
"Free..."
Size:
A4 (29x21 cm)
Work:
Each artist may submit up
to 5 entries for each
category, but no more than
2 works can be selected for
exhibition...
Deadline:
01 MARCH 2009
Prizes:
Grand Prize: Golden Aesop
(Statuette) +2.000
BGN+Certificate and an
invitation to stage a one-
artist show during Biennial
2011., Prize of the town of
Gabrovo: The Gascar
Statuette+1 500 BGN and a
Certificate.,
Ministry of Culture of the
Republic of Bulgaria: 1.000
BGN Certificate., Special
Prizes�
Address:
House Of Humour and
Satire., 68, Bryanska St.,
P. O. Box 104, 5300
Gabrovo (Bulgaria)
E-Mail:
humorhouse@mail.bg
Web:
www.humorhouse.bg
Responsible:
Tatyana Tsankova
Tel:
+359 66 /807248

CARTOON MUSEUM
CARTOON
COMPETITION
(POLAND)

Theme:
The Museum of Caricature
Art in Warsaw is Organising
a Competition for a
Humouristic-Satirical
cartoon, which is
provisionally entitled "Federic
Chopin's Smile..."
The competition, followed by
an exhibition will be a part of
Federic Chopin's 200th
anniversary celebrations in
2010...
Size:
Minimum A3...
Work:
Five cartoons...
Deadline:
15 NOVEMBER 2009
Prizes:
Overal prizes will be worth
around
20.000 Euros and in
addition there will be a
number of sponsored
awards...
Address:
Muzeum Karykatury
Kozia 11
00-070 Warszawa
(Poland)
E-Mail Address:
muzeumkarykatury@poczta.wp.pl
Web:
www.muzeumkarykatury.pl
Responsible:
Nonexistent...
Phone:
(+48 22) 827 88 95

INTERNATIONAL
BIENNIAL OF ART
HUMOUR TOLENTINO
(ITALIA)

Theme:
"The Children Are
Watching Us..."
Size:
Free...
Work:
Maximum 3 works...
Original...
Deadline:
27 MARCH 2009
Prizes:
The organiser will provide and
assign, for each piece on
display, the price range
chosen by the artist from 500-
1.000-1.500 Euro... 20% of the
earnings will go to the relevant
organiser... The winning works
of art will be excluded from
sale and will become the
property of the International
Museum for Art and
Caricature Humour in
Tolentino...
Address:
Segreteria della "25.
Biennale Internazionale
dell'Umorismo nell'Arte,
piazza della Libertà, 3-
62029 Tolentino
(Italy)
E-Mail:
info@biennaleumorismo.org
Web:
www.biennaleumorismo.org
Responsible:
The Segreteria
Phone-Fax:
+39733901365/326

2ND INTERNATIONAL
CARTOON CONTEST
"MOLLA NASRADDIN"
(AZERBAIJAN)

Theme:
"Oil" (Importance of Oil in
The World)..."
Work:
Each cartoonist can
submit a max of 2 works...
Cartoons can be sent by
e-mail...
Size:
A4 or A3...
Deadline:
01 MARCH 2009
Prizes:
1. Place (3 Persons)
Golden Medal
+Diploma+Catalogue.,
2. Place (4 Persons)
Silver Medal
+Diploma+Catalogue.,
3. Place (5 Persons)
Bronze Medal
+Diploma+Catalogue.,
Special Awards
(10 Persons)
+Diploma+Catalogue...
Address:
AZ1010 Azerbaijan Baku
Neftchilar avenue 145
Azerbaijan Cartoonists'
Union (Azerbaijan)
E-Mail:
mollanasreddin2009@gmail.com
Web:
www.azercartoon.com
Responsible:
Bayram Hacýzade
Phone:
(994 12) 493 28 98



8TH INTERNATIONAL
"KYOTO" CARTOON EXHIBITION ALBUME

Publishers: Kyoto International Manga Museum (Kyoto City-Kyoto
Seika University, Kyoto International Cartoonists Congress (KICC),
The Kyoto Shimbun Newspaper Co Ltd., Size: 21.5x20 cm., 141
Page., Full Coloured., 2008... (Kyoto-Japaan)

CARTOONING FOR PEACE ALBUME
Publishers: The Foundation "Cartoning For Peace, UN
Headquarters in New York., Size: 21x30 cm., 68 Page., Full
Coloured., 2008...

BAYRAM HACIZADE
AZERBAYCAN'DA KARÝKATURANIN ÝNKÝÞAFI

Publisher: Azarbaycan Karikaturaçý Ressamlar Birliyi., Yayýna
Hazýrlayan: Bayram Hacýzade., Size: 21x29 cm., 320 Page., Black
White., 13. 03. 2008... (Bakü-Azerbaycan)  ISBN: 5-86874-248-6
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13. INTERNATIONAL
"ZAGREB" CARTOON EXHIBITION ALBUME-2008

Publisher: The Croatian Cartoonists Association., Publication
Editors: Ivan Saric, Senaid Serdarevic, Zdenko Puhin, Tomislav
Ozanic., 19x19 cm., 96 Page., Coloured and Black-White., 2008...
(Zagreb-Croatia) ISBN: 978-953-7392-04-8
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III. INTERNATIONAL
"SANTOMERA" HUMOR GRAFICO CONTEST ALBUME

Publishers: Santomera Municipality., Organizator: Concejalia De
Mujer, Igualdad, Oportunidades E Inmigracion., Editor: Fernando
Bernabe Lopez., Size: 15x21 cm., 55 Page., Full Coloured., 2008...
(Santomera-Spain)

THE FIFTH INTERNATIONAL "HUMODEVA" CARTOON
CONTEST CALENDER ALBUME-2005

Publishers: Agneta Vargaa., Editor: Horia Criþan, Liviu Stanila.,
Size: 10x30 cm., 62 Page., Full Coloured., 2004... (Deva-Romania)

6. SALONUL CARICATURII DE PRESA GALATI-2007
Publishers: Municipality Galati., Coordinator: Pavel Botezatu.,
Organizator:  Eduard Kevorchian., Size: 15x22,5 cm., 86 Page.,
Black White., 2007... (Galati-Romania)

INTERNATIONAL "GUANGXI CITY COLLEGE"
CARTOON CONTEST ALBUME-2007

Publishers: Guangxi City College., Director: Yan Lu., Size: 19x18,5
cm., 237 Page., Full Coloured., 2007... (Guangxi City-China) ISBN:
978-7-219-06296-8



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20                                  YIL-YEAR:7 (KASIM-NOVEMBER 2008) SAYI-ISSUE:75

"KARÝKATÜRCÜLER ABÝDÝN
DÝNO'YU ANIYOR�" KARÝKATÜR

SERGÝSÝ KARÝKATÜR VAKFI
GALERÝSÝ'NDE YER ALDI...

Obur Mizah tarafýndan Abidin Dino'nun 95. Yaþ günü
anýsýna düzenlenen "Karikatürcüler Abidin Dino'yu Anýyor"
portre karikatürleri sergisi 1 Kasým 2008 tarihinde Nezih
Danyal Karikatür Vakfý Galerisi'nde açýldý.

Daha önce Abidin Dino'nun doðum günü olan 23 Mart
2008 tarihinde Ýstanbul'da açýlan sergi, bu kez Ankaralý
sanatseverlerle buluþtu.

13 Kasým tarihine kadar süren sergide yerli, yabancý
56 karikatürcünün Abidin Dino'yu çizdikleri 56 portre
karikatürü yer aldý.

www.sezerodabasioglu.com

SEZER ODABAÞIOÐLU
CARTOON WEB PAGE

Croatian cartoonist Ismet-Ico Voljevica, "Grge" (father) died
29.10.2008 in Zagreb after a long illness.

Ismet-Ico Voljevica was born on the 18th July 1922 in Mostar,
finished high school in Sarajevo and studied at the Architecture
Faculty in Zagreb. As a student began to cooperate in the comics
magazine Kerempuh. Then he worked for Grgu, without
interruption, full 39 years while publishing with other dailies
and magazines.

Ismet-Ico Voljevica is one of the most prominent cartoonists
from the area of former Yugoslavia. Among others, he was the
winner of the Grand Prix at the World Festival of Caricatures in
Montreal (1974), and three awards from Croatian Journalists
Association (1950, 1965 and 1967) plus the "Otokar Ker�ovani"
(life's work) award in 1980.

In 2004 Voljevica received the award of Mladen Basic Bibi
for his contribution to the creation and development of the
Croatian Cartoonist Association (HDK) which he was a member
of since 1985. Ismet Voljevica is buried on Tuesday, 4 November
at the Zagreb cemetery Mirogoj.

CROATIAN FAMOUS
CARTOONIST ISMET VOLJEVICA

PASSED AWAY (1922-2008)
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NIZAR OUTHMAN
CARTOON WEB PAGE

http://www.nizartoon.net

SAVAÞ DÝNÇEL ANISINA
KARÝKATÜR SERGÝSÝ...
20 Aralýk 2007 tarihinde vefat eden oyuncu, yönetmen

ve karikatürcü Savaþ Dinçel'in karikatür sergisi 15 Kasým
2008 tarihinde "Nezih Danyal Karikatür Vakfý Galerisi"nde
açýldý.

Sergide Dinçel'in seksenli yýllarda çizdiði Çok Sesli müzik
karikatürleri ve son günlerinde yaptýðý renkli çalýþmalarý
yer aldý.

"Dünya Çocuk Kitaplarý Haftasý" nedeniyle Bartýn Ýl Kültür
ve Turizm Müdürlüðü çocuklara dönük etkinliðinde
"Nasreddin Hoca 800 Yaþýnda" isimli karikatür sergisini iki
farklý mekanda öðrencilerle buluþturdu...

"Nasrettin Hoca 800 Yaþýnda" isimli karikatür sergisi,
"Bartýn Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Kültür Evi"nde ve
"Halk Eðitim Merkezi Sergi Salonu"nda yer aldý...

Bartýn Ýl Kültür Müdürü Mehmet Altaþ "Nasrettin Hocayý
genç kuþaklara tanýtmak bizler için bir onurdur... Bu amaçla
ilimizde bu sergiyi gerçekleþtiren "Ýzmir Saat Kulesi
Karikatürcüler Topluluðu"na ve ilimize gelerek
öðrencilerimizle söyleþi yapan, kitaplarýný imzalayan Savaþ
Ünlü'ye teþekkür ederim" dedi...

BARTIN'DA NASRETTÝN
HOCA SERGÝLERÝ...

HOMUR MÝZAH
GAZETESÝ KASIM

2008 SAYISI ÇIKTI

NASREDDÝN HOCA 800 YAÞINDA
KARÝKATÜR SERGÝSÝ ADIYAMAN'DA

Ýzmir'li çizerlerin
oluþturduðu "Nasrettin
Hoca 800 Yaþýnda"
isimli karikatür sergisi
Türkiye'nin doðusuna,
Adýyaman'ýn Besni
ilçesinde açýldý...

"10. Besni Eðitim
Bayramý" kapsamýnda
açýlan karikatür sergisi
24-26 Ekim 2008
tarihleri arasýnda Besni
Ticaret Lisesi Kapalý
Spor Salonu'nda
izleyicileriyle buluþtu...

Toplum Gönüllüleri
Vakfý ve Ýzmir Saat
Kulesi Karikatürcüler
Grubu'nun ortaklaþa
açtýklarý karikatür
sergisi, Anadolu'nun

bir çok kentini dolaþmaya devam
edecek...

(Homur Haber Merkezi) Homur Mizah Gazetesi Kaz
Daðlarýnda, Bergama'da, Efem Çukurunda, Uþak Eþme ve diðer
yerlerde çýkarýlan Altýn'ý iþlerken kullanýlan Siyanur maddesinin
çevresel zararlarýný ve buna sebep olan gerici tarikat ve emperyal
emelli  sermayeye dikkatleri çekmek için CÝA-NUR manþeti ile
çýktý...

Homur'un bu sayýsýnda: Atay Sözer, Ord Prof Dr Akildane
Herzekar, Gülsüm Cengiz, Erhan Týðlý, Bertolt Brecht, Yýlmaz
Onay, Rahime Henden, Savaþ Ünlü, Aziz Gültekin, Hüseyin Gül,
Emre Bakan, Ahmet Çuhacý, Piref. H. Ökkeþ, Fahri Bozbaþ,
Devrim Demiral, Dinçer Pilgir, Firuz Kutal, Ergin Gülen, Mete
Arif Tokmak, Latuff Carlos, Mustafa Bilgin, Atay Sözer, Kürþat
Coþkun, Kurtuluþ Ayyýldýz, Mustafa Yýldýz, Sait Kapýcýoðlu, Ýlker
Ekinci, Canol Kocagöz, Asuman Küçükkantarcý, Hüseyin Çakmak,
Nuri Bilgin, Lütfü Çakýn, Ýsmail Kar, Necati Abacý, Bas Mitropoulos,
Ahmet Kiraz, Nusret Öztürk, Ferit Turan, Cabbar, Semih Poroy,
Altan Özeskici...

Homur'un bulmacasýný Atýl Onat Doruk, grafik çalýþmasýný Emre
Bakan'ýn yaptýðý bu sayýnýn yayýn kurulunu: Atay Sözer, Cabbar,
Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir  üstlendi. TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odasý  Haber Bülteni Eki olarak çýkan
Derginin JMO adýna Sahibi ve Sorumlu Yazý iþleri Müdürü: Dündar
Çaðlan. Editör: Murat Ateþoðullarý. JMO AdýnaYayýn Kurulu:
Hakan Tanyaþ, Hüseyin Uytun, Gözde Kuruçim, Hüsne Seda
Koç...

Homur Mizah Gazetesi ile haberleþme adresi:
E-Posta: homur@hotmail.com
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2008; Nasrettin Hoca'nýn doðumunun 800. yýldönümü ve bu
yýl "Nasrettin Hoca Yýlý" olarak ilan edildi.

Dile kolay, sekiz yüz yýldan bu yana onun dilden dile dolaþan
fýkralarý hiç unutulmuyor. Tam tersine ölümünden sonra bile
binlerce yeni fýkra onun adýna, onun baþýndan geçmiþ gibi
anlatýlabiliyor. Üstelik Nasrettin Hoca'nýn fýkralarý hiçbir zaman
güncelliðini yitirmiyor, her an tazeliðini koruyor.

Nasrettin Hoca; sadece Türkiye de deðil "Türk" adýnýn geçtiði
her yerde iz býrakmýþ, hatta Ýran'da, Azerbaycan'da, Kuzey
Afrika'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, benzer adlarla
sahiplenilmiþtir.

Eray Özbek ve Cem Günen; sanatçý duyarlýðý ile Nasrettin
Hoca'nýn bu önemli yýldönümünde kiþisel olarak bir çabaya
giriþiyor özel bir sergi hazýrlýyorlar. Serginin adýný da hocanýn
bilinen bir fýkrasýndan esinlenerek "Bilenler Bilmeyenlere
Anlatsýn" diyorlar.

"BÝLENLER BÝLMEYENLERE ANLATSIN"
 NASREDDÝN HOCA-YAZILI DESENLER SERGÝSÝ

Bu sergide sanatçýlar; Nasrettin Hoca'nýn fýkralarýna
göndermeler yapýyor, özel bir desen ve kaligrafi ile tablolaþtýrarak
47 anlamlý eserin ortaya çýkmasýný saðlýyorlar. Desenlemeyi
tanýnmýþ karikatür sanatçýsý Eray Özbek, yapýyor. Özbek en basit
teknikle görsel bir þölen izlettiriyor. Kaligrafi çalýþmalarýný da
Cem Günen yapmýþ, geleneksel hat sanatýný latin harflerine
uyarlýyor.

Ýkisi de mimarlýk eðitimi almýþ, ikisi de görsel sanatlar
alanlarýnda etkinliklerde bulunmuþ çok yönlü ve üretken insanlar.
Eray Özbek; "Estetik ve mizahi duygularý kýpýrdatmayý
amaçlayan" çalýþmalarýyla ödüller almýþ, Türk karikatürünü
yurtdýþýnda da tanýtmýþtýr. Cem Günen ise öykü, þiir, denemeler
yazmýþ, tiyatro ile ilgilenmiþtir.

22 Ekim 2008 tarihinde: Anadolu Üniversitesi Eðitim
Karikatürleri Müzesi'nde açýlan sergi 21 Kasým'a kadar
izlenebilecek.


