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TRAYKO POPOV (BULGARIA)
International UMO Cartoon Contest 2010 - India

http://www.usabilitymatters.org (27.02.2011)

HÜSEYÝN ÇAKMAK

nBu 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...

nThe 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...

VLADIMIR STANKOVSKI (SERBIA)
International UMO Cartoon Contest 2010  www.usabilitymatters.org (27.02.2011)

ANE VASILEVSKI (MACEDONIA)
XI. International "Simavi" Cartoon Contest Album

(Turkiye) 1993
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ULUSLARARASI ÜNE SAHÝP
TÜRK KARÝKATÜR SANATÇISI

PROF. DR. ATÝLA ÖZER'Ý
SONSUZLUÐA UÐURLADIK
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KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR-
NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR

HOMUR GAZETESÝ YAYINLANDI
Homur mizah gazetesi yayýnlandý. 50.000 adet basýlan

Homur mizah gazetesinin son sayýsýnýn çeriði ve baþlýklarý þöyle:
Homur mizah gazetesi "Çocuklarýmýz Ölmesin - Þeker de

Yiyebilsinler" diye, nükleer santrallara karþý çýktý�
"Bu Santral Nükleer Doðayý Deler Geçer" manþetiyle

yayýnlanan Homur'un üst manþetlerinde: "Anlayana Sivrisinek
Saz, Anlamayana Nükleer Tüp-Gaz." "Santralin Yeri Akkuyu,
Çýkacak Sonunda Suyu" Homurabi. "Tövbe Edin, Nükleer
Santrali Sevmeyenleri Ýmam'ýn Ordusu Çarpar" The Ýmam.

Homur'un son sayýsýndaki Baþyazý'yý TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz Göltaþ
"Çernobil, Fukuþima� Bir Daha Asla  Olmamalý." baþlýðý ile
yazdý. Homur'un geçen sayýsýnýn konusu olan Allianoi'yi
okuyucuya tekrar hatýrlatmak için, yýllar sonra baraj sularý
temizlenirken bulunmasý için þiþe içine bir mesaj  yazarak
Allianoi'ye fýrlattýk.

Homur'un son sayýsýnda yazýlarýyla: Atay Sözer, Cengiz
Göltaþ, Ord Prof Dr. Akildane Herzekar, Cabbar, Ayþe Yamaç,
Nazým Hikmet, Rahime Henden, Savaþ Ünlü, Ümit Songül,
Ýsmail Cem Özkan, Gülsüm Cengiz, Pref H. Ökkeþ, Metin
Karadað, Ahmet Önel... Çizgileriyle: Eray Özbek, Atilla Atala,
Dinçer Pilgir, Vahit Akça, Coþkun Göle, Halis Dokgöz, Canol
Kocagöz, Aslý Yücel, Mustafa Yýldýz, Atay Sözer, Devrim
Demiral, Ýsmail Cem Özkan, Aþkýn Ayrancýoðlu, Birol Çün,
Tayfun Akgül, Çiðdem Demir, Lütfü Çakýn, Günberk Gülderen,
Mehmet Tevlim, Nevin Elitez, Emre Yýlmaz, Hülya Erþahin,
Dinçer Pilgir, Ekrem Kýlýç, Cemal Arýð, Ferit Avcý, Seyit Saatçi.
Fotoðraflarý ile: Fehmi Karaman. Homur mizah dergisinin son
sayýsýnda YGS, 1 Nisan Þaka Günü'nü Homur bu sene 1-7
Nisan günlerinde ilk defa Silivri - Ýstanbul'da 7-70 herkesle
beraber kutladý.

Mizahýmýzýn piri, üstadý, Nasreddin Hoca Danýþma Kurulu'nda
bulunan homur yazar ve çizerleri görüþlerini bildirdiler.

Homur mizah gazetesi'nin 77. sayýsý 50 bin adet tirajla
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Elektrik Mühendisliði eki
olarak çýktý. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný olarak Homur'un 77. sayýsýnýn sahibi: Cengiz Göltaþ;
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Erdal Apaçýk; Homur mizah
gazetesinýn 77. sayýsýnýn Yayýn Kurulu: Atay Sözer, Cabbar,
Canol Kocagöz, Devrim Demiral, Dinçer Pilgir; Yazýþma ve
isteme adresi: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý, Ihlamur
Sok, No: 10,  Kýzýlay - Ankara;

Tel: 0312.425 92 72
E-Posta: emo.yayin@emo.org.tr ve www.emo.org.tr
Ýletiþim: homurmizah@yahoo.com
izleme: homur.blogspot.com

http://www.cartoonblues.com/

SEYRAN CAFERLi
CARTOON WEB PAGE

http://www.cartooncenter.net

KOTRHA-CARTOONS
WEB  PAGE

kotrha-cartoons.webovastranka.sk
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http://artefacto.deartistas.com

http://www.saeedartoon.blogfa.com

Hasan Bleibel   http://www.cari-cature.com/

HUMORGRAFE
(CARTOON&HUMOR NEWS)

www.humorgrafe.blogspot.com

FARUK ÇAÐLA
Cartoon Web Page

http://www.farukcagla.com

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

BAÞSAÐLIÐI
Türk Karikatür Sanatçýsý,

Eskiþehir Eðitim Karikatürleri Müzesi
Kurucularýndan

PROF. DR. ATÝLA ÖZER'in
vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ

bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, eþi Vicdan
Özer'e ve tüm ailesine baþsaðlýðý dileriz...

Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6                            YIL-YEAR:9 (MAYIS - MAY 2011) SAYI-ISSUE:99

MUSTAFA YILDIZ

ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER

nnnnn     ÝZMÝR KÝTAP FUARI'NDA KARÝKATÜR SERGÝSÝ
Türkiye'nin Ýzmir þehrinde 16. kez düzenlenen Kitap Fuarý,

karikatür sergilerine ev sahipliði yaptý.
Kitap Fuarý süresince, Karikatürcüler Derneði Ýzmir

Temsilciði standýnda "Besleyenler ve Beslenenler" konulu
karikatür sergisi açýlýrken, Homur Mizah Grubu'nun "Allianoi"
konulu karma karikatür sergisi de izleyici karþýsýna çýktý.

Kitap Fuarý süresince yüzlerce mizahseverin akýnýna
uðrayan karikatür sergilerini, yerel yöneticiler, yazarlar ve
sanatçýlar ziyaret etti.

Portre karikatür çiziminin yaný sýra karikatür albümü, mizah
dergileri ve kartpostallarýn da satýþa sunulduðu karikatürcüler
standýna çocuk ve gençler yoðun ilgi gösterdiler. Karikatür
sergileri 24 Nisan 2011 tarihinde sona erdi.

nnnnn     EGE ÜNÝVERSÝTESÝ'NDE
KARÝKATÜR ATÖLYESÝ

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen "7. Alternatif Öðrenci
Þenliði" 10 - 13 Mayýs 2011 tarihlerinde gerçekleþti.

Birçok konser, panel, tiyatro ve atölye çalýþmalarýnýn
yapýldýðý etkinliklerin son günü karikatür atölyesi de
düzenlendi.

Ýzmirli karikatürcüler karikatür çizimlerinin yaný sýra
üniversite gençliði ile söyleþi imkaný da buldular.

nnnnn     ÝZMÝRLÝ ÇÝZERLERÝ BULUÞTURAN ÞENLÝK
"2. Kazým Koyuncu Çevre ve Müzik Festivali" Ýzmirli

çizerlerin buluþma noktasý oldu. Karikatürcüler Derneði Ýzmir
Temsilciliði standý mizah severlerle doldu taþtý.

Karabaðlar Belediyesi'nin düzenlediði þenliðin ilk günü
Ýzmirli çizerler; Ayten Köse, Sezer Odabaþýoðlu, Menekþe
Çam, Ercan Baysal, Özge Ulu, Birol Çün, Turan Ýyigün, Zafer
Güven, Cemalettin Güzeloðlu, Emre Özkan ve Mustafa Yýldýz
karikatürseverler ile sohbet etme imkaný buldular.

nnnnn     "ÇEVRE KARÝKATÜRLERÝ" SERGÝSÝ
MORDOÐAN'DA AÇILDI

Mordoðan Belediyesi "Denizle Buluþma Þenlikleri"
çerçevesinde "Çevre Karikatürleri" Sergisi açýldý.

Birçok etkinliðe ev sahipliði yapan "Denizle Buluþma
Þenlikleri" 4 gün sürdü.
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M E K T U P - L E T T E R - M E K T U P - L E T T E R - M E K T U P - L E T T E R -

Deðerli biraderler, üzücü haberi
Karikatürcüler Derneði web sitesinden
öðrendim. Haber aynen þöyle:

"Geçmiþ Olsun Metin Peker�
Derneðimizin Baþkaný Metin

Peker mide kanamasý teþhisiyle 18
Nisan 2011 tarihinde Medicana
Ankara Hastanesi'ne kaldýrýlmýþtýr.
Kendisininin bir an önce saðlýðýna
kavuþmasýný diliyoruz.

Tüm üyelerimiz adýna geçmiþ
olsun diliyoruz..."

Bizden de geçmiþ olsun birader.
Yýllardýr bu köþede aðýr eleþtiriler
yöneltiyoz Metin Peker'e. Fakat
sonuçta eski bi dostuz onunlan. Dost
olmasak bile insanýz.

Metin Peker'i acýmasýzca eleþtiriyoz
fakat saðlýk baþka biþiye benzemez.
Ýþin içinde hastalýk olduðu zaman
durum deðiþiyo.

Metin Peker biraderin en acýmasýz
muhalifi olsak bile, eleþtirirken
kalemimizin amaný olmasa bile,
böylesi durumlarda insafa geliriz.

Deðerli biraderler: Metin Peker'in
mide kanamasý geçirttiði haberini
öðrenir öðrenmez endiþeye ve
korkuya kapýldým.

Metin Peker, sýrf kendisini
eleþtirmeyelim diye, sýrf bizi suçlu
göstersin diye, kendi kendine mide
kanamasý geçirebilir. Kalp spazmý bile
geçirebilir mazallah.

Olur mu olur.
Ýhale üzerimize kalmasýn.
Deðerli biraderler, merak sebebiyle,

Metin Peker biraderin neden ve niçin
mide kanamasý geçirttiðini
araþtýrmaya koyuldum internetten. Ve
anladým ki, Metin Peker iki sebep
nedeni ile mide kanamasý geçirmiþ.

Birincisi sebep fazla alkol almak,
ikinci sebep onu fazla eleþtirmemiz
nedeni ile fazla stres yapmak.

Malumunuz olduðu üzre, fazla
alkolü Metin Peker birader almakta.
Fazla stresi de, onu  eleþtirdiðimiz için
yapmakta.

Yani, bu iþte %50 suçumuz var!

DERVÝÞ KERÝMOÐLU

METÝN PEKER
BÝRADERE ACÝL

ÞÝFALAR DÝLERÝZ...

Deðerli biraderler, mide kanamasý
hususunda ulaþabildiðim bazý bilgileri
paylaþmak istiyorum sizinle:

"Fazlasýyla alkol kullanmak ve bazý
ilaçlarýn yan etkisi mide kanamasýna
neden olmaktadýr.

Stres mide kanamasýný tetikleyici
unsurlardandýr. Mide kanamasý nedeni
ile aðýzdan kan gelmesi ya da siyah
renkte dýþkýlamak, mide-baðýrsak
sisteminin üst bölümünde bir kanama
olduðunun göstergesidir.

Mide kanamasý ön tanýsýyla yapýlan
endoskopik incelemelerin yaklaþýk %8
ile %15�inde kanama odaðýnýn yemek
borusu olduðu saptanmaktadýr. Yemek
borusundaki kanamanýn nedeni ise
karaciðer hastalýklarýnda oluþan varisler
ya da çoðu kez reflü nedeniyle oluþmuþ
hücresel hasar ve/veya ülserlerdir.

Reflünün oluþturduðu hücresel hasar
zamanýnda kontrol altýna alýnmazsa
önce erozyonlara (yüzeyel hücrelerde
dökülme) sonraki aþamalarda ise ülser
ve ciddi kanamalara neden
olabilmektedir.

Mide kanamasý geçiren hastaya
aþaðýdaki þekilde yardýmcý olunur.

- Telaþlanmayýn.
- Hastayý hemen yatýrýn.
- Bir su bardaðý soðuk sütü veya  bir

bardak soðuk suyu yavaþ yavaþ içirin.
Bunlarýn yerine ufak bir parça buz da
yutturabilirsiniz.

Mide kanamasýný diðer ortaya çýký
ekli ise kan kusmaktýr. Vücutta çe itli

deðiþimler olur (halsizlik, sýcaklama,
mide bulantýsý) Mide kanamas
nedeni ile kusarsýnýz ve midenizden
pelte pelte, ciðer parçalarý gibi, kan
pýhtýlarý çýkar.

Kan pýhtýlarýnýn aðýzdan nas l
çýktýðýna, boðazdan nasýl geçtiðine
inanamazsýnýz. Jöle gibi gözünüzün
önünde durur. Bu aþamada fazla kan
kaybý yaþanabilir. Hastanede ise
burundan mideye bir boru sokarlar,
þýrýnga ile midede oluþan kan
çekerler, huniyle buz ama buz gibi bir
suyu o borudan midenize aktar rlar.
Mide yýkanýr. Ýhtiyaç olursa
endoskopi süreci yaþanýr.

Bir süre (ülser ve gastrit yoksa
kýsa bir süre) haþlanmýþ yumurta,
hafif lapa pilav, haþlanmýþ makarna,
muz, süt gibi þeylerle beslenirsiniz.
Mideyi yoracak olaylara dikkat edilir.

Deðerli biraderler, böylesine iç
karartan bilgiler verdiðim için alelen
özür diliyom hepinizden. Fakat, bu
hususta bilgi sahibi olduk.

Þimdik sözümüz Metin Peker
biradere:

Sevgili Metin, Karikatürcüler
Derneði sebebi ile ve bizlerin aðýr
eleþtirileri nedeni ile stres
yapýyorsun.

Niye gerek birader?
Babanýn malý mý Karikatürcüler

Derneði?
Çekiyorsun gelmiyo, itiyorsun

gitmiyo. Bu durumda, býrak ortada
kalsýn.

Canýndan deðerli mi?
Bu arada, alkolü azaltacaksýn

birader.
Biliyorsun ki, alkolün fazlasý

karaciðere zarar.
Sen ha bire içiyosun.
Sünger gibi çekiyosun.
Azaltacaksýn þu mereti.
Benim gibi yeþilaycý ol birader.
Raký içeceðine limonata iç.
Neyse.
Fazla uzatmanýn anlamý yok.
Fakat, ben týrstým bu iþten. Metin

Peker biradere stres yapabilecek,
stres nedeniyle onu alkole
yönlendirecek sert, acýmasýz ve
insafsýz eleþtirilerime son veriyom.

Bu yazýdan sonra, Metin Peker
biraderi eleþtirmiyecem artýk.

Metin Peker biraderi ve
Karikatürcüler Derneði'ni övücü ve
destekleyici yazýlara baþlýyacam
bundan sonra.

Kim ne derse desin, saf
deðiþtiriyom.

Metin Peker biradere acil þifalar
diliyom. Bir an önce saðlýðýna
kavuþmasý dileklerimlen.
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ELMAN MIRZOYEV
WEB PAGE

www.art-elman-emir.com

CARTOON-IRAN
(CARTOON&HUMOR NEWS)

www.cartooniran.com

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

HOMUR HOMUR
(HOMUR MiZAH DERGiSi)

homur.blogspot.com

M. BONDAROWICZ
(Cartoonist & Illustrator)

www.bondarowiczart.republika.pl

http://www.pismestrovic.com

PETAR
PISMESTROVIC

www.sezerodabasioglu.com

SEZER ODABAÞIOÐLU
CARTOON WEB PAGE

AZERBAIJAN CARTOON
WEB PAGE

www.azercartoon.com

FOTOLOG.COM
INT. CARTOON WEB PAGE

http://www.fotolog.com/biradantas

HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU

www.homur.blogspot.com
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ATiLA ÖZER VEFAT ETTi
Uzun süredir saðlýk sorunu bulunan karikatür sanatçýsý -

akademisyen Prof. Dr. Atila Özer, tedavi görmekte olduðu
Eskiþehir Acýbadem Hastanesi'nde, 23 Nisan 2011 tarihinde
vefat etti.

Prof. Dr. Atila Özer'in cenazesi 25 Nisan 2011 tarihinde
Eskiþehir'de Odunpazarý Alaaddin Camii'nde kýlýnan ikindi
namazýndan sonra Asri Mezarlýk'ta topraða verildi.

AÜ Eðitim Karikatürleri Müzesi Müdürü de olan Prof. Dr.
Özer'in özel bir hastaneden alýnan cenazesi Alaaddin Camisi'ne
getirildi. Prof. Dr. Özer'in cenazesi, kýlýnan namazýn ardýndan,
Asri Mezarlýk'ta defnedildi.

Cenazeye, Prof. Dr. Özer'in ailesi, yakýnlarý, Büyükþehir
Belediye Baþkaný Yýlmaz Büyükerþen, Odunpazarý Belediye
Baþkaný Burhan Sakallý, Tepebaþý Belediye Baþkaný Ahmet
Ataç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydýn,
Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Yýlmaz Karaca,
akademisyenler ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

ATÝLA ÖZER ÖZGEÇMÝÞ
1949 yýlýnda Burdur'da doðdu. Devlet Mühendislik ve

Mimarlýk Akademisi' ni bitirdi. "Ýletiþim Sanatlarý" dalýnda yüksek
lisans yaptý, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nden "Grafik" dalýnda "Sanatta Yeterlik" aldý.

1995 yýlýnda Doçent, 2001 yýlýnda Profesör oldu. Anadolu
Üniversitesi'nde öðretim üyeliði yapmakta idi. Eþi, Almanca
öðretmeni Vicdan Özer'dir. Karikatür sanatýyla çizer ve
araþtýrmacý olarak ilgilenmekte idi.

Ýlk kiþisel sergisini 1978 yýlýnda Nasrettin Hoca'nýn doðduðu
köyde (Hortu-Eskiþehir) açmýþtýr. Daha sonra Avusturya'nýn
Klagenfurt kentinde (1986), Eskiþehir'de (1988), Þile'de (1992),
Sivrihisar'da (1993), Ankara'da (1994), Anamur'da (1996)
Almanya'nýn Staufen kentinde  (1996), Avusturya'nýn Landeck
ve Zams kentlerinde (2000), Eskiþehir'de (2008) sergiler
açmýþtýr. Ayrýca pekçok ulusal ve uluslararasý karma sergiye
katýlmýþtýr. Bir eseri Varþova Karikatür Müzesi'ne alýnmýþtýr.

"Karikatüre Selam" (1982), "Çizgiler" (1985), "Çizgimizah"
(1995) adlarýný taþýyan üç karikatür albümü ile "Karikatür Sanatý
ve Reklamcýlýk" (1988) ve "Ýletiþimin Çizgi Dili Karikatür" (1994),
"Yurtdýþýnda Ödül Kazanan Türk Karikatürleri" (1995), "Kuramsal
ve Uygulamalý KARÝKATÜR" (1998) "Karikatür Müzeleri" (1999)
adlý araþtýrma kitaplarý, "Grafik Üretim Teknikleri" (1995) adlý
ders kitabý, "Ödüller" (2003) biyografi kitabý, "Karikatür Yazýlarý"
(2007) makaleler kitabý yayýnlanmýþtýr.

Anadolu Üniversitesi Karikatür Kulübü'nü kurmuþ ve çeþitli
etkinlikler düzenlemiþtir. Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðünü yapmakta idi.

(Cumhuriyet Haber Portalý) Karikatürcü, araþtýrmacý,
öðretim üyesi Prof. Atila Özer, 25 Nisan 2011 tarihinde
Eskiþehir'deki Alaaddin Cami'nde kýlýnan öðle namazýnýn
ardýndan Eskiþehir Asri Mezarlýðý'nda yaþama veda eden
kayýnpederi Necmettin Bulunmaz ile birlikte topraða verildi.
Eskiþehir Üniversitesi'nde, Eskiþehir Eðitim Karikatürleri Müzesi
Müdür Yardýmcýs Sadettin Aygün'ün yönettiði cenaze töreninde

Rektör Prof. Dr. Davut Aydýn, önceki rektör Prof. Dr. Engin Ataç,
Güzel Sanatlar Dekan Yardýmcýsý Doç Rýdvan Coþkun,
Karikatürcüler derneði Baþkaný Metin Peker birer konuþma
yaparak Atila Özer'in hem sanatçý hem eðitimci olarak
uluslararasý üne sahip özel bir insan olduðunu vurguladýlar.

Cenaze törenine eþi Vicdan Özer ve ailesinin yaný sýra
öðretim üyeleri, öðrenciler, Kamil Masaracý, Semih Poroy, Ercan
Akyol, Tan Oral, Orhan Doðu, Erdoðan Baþol, Erdoðan Bozok,
Yurdagün Göker, Nezih Danyal, Seçkin Temur, Muhittin Köroðlu,
Aziz Yavuzdoðan, Ýsmet Lokman, Ergin Gülen, Ahmet Aykanat,
Hikmet Cerrah, Bülent Okutan, Ali Þur, Beytullah Heper, Erol
Büyükmeriç, Hasan Efe'nin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda
karikatürcü katýldý.

www.nekra.eu



(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10                           YIL-YEAR:9 (MAYIS - MAY 2011) SAYI-ISSUE:99

ATiLA ÖZER VEFAT ETTi

Azerbeycan Karikatürist Ressamlar Derneði de törene
baþsaðlýðý mesajý yolladý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof.
Dr. Yýlmaz Büyükerþen de Alaadin Cami'ne gelerek iki büyük
acýyý birlikte yaþayan Özer ve Bulunmaz ailesine baþsaðlýðý
diledi.

NEZÝH DANYAL
(KARÝKATÜRCÜLER VAKFI BAÞKANI)

Prof. Atila Özer yaklaþýk yirmibeþ yýllýk arkadaþýmdý. Usta
bir karikatürcü, iyi bir grafiker, bilimsel yanýyla iyi bir araþtýrmacý,
bir kültür adamýydý. Çizgilerini, yazýlarýný, kitaplarýný yayýmladý,
büyük bir olgunlukla hiç abartmadý, sürekli üretti.

Karikatüre gönül vermiþti, karikatürün bilimsel yanýný
önemseyerek Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný Araþtýrma
ve Uygulama Merkezi'nin kurulmasýna önayak oldu. Bu merkez
kanalýyla Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi'nin
açýlmasýný saðladý. Öðretim üyeliði yanýnda bu kurumlarýn
müdürlüðünü de yapýyordu. Bir çok ulusal, uluslararasý etkinlikler
O'nun öncülüðünde yapýldý. Ankara'da 17 yýldýr Uluslararasý
Karikatür Festivali yapan biri olarak Anadolu'da bu etkinliklerin
ne kadar güç yapýldýðýný biliyorum. Atila'nýn bilimsel yazýlarýyla,
karikatürleriyle, sergileriyle ve her festivale katýlarak yaptýðý
katkýlarla bize çok emeði geçti. Bir hafta önce yaptýðýmýz
festivalde ne yazýk ki Atila yoktu ve acý haberi aldýk. O'nun
yokluðunu biz gibi Türk Karikatürü de duyumsayacak.  Beyefendi
Atila Özer kardeþim seni çok arayacaðýz, ürettiklerinle hep
anacaðýz.

METÝN PEKER
(KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI)

Derneðimizin deðerli üyesi Atila Özer'i kaybetmenin derin
üzüntüsünü tüm karikatürcülerle paylaþýyorum. Atila Özer
yaþamý boyunca hiç kopmadan karikatür sanatýnýn içinde
olmuþtur. En deðerli katkýsý Eskiþehir Eðitim Karikatürleri
Müzesi'ni kurarak birçok ulusal ve uluslararasý karikatür
sanatçýsýnýn çalýþmalarýný sergileme olanaðýný saðlamasý
olmuþtur.

Atila Özer'in uzun yýllar Anadolu Üniversitesi öðrencilerine
karikatür aþýlamasý ne denli karikatür sevdalýsý olduðunun

göstergelerinden biridir.

SEMÝH POROY
(KARÝKATÜR SANATÇISI)

Karikatür ailesinin kadir kýymet bilen bir üyesini yitirdik.
Çizerliðinin çok ötesinde, karikatürü bütün baðlantýlarýyla ele
almak, incelemek isteyen bir araþtýrmacýydý, arþivciydi.
Üniversitenin ve oradaki belediyelerin büyük katkýlarýný
unutmuyorum ama, Eskiþehir'deki Karikatür Müzesi hemen
neredeyse onun eseridir.

Þimdi bu müzenin ayný düzeyde ve düzenlilikte yaþatýlmasý
gerekiyor. Oranýn yaþamasý, biraz da Atila'nýn yaþamasý
anlamýna gelecektir.

KAMÝL MASARACI
(KARÝKATÜR SANATÇISI)

Eskiþehir Atila Özer sayesnde Türk ve dünya
karikatürcülerinin buluþma noktasý olmuþtu, önemli etkinliklere
evsahipliði yapýyordu. Bu sanata deðer veren Eskiþehir'in
yapýsýna da yakýþýyordu. Eksikliði çok hissedeceðiz bundan
sonra 35 yýldýr eþinin çalýþmalarýna destek olan Vicdan Özer'in
ve üniversitenin misyonu devam ettirmesini diliyorum.

TAN ORAL
(KARÝKATÜR SANATÇISI)

Kaybýndan büyük üzüntü duyduðum çizer Atila Özer, gerçek
mizahçýlarda hep izlediðim, o ciddi yaþamýn gereklerini yerine
getirirken býyýk altýndan gülüp, hafiften dalga geçmeyi hiç ihmal
etmeyen kiþiliði ile çizgi dünyamýzda çok deðerli bir yere sahipti.
Prof. Atila Özer Eskiþehir Anadolu Üniversitesi'nin öðretim üyesi
ve Eðitim Karikatürleri Müzesi'nin de baþarýlý bir yöneticisiydi.

TURGUT ÇEVÝKER
(KARÝKATÜR TARÝHÝ ARAÞTIRMACISI - YAZAR)

Mizah kültürü ülkemizde önemli bir emekçisini yitirdi. Bu erken
ayrýlýþ için çok üzgünüm. Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Eðitim
Karikatürleri Müzesi'ni tutkuyla kurmuþtu. Müze'nin etkinliklerini
ve iliþkilerini belli bir seviyeye getirmiþ olmasý tesellimiz olmalý.
Anýsý aramýzda hep yaþasýn.
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Now, that the 7th Annual World Press Cartoon edition is
over, and that the this years' prize winning cartoonists have
returned home with their prizes , the moment has come to
answer the letters of Mr. Freddy Pibaqué ( Nacaró), that were
published by your magazine in three consecutive issues (one
of which repeated).

Let us begin by introducing the World Press Cartoon:
It is a Salon dedicated to the humorous drawings that are

published in the press - Caricature, Gag Cartoon and Editorial
Cartoon that quickly became a renowned world reference.

During its seven years of existence, 64 prizes were
attributed with absolutely no problem for the exception of
Mr. Freddy Pibaqué.

Amongst our prize winners include: Crist and Ippóliti
(Argentina); Cau Gomez, Simanca, Samuca, Moa, Jarbas,
Dalcio and Baptistâo (Brazil); Cristina Sampaio, Carrilho,
Antonio Jorge Gonçalves, João Vaz de Carvalho e Santiagu
(Portugal); David Rowe (Australia); Naranjo, Boligán, Alecus
and Chubasco (Mexico); Riber (Sweden); Alfredo ( Uruguay);
Achille Superbi, Sciammarella and Gióx (Italy); Hassan
Karimzadeh (Iran); Carbajo and Tomás Serrano (Spain);
Cristian Topan and Balaban (Romania); Bromley (United
Kingdom); Willem and Tom (Holland); Kapusta and Pavel
Kuczynski (Poland); Mackinnon (Canada); Tettamanti and
Zu (Hungary); Druzhinin (Russia); Kontouris (Greece); Pov
( Madagascar); Vaclav Teichmann (Chec Republic); Toshow
(Servia); TD (Indonesia); Rainer Ehrt (Germany); Orkan
(Norway); Turcios (Colombia) and Agim Sulaj (Albania).

The World Press Cartoon is a Salon that is endowed with
a Grand Prix of 20 000 euros (twenty thousand) and 3 prizes
5000euros ( five thousand ), 2500euros ( two thousand and
five hundred) and 1000 euros ( one thousand) in each of the
three categories - Caricature, Gag Cartoon and  Editorial
Cartoon.

The WPC had always the privilege to have as juries of
the annual event personalities of the Graphic Humour Press
that are renowned worldwide:

Steve Bodner and Ann Telanes (USA); of Plantu, Brito,
Grandremy and Odile Conseil (France); of Anita Kunz, Bado
and Aislin (Canada) of Chico Caruso and Loredano (Brazil);
of Kichka (Israel) and Haddad (Lybia); of Morparia (India)
Yamanoi (Japan) and Marlene Pohle (Argentina) of
Hermenegildo Sábat (Uruguay) and Juan Cerrada (Spain);
of Alessandro Gatto (Italy); and Cécile Bertrand (Belgium)
and Ralph Steadman (United Kingdom).

The World Press Cartoon had as its first Honorary
President, the North American David Levine, being
succeeded by the Uruguayan Hermenegildo Sábat.

The World Press Cartoon - Salon has its headquarters in
Sintra (Portugal), and held itinerancies in Macau (China),

ANTÓNIO ANTUNES (*)

M E K T U P - L E T T E R - M E K T U P - L E T T E R - M E K T U P - L E T T E R -

New Dehli, Goa and Mumbai (India), Barcelona, Madrid,
Alicante and Alcalá de Henares (Spain), Paris and St.Just-
Le-Martel (France), Knock (Belgium), Maputo (Mozambique),
Rio de Janeiro (Brazil), this beyond Lisbon, Estoril and
S.João da Madeira in Portugal.

This is the portrayal of The World Press Cartoon and its
high standards .The effort that Mr. Freddy Pibaqué has spent
in the denigration of this Salon, is clearly doomed failure.

But, let us look at the facts of Mr.Freddy Pibaqué´s case -
FP:

1 - FP won WPC 2008 2nd prize for Editorial Cartoon,
value of 2500euros.

2 - FP was invited to come to Portugal to receive his prize.
He accepted the invitation

and he was in agreement for the plane ticket be issued.
3 - FP decided not to travel to Portugal and he moved to

Venezuela. Therefore, the ticket that had already been issued
was a loss for The World Press Cartoon and it was the entire
responsibility of FP. Consequently, The World Press Cartoon
Management decided to deduct the amount of the plane
ticket from the prize. (The allegations made by FP that the
trips would be compliments of TAP - Portuguese Airline
Company - shows the absolute ignorance in the best of
chances, since the sponsorship of TAP never included airline
tickets and specially to places that TAP never flew.(like
Colombia).

4 - FP was informed that we would deduct the amount of
the airfare from his prize     money and would make a bank
transfer of the difference.

5 - PF did not accept WPC´s decision and advised that
he did not have a bank account.

6 - FP provided us with a bank account belonging to a
friend. Twice we tried the bank transfer (always with the
deduction of our cost of the airfare) and both times the
transfer was rejected.

7 - We suggested to FP that we would make payment by
international cheque (always with the deducted airfare) FP
did not accept, unless we would pay the whole amount, only
under those circumstances would he let us know his new
address.

8 - FP triggered a slanderous campaign in the internet
against The World Press Cartoon that involving not only
hundreds of cartoonists but also all our sponsors.

9 - FP insulted Marlene Pohle, President of the FECO at
the time, since she refused to publish on the FECO site his
version alone of the incidents, and taking the option instead
of publishing both the FP and WPC versions.

10 - FP insulted the Brazilian cartoonists Cau Gomez and
Dalcio (both are prize winners of our Salon) and are
knowledgeable on WPC, because they recommended FP
some moderation.

11 - FP threatened us with the Colombia Embassy in
Lisbon legal services. Consequently, we decided to pass
the "Case Freddy Pibaqué" to our legal department. We
advised FP of our decision and provided him with all the
information so as to establish contact.

12 - FP chose not to contact our legal department, having
preferred to use the internet to insult and misrepresent the
reality.

These are the resumed facts of this case, the inducement
that FP made about our sponsors, sale of the originals,
returns and despatches are merely delusional assertions
without any foundation.

(*) António Antunes
President
World Press Cartoon

ABOUT THE
WORLD PRESS CARTOON
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ULUSLARARASI
KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE

2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür
Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü
kazandým.

Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da
yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen
ödülümü alamadým.

Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek
olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve
bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla.

LOUIS POL (Sydney - Avustralya)

DUYURU
ANNOUNCEMENTS

ATTENTION TO ALL
INTERNATIONAL CARTOONIST!

I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney
Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey).

Award ceremony was held on the 27th January 2008
in Ankara but until today (27.10.2009) I have not
received the "1st Prize", that was 21 months ago.

My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish
cartoon festival and this event must be Black Listed.
Greetings.

LOUIS POL (Sydney - Australia)

Karikatür Sanatý'nýn Týp alanýnda da kullanýlmaya
baþlanmasýyla "Tüm Kýbrýs Kanser Hastalarý ve Dostlarý
Derneði" (PASÝKAF) ile Life MOTIVATED isimli gönüllü dernek,
iki toplumlu karikatür çalýþtayý düzenledi.

Kýbrýs'ta Rumca yayýnlanan Haravgi gazetesinin haberine
göre, 27 Nisan 2011 tarihinde baþlayan ve 30 Nisan 2011
tarihinde sona eren çalýþtayda, Ýsrail'den gelen uzmanlar Kýbrýslý
Türk ve Rum sanat öðrencilerini karikatürle tedavi hakkýnda
eðittiði öðrenildi. [Kaynak: 28 Nisan 2011 Türk Ajansý Kýbrýs]

KIBRIS'TA iKi TOPLUMLU
KARiKATÜR ÇALISTAYI

Ankara Barosu ile Mersin Çocuklarý Ýstismar ve Ýhmalden
Koruma Derneði'nin birlikte organize ettikleri "Çocuk Haklari"
konulu karma karikatür sergisi 23 Nisan 2011 tarihinde Ankara
Barosu Baþkaný Prof. Dr. Metin Feyzioðlu, karikatürcü Firuz
Kutal ve Halis Dokgöz'ün de katýlýmýyla, Çocuk Þenliði
kapsamýnda çocuklar tarafýndan açýldý.

Karikatür sergisi 23 - 30 Nisan 2011 tarihleri arasýnda Ankara
Barosu Sergi Salonu'nda ilgiyle izlendi.

Sergiye katýlan çizerler: Hayati Boyacýoðlu (Almanya), Seyran
Caferli (Azerbaycan), Hüseyin Çakmak (Kuzey Kýbrýs), Ýsmail
Doðan (Belçika), Halis Dokgöz (Türkiye), Mehmet Gölebatmaz
(Türkiye), Erdoðan Karayel (Almanya), Firuz Kutal (Norveç).

ÇOCUK HAKLARI KARiKATÜR
SERGiSi ANKARA'DA AÇILDI

Karikatürcü Uður Pamuk,
17 Nisan 2011 tarihinde,
Ankara Hasanoðlan Anadolu
Öðretmen Lisesi'nde, Köy
Enstitüleri'nin kuruluþunun
71. yýldönümü þenliklerinde
kiþisel karikatür sergisi açtý.
Etkinlik  kapsamýnda müzik
ve þiir dinletileri, resim ve
karikatür sergileri yer aldý.

Yaþlanmayan,
unutulmayan öðretmenlerle
birlikte söylenen türkülerle ve
omuz omuza halaylarla
geçmiþten geleceðe
duygusal bir köprü kuruldu.

Babasý da Köy Enstitülü
öðretmen olan Uður Pamuk,
Ankara - Hasanoðlan'da
Türkiye'nin her yerinden
etkinliðe katýlan yaklaþýk bin
öðretmen ile Köy Enstitüsü
ruhunu yaþattýlar.

UÐUR PAMUK'UN KARiKATÜR
SERGiSi ANKARA'DA AÇILDI

Köy Enstitüleri'nin müzik
öðretmenlerinden biri de ünlü
Halk Ozaný Aþýk Veysel idi.
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nnnnn     "Beni bütün Türkiye konuþsun istiyorum''
diyordu, Gitti hakem oldu!...

nnnnn     Hayat dediðin bir DENK-LEM'mi ki,
''Davul bile dengi dengine'' deniliyor!

nnnnn     Eeee kadýn askerler savaþa katýlýrsa,
''TACÝZ ATEÞÝ'' kaçýnýlmaz olur!

nnnnn     Yaraya neþter vuracaðýmýza,
azýcýk HIYAR'lara neþter vuralým be!...

nnnnn     Evlenme programlarýyla evlenenlerin,
boþanmalarý da televizyondan naklen
yayýnlansýn!..

nnnnn     Hasretinden kaç telefonunu eskittim!...

nnnnn     Penceresi cam cama,
Selam söyle SAM AMCA'na muallim!...

nnnnn     Özüründe iyi inan,
ama özünde ýýýýýýýh!...

nnnnn     Aþk bir sünger gibidir...
gözyaþlarýný içine çeker!...

nnnnn     Leyleði havada gördü, sonra silahýný doðrulttu...
Vurdu acýmadan!...

nnnnn     Artýk kuþlar telgrafýn tellerine deðil,
Baz istasyonlarýna konuyor!..

nnnnn     Þimdi okullu olduk, sýralarý doldurduk...
Sonra okulu kýrdýk be güzelim!...

nnnnn     ''Ben giderim, dostlar Facebook'tan profilime
girip beni unutmasýn hacým yaaaa!...''

nnnnn     Dedesi sýhhý tesisatçý, babasý sýhhi tesisatçý,
kendisi sýhhi tesisatçý...
VANA-ERKÝL bir aileden geliyor yani!...

nnnnn     Kýsa kes AYDIN HAVASI olsun,
Uzun konuþ ENTEL MUHABBETÝ!...

nnnnn     Önüne gelenle dalaþýyor,
HIR KÜPÜ!...

nnnnn     Nerede bir GERÝLÝM varsa,
Oraya GELÝRÝM!...

ÝBRAHÝM ORMANCI

DUVAR YAZILARI
nnnnn     Kimilerinin vergi MATRAH'larý,
pek MATAH bir þey deðil!...

nnnnn     Döviz bürosunda çalýþan kýza aþýk oldu,
KUR yapýp duruyor!..

nnnnn     Tüketici hakkýný dizi seyrederken öðrenecekmiþ,
O zaman süpermarketlere televizyon koysanýza,
millet izlesin!...

nnnnn     Sahalara raký þiþesi atýldýðýna göre,
çilingir sofrasý kurulmasý yakýndýr!..

nnnnn     Bilgisayar baþýnda pinekleye pinekleye
üþütene ne derler? TUÞ GRÝBÝ olmuþ derler
elbette!...

nnnnn     ''Kimseye gebe kalmayacaðým'' dedi,
Sperm bankasýndan aldýðý spermle çocuk yaptý!...

nnnnn     BERDEL gibi çaðdýþý geleneklerle,
gençlere BEDEL ödetmeyin ne olur!...

nnnnn     Ömür biter, hakem hatalarý bitmez!...

nnnnn     Temel çocukken yaramazlýk yaparken ona ne
derlermiþ? Hay-LAZ tabii ki!..

nnnnn     Acaba bülbül, dut yediði için mi suskundur,
Yoksa yoksa fýrça yediðinden mi suskun?

nnnnn     Eskiden konuþurken vatan kurtarýyorduk,
þimdi günü bile kurtarýmýyoruz!...

nnnnn     Gezme Ceylan gezme,
paparazziler seni yakalar!...

nnnnn     KAZIK kadar adamsýn,
AZIK'ýný çýkaramýyor musun?

nnnnnGerçekçi olalým, ben her bahar aþýk olmaktan daha
çok, alerji olurum!...

nnnnn     Çok GOL yiyen KALECÝ'yi,
Pek KAALE almazlar be kardeþlik!...

nnnnn     Çok bahtsýzým çoook,
Okeye dördüncü bile olamadým bu dünyada!...

nnnnn     Hayat kýssa, anlamaz bu kafa!...

nnnnn     Ýnsanda HAYA olmadýktan sonra,
HAYAT ne anlama gelir be usta?

nnnnn     Yaþam dediðin bir OYUN,
Ölüm ise ''GAME OVER''!...

nnnnn     Þairler DÝZE yazarlar ama, DÝZE gelmezler asla!...

ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH http://www.harbicimizah.blogspot.com
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"TÜRKiYE�DE KADIN OLMAK" iSiMLi
KARiKATÜR SERGiSi iSTANBUL'DA AÇILDI

Baðýmsýz bir karikatür oluþumu olan "Çizgili Muhabbet",
Türkiye'de kadýn olmanýn zorluðunu ve kadýnlarýn acýlarýný
anlatmak için kollarýný sývadý.

2 Mayýs 2011 tarihinde Ýstanbul'daki "Caddebostan Kültür
Merkezi"nde "Türkiye'de Kadýn Olmak" isimli karma bir karikatür
sergisi açýldý.

Sergiye ulusal katýlýmý saðlayan "Çizgili Muhabbet", kadýn
sergisinin anlatýsýna uygun bir biçimde, kadýnýn sorunlarýný ve
acýlarýný en iyi bir baþka kadýn anlatacaðýndan, kadýn çizerlere
öncelik tanýyor. Kadýnlarýn sorunlarýný çizgilerle kadýn
karikatüristlerden dinleyebileceðiniz bir sergi bu. Ama bununla
sýnýrlý deðil, farklý gözler farklý bakýþ açýlarý da mevcut bu
sergide� Ayný sorunlarý duyarlý erkek çizerler de anlatýyor. Çok
farklý hikayeleri anlatmayý arzulayan bir sergi, "Türkiye'de Kadýn
Olmak�" Böyle yakýcý toplumsal sorunlara yoðunlaþan Çizgili
Muhabbet karikatürcüleri, 'kimsiniz?' sorusuna kýsaca þöyle
cevap veriyor:

"Ayný masallarý dinlemelerine raðmen ötekiler hiç böyle bir
þey yaþamadýlar" (Novalis)

Bugün sanatýn yeni bir perspektife ihtiyacý var. Uzun zorlu
bir yolcululuk gerekli.  Ama bizler bütün bu macerayý tek
baþýmýza göze alamayacaðýmýzýn farkýndayýz. Yazý ve çizgi
metalaþtýðýndan beri anlatacaklarýmýz hep piyasanýn duvarlarýna
çarpýyor. Bugün bir þeyler söylemek, çok zor; Ama her
zamankinden de daha çok gerekli.

Çizgili Muhabbet, gerçekleþmesi zor bir rastlantýnýn meyvesi
olarak bir araya geldi. Anlatacaðýmýz çok þey var: Hepsi yalnýzca
sizin hikayeleriniz ama hiçbirini bu þekilde duyup görmediniz.
Çünkü biz birer aynayýz. Görünen gerçeðin kendisi deðil onun
arkasýndaki görmezden gelinen yansýmayýz.

Buzdaðlarýnýn çok gidilip hiç görülmeyen yerlerinde oyunlar

oynuyoruz biraz. Gerçeðin görülmeyen  taraflarýný göstermek
için buradayýz. Hikayeler ve insanlar ayný ama görecekleriniz
çok farklý.

Ýçimizden geçerek yansýmalarý yaratan ýþýðýn çok farklý
renkler oluþturacaðýna inanýyoruz. Ne  doðruyuz ne de yanlýþ.
Belki mütevazý bir avangard� Her avangardýn her özgürlük
gibi sonunda zýddýna dönüþeceðini biliyoruz.

Çizgilerle bir yerlere varmayý düþlüyoruz. Yolcuðumuzun
temel prensibi 'deðiþim'. Anlattýkça yol alýp yenileneceðiz. Sözün
özü adýmýzda saklý: Biraz çizgi, biraz sözcük: Çizgili Muhabbet!"

2 Mayýs 2011 tarihinde açýlan karikatür sergisi, 12 Mayýs 2011
tarihine kadar devam edecek. "Türkiye'de Kadýn Olmak"
karikatür sergisi, 30 çizerin 58 karikatüründen oluþmakta.
Sergiye katýlanlar, çizgilerle sessizce seslerini yükseltmek istiyor.
Karikatür sergisine yönelik yayýnladýklarý kadýn sorunlarý
bildirisinde serginin amacýný ve içeriðini þöyle anlatýyorlar:

"Her gün öldürülüyoruz! Bahaneleri çok.
'Boþanmak istedi öldürdüm'
'Namus'
'Yemek yapmamýþtý'
'Kot pantolon giymiþti'
'Kýskanýyordum'
�
Bitmez tükenmez, sebepleri.
Kayýtdýþý çalýþtýrýlýyoruz, sigortasýz ve düþük ücretle.
Ayný iþi yaptýðýmýz erkek arkadaþýmýzdan daha düþük ücret

alýyoruz ki, yasalardan kaldýrýlan aile reisliði fiili olarak kalkmasýn.
Kadýnýz, ucuz iþgücüyüz. Ýþ kazasý olur, yen içinde kalýr. 2009
Eylül'ünde Ýstanbul'da sel sularýnda boðulan yedi tekstil iþçisi
kadýn arkadaþýmýzý unutmadýk. Hani ailelerine 'kan parasý'
verilen. Ve bilirkiþilerin bilmezden geldiði yedi kadýn
arkadaþýmýzý.

BÝZ HER GÜN ÖLDÜRÜLÜYORUZ!
Kadýnýz, sokaklarýmýz yok. Gecelerimiz bize yasak.

Tecavüzcünün cezasýnda hafifletici sebeptir saat 21:00'den
sonra sokakta dolaþmamýz� Dekolte giymemiz, tahrik
sebebidir. 15 yaþýnda 26 adamýn tecavüzüne uðrayan
çocuðumuzu unutmayýz! Hani adli týbbýn, yaþýný büyütmeye
çalýþtýðý, hani hakimlerin neredeyse çocuðumuza ceza
keseceði� Münevver'i unutmayýz biz. Hani baþbakanýn çýkýp
da "kýzýna sahip çýkmazsan ya davulcuya ya�" dediði,
canavarca öldürülen kýzýmýz Münevver'i.

Ev içinde ücretsiz iþçi, karýn tokluðuna çalýþan köle. Cinsiyetçi
iþ bölümünün 'emrinde' biz milyonlarca kadýn. Çocuk
bakýmýndan yalnýz kendi sorumlu olan. Hani çalýþtýðý iþ yerinde
patronu kreþ açmadýðýndan, çocuk doðduktan sonra iþinden
olan. Hani yeni bir iþe girmeden önce '3 yýl hamile kalmama'
þartýnýn bulunduðu sözleþmeleri imzalayanlar.

'Kadýn ve erkek eþit mi' sorusunun hala sorulabildiði. Yatak
odalarýmýza terbiyesizce girme hakkýný kendilerine vazife bilen
devlet 'adamlarý'� En az üç çocuk isteyenler. Ruhumuza,
bedenimize zorla sahip olanlar.

Öldürülmemek için çiziyoruz, öldürüldüðümüz günler için
çiziyoruz, kadin ve erkeðin eþit olduðunu anlatmak için çiziyoruz
kaðýtlara, duvarlara, kafalara.

Birlikte daha güçlü olduðumuzu göstermek için çiziyoruz.

MAGAZINE NOSOROG
WEB PAGE

http://www.nosorog.rs.sr/
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Bir zamanlar Kýbrýs'ýn Baf þehrinde yaþayan Kýbrýslý
Türk'lerin anlattýðý - yaþadýðý birçok öykü ve hikaye vardýr
ama bunlarý þu anda yaþayanlardan izin almadan
yayýmlamak bana göre etik olmayacaðýndan  - belki onlarý
yazdýklarým rencide edebilir  diye - gerçek isimlerin yerine
takma isimler koyarak bu öyküyü yazmaya koyuldum.

Mizahi öykümüzün baþ kahraman Mustafa� Mustafa'nýn
abisi ise Kaymakam idi. Baf'taki Kýbrýs Türk Toplumu'nun
Kaymakamý� Olayýn diðer kiþisi ise Ýngilizce öðretmeni�
Öðrenciler arasýndaki ismi gerçekten "Zorro" idi ama ben bu
lakabý (Alay veya þaka için konan baþka isimler)
kullanýyorum, sýrf öykümüzün gerçek bir öykü olduðunu
vurgulamak için. Baþ kahramanýn gerçek ismini vermiyorum.

Bu arada, yine ismini vermediðim, o zamanlar okulun ve
sýnýfýn en yakýþýklýlarýndan Erbil. Erbil asýl adý deðil tabi� O,
bu öyküyü okuduðu zaman anlayacak veya onunla ayný
sýnýfta okuyanlar anýmsayacaklardýr. Ýsimleri vermiyorum
dedim�. Ýngilizce öðretmenine ise öðrencilerin koyduðu
lakabý buraya onun ismi olarak koyuyorum. Ama onun ismini
hem bu öyküyü okuyanlar hem sýnýfý, hem de Zorro'yu çok
iyi anýmsayacaklar, hatta hangi sýnýfta olduðunu da. Ama
ben, sýrf incinen olur diye gerçek isimleri vermiyorum�

Bir de müdür bey var. Müdür bey, Kýbrýs çapýnda isim
yapmýþ ve görev yaptýðý her okulda öðrencilerin takdirini
kazanmýþ biri. Aslýnda gerçek isimleri yazsam, o yýllarda Baf
Kurtuluþ Lisesi'nde öðrenim gören öðrenciler, öðretmenler
bu insanlarýn kimler olduðunu anlayacaklardýr. Ama ben,
herhangi birini rencide etmemek için, gerçek isimleri
vermiyorum. Müdür bey, görev yaptýðý diðer okullar gibi, Baf
Kurtuluþ Lisesi'nde oldukça baþarýlý olmuþ ve Baf'ta iyi bir
isim býrakmýþ deðerli bir öðretmen - idareci. Sýrf yanlýþ
anlaþýlmasýn diye onun da ismini vermiyorum. Kimseyi
rencide etmek deðil benim gayem, onu da belirteyim.

Gerçek isimleri kullansam, belki de bu anýlarý yaþayanlarýn
onayýný almam gerekecekti ki 1974 yýlýndan sonra Kuzey
Kýbrýs'ýn birçok yerine daðýlan Baflý Kýbrýslý Türkleri nasýl ve
nerede bulacaktým?  Üstelik "Ben böyle yapmadým, bu olay
baþka türlüydü. Benim adýmý niye kullandýn, beni rezil ettin"
diyerek þikayette bulunacak, rencide olabilecek ve iþi
mahkemeye kadar götürecek kiþiler çýkabilir.

Deðer yargýlarýnýn hýzla deðiþtiði, geçmiþte yaþadýðý
anýlarý, mizahi olaylarý anlatmaya utanan bir Kýbrýs Türk
Toplumu ile karþý karþýyayýz çünkü. Belli mi bu iþler?

Bu öyküyü yazma amacým, günümüzde unutulmakta olan
Baf þehrinin ve bir zamanlar Baf þehirindeki gettolarda
yaþayan þakacý ve nüktedan Kýbrýslý Türkler'in unutulmasýný
istemediðim içindir.

Olay, 1968 veya 1969 yýlýnda geçmektedir. Zorro isimli
karramanýmýzý bazý Baf Kurtuluþ Lisesi öðrencileri Yýlmaz
Güney'e benzetirlerdi. Zorro� Öðrencilerin Ýngilizce
öðretmenine koyduklarý lakab veya diðer isim. Doðrusu ben
onun kadar kahvehanelerde kaðýt oynayanýna
rastlamamýþtým. Her neyse. Zorro, yakýn bir kaza
merkezinden gelmiþti Baf þehrine. Genç ve güzel bir hanýmý
vardý. Ama belli ki hanýmý ondan oldukça küçüktü. Söylentiye
göre Zorro'nun öðrencisiydi ve Zorro'ya öðrenciyken aþýk (DEVAMI 16. SAYFADA)

KAYMAKAMIN
KARDEÞÝ...

ULUS IRKAD

KIBRIS'TA YAÞANMIÞ
MÝZAHÝ ÖYKÜLER

olmuþtu, Zorro da onu kaçýrmýþtý. Dönemin Eðitim Bakanlýðý
yetkilileri bu hatayý kabul etmeyerek, Zorro'yu Baf'a sürgün
etmiþti.

O zamanlar Baf þehri hem mahrumiyet yeri, hem de
sürgün yeri olarak bilinirdi. Zavallý Baf þehri, her zaman
uzakta ve gönüllerden de ýrakta idi�.

Baf Kurtuluþ Lisesi'nde, bilhassa lise sýnýflara ders
vermekte olan Zorro, Hababam Sýnýfý fil imlerinde
gördüðümüz gibi bir sýnýfa düþmüþtü ve sýnýfta sürekli
kahkaha kuhkuhu meydana gelmekteydi. Çünkü öðretmen
Zorro, dersten çok, öðrencilerin onu alaya almasýndan, (ders
kaynatmak için) alakasýz sohbetlerde öðrencilerine laf
yetiþtirmekten baþka bir þey de yapmýyordu. Ýþin tuhafý
öðretmenin zayýf tarafýný yakalayan öðrenciler, Zorro'yu tele
alýp iþletmekte bir engelle karþýlaþmamýþtý.

Öykümüzün baþ kahramaný Mustafa da bu sýnýftaydý. Ama
Mustafa yaþýtlarýna göre pejmürde kýlýklý, derslerine de fazla
önem vermeyen bir öðrenciydi. Bakýmsýz saçlarý her zaman
daðýnýk, gömleði dýþarýya çýkmýþ bir þekilde dolaþmakta ve
bu nedenle okul müdürünün dikkatini çekmekteydi. Okul
müdürü onu sürekli ikaz ediyordu:

-Mustafa, ne olur o saçlarýný kes oðlum. Böyle öðrencilik
olmaz.

Ama nafile, Mustafa saçlarýný kesmiyordu. Bu iþi de
alemine yaptýðý biliniyordu. Müdür bey, Mustafa hakkýndaki
þikayetleri, aðabeyisi Kaymakam beye de yapmaktaydý ama
Mustafa abisini pek dinlemiyordu. Tabii, þunu da belirtelim:
Mustafa ile abisi Kaymakam bey arasýnda büyük bir yaþ farký
vardý. Bu arada Erbil adlý genç de o sýnýfýn en temiz giyinen,
çalýþkan ve yakýþýklý genciydi. Tarýk Akan o zamanlar daha
þöhret olmamýþtý ama, Yeþilçam'ýn karakter genç aktörlerine
taþ çýkarýrdý Erbil. Erbil'in de, Baf Kýbrýs Türk Toplumu
Kaymakamlýðý'nda çalýþan bir kardeþi vardý. Öðretmen Zorro
sýnýfa girdi mi, Erbil'e bakar ve ona þöyle derdi:

-Erbil, akþam kardeþinle beraberdik. Bana seni sordu. Ben
de ona senin çalýþkanlýðýndan beyefendiliðinden bahsettim.

-Saðolun öðretmenim, diyordu Erbil.
Aslýnda, öðretmen Zorro, Erbil'i, Kaymakam'ýn kardeþi

zannediyordu ama Kaymakam'ýn kardeþi sýnýfýn ve okulun
en pejmürde ve disiplinsiz öðrencisi Mustafa idi. Öðretmen
Zorro, temiz giyindiði, çalýþkan ve yakýþýklý olduðu için, Erbil'i
Kaymakam'ýn kardeþli sanýyordu... Sýnýfýn en parlak, temiz
giyinen öðrencileri yetkili birinin oðlu falan olurdu ya. O
yüzden.

Böyle bir hoþbeþten sonra, sýnýfta tabii ki lafazanlýklar
baþlardý. Bu arada, Mustafa, pejmürde haliyle ayaða kalkar
ve öðretmen Zorro'ya bir aþk þiiri okur, sýnýftaki kýz öðrencilere
de kur yapýp, dersi kaynatmaya çalýþýrdý. Bu durumu anlayan
öðretmen Zorro, Mustafa'dan bir o kadar daha nefret ederdi.
Sýnýfýn iki güzel, sosyal ve aktif kýzý, Mustafa'nýn okuduðu
aþk þiirlerini ve onlara kur yaparak söylediði Þekspir'in
piyeslerindeki çapkýn Don Juanlarýn romantik sözlerine mest
olurlardý.

Mustafa'nýn edebiyatý oldukça iyiydi. Bu arada, Mustafa
sýnýfýn iki güzel kýzýna ve de Baf þehrindeki en sosyal en
kültürlü kýzlara laf olsun diye ilan-ý aþk etmeye baþladýðý
zamanlardaa, sýnýftaki öðrenciler kahkahadan karnýlarýný
tutarlardý. Mustafa, bazý zamanlarda, ilan-ý aþk anlarýnda,
iþi yere diz çökmeye kadar vardýrýnca, sýnýftaki tüm öðrenciler
en yüksek derecede kahkaha atmaya baþlarlardý. Zorro ise
bu durum üzerine yüzünü ekþitmeye baþlar ve ondan nefret
ettiðini belli ederdi. Ve þöyle derdi Erbil'e:

-Erbil, sen bu eþek Mustafa gibi olma. Sen, asil ve yakýþýklý
bir çocuksun.

Mustafa o günlerde Baf Kurtuluþ Lisesi'nin Mücahit
komutanlarýndan biri olan öðretmenlerinden Yüzbaþý Ayyýldýz
tarafýndan, nöbet sýrasýnda sigara içerken yakalanýr ve ertesi
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gün, bölük komutanýna deðil de okul müdürünün karþýsýna
çýkarýlýr. Mustafa'nýn saçý baþý biribirine karýþýk, pejmurde
bir vaziyette. Ýdari kadroda olan ve öðrencilerin kendisine
Yüzbaþý Ayyýldýz dedikleri öðretmen, Mustafa'ya neden nöbet
sýrasýnda sigara içtiðini sorar. Mustafa yanýt vermeye çekinir
fakat Yüzbaþý Ayyýldýz'ýn attýðý ilk tokat yüzünde patlar.
Mustafa, bu durum üzerine, Yüzbaþý Ayyýldýz'ý goflamak için,
Yeþilçam filmlerinde Erol Taþ, Hayati Hamzaoðlu veya Danyal
Topatan'ýn yaptýðý roller gibi kendini yerden yere atmakta,
Yüzbaþý Ayyýldýz'ý goflamaktadýr. Yüzbaþý Ayyýldýz elini
havaya kaldýrdýðý anda Mustafa tepetaklak yere düþmekte
ve dýþarýdan olayýn sonucunu bilen öðrenci arkadaþlarýnýn
kýs kýs gülmesine neden olmaktadýr. Onu dýþarýdan seyreden
öðrenci arkadaþlarý Mustafa'nýn rol yaptýðýný ve Yüzbaþý
Ayyýldýz'ý tele aldýðýný gayet iyi bilmektedirler. Mustafa, bu
esnada, arka arkaya atýlan tokatlarýn etkisiyle, koltuklarýn
üzerine düþer ve ardýndan da koltuklarla birlikte yere yýðýlýr.
Bu an, dayak yeme sahnesinin son anlarýdýr. Bu arada, okul
müdürünün sesi duyulur:

-Mustafa, sen daha saçlarýný kesmedin be oðlum? Sana
günlerdir, haftalardýr saçlarýný kesmeni söylememe raðmen
neden kesmiyorsun?

-Söz veririm, keseceðim hocam. Göreceksiniz, yarýn
saçlarým kesik olarak okula geleceðim.

Mustafa, ertesi gün, söz verdiði gibi, saçlarýný kesip okula
gelir ama kesilen saçlar sýrf alem olsun diye sýfýr numara.
Mustafa'nýn kabak bir kafasý vardýr ve okul üniformasýnýn
içinde yalbýr yalbýr parlayan kafasý daha da dikkat çekici bir
durum alýr.

Mustafa'nýn bu halini her gören öðrenci anýnda kahkahayý
patlatmaktaydý. Mustafa o gün okula bilinçli olarak geç gelir.
Geç geldiði için okul müdürünün odasýna gider. Okul müdürü
Mustafa'nýn o halini görünce þaþýrýp kalýr. Mustafa, bu kez
de okul müdürünün þu serzeniþi ile karþýlaþýr:

-Oðlum Mustafa, sana saçlarýný kes dedim ama yok da
bu kadar�

-Ne yapayým hocam, o kadar çok baþýmda söylendiniz ki,
hiç olmazsa uzamalarý zaman alsýn. Sizin þikayetleriniz de
son bulsun.

Tabii, en büyük alem sýnýfta yaþanacaktý. Mustafa, kabak
kafasý ile, gecikmeli olarak sýnýfa girer. Bu esnada öðretmen
Zorro ders anlatmaktadýr. Mustafa'nýn sýnýfa girdiði an,
sýnýftaki tüm öðrenciler kahkahadan yerlere yatýrlar.
Öðretmen Zorro:

-Nere gülüyorsunuz be ama? der ve Mustafa'ya dönerek,
yüzünü ekþitir. Mustafa'ya önem vermediðini, nefret ettiðini
gösterir bir vaziyette:

-Otur be yerine, diye seslenir.
Mustafa yerine tam oturmuþtur ki, Erbil'i temiz ve yakýþýklý

bir þekilde tam karþýsýnda gören öðretmen Zorro "Ayaða  kalk
Erbil" der. Erbil ayaða kalkar. Mustafa ile Erbil kýyaslanma
kabul etmez bir þekilde iki zýt karakter ve yapýdadýrlar.
Öðretmen Zorro:

- Arkadaþlar, sýnýfýmýzýn medarý iftiharý Erbildir. Erbilciðim,
akþam aðabeyinle beraberdik. Ona seni sordum. Kaymakam
bey de bana kahve ýsmarlayarak, beni yanýna oturttu ve senin
hakkýnda uzun uzun konuþtuk. Kaymakam sözünü duyan
Erbil bu defa Zorro'ya þunu söyler:

-Ama hocam, benim kardeþim Kaymakam deðildir,
Kaymakamlýk'ta memurdur�

Bunu öðrenen öðretmen Zorro, çok bozulur.
-Ama oðlum, ben bir senedir Kaymakam beye senin

hakkýnda konuþtum. Benim en samimi arkadaþým
Kaymakam bey. Bana "kardeþim senin sýnýfta deyince, hep
seni tahayyül ederek ona seni anlattým. O da bana senin ne
kadar akýllý ve çalýþkan olduðunu söyledi.

-Öyle ama, benim aðabeyim Kaymakam deðil efendim.
Sýnýf bir anda sessizliðe bürünür.
Herkes merakla iþin sonucunu beklemektedir�
Öðretmen Zorro, öðrencilere þöyle der:
-Peki ama, Kaymakam beyin kardeþi kim bizim sýnýfta?
Çok gerilerde bulunan Mustafa, kel kafasý ve pejmurde

kýlýðýyla ayaða kalkarak þöyle der:
-Kaymakam beyin kardeþi benim hocam� Öðretmen

Zorro, en nefret ettiði öðrencinin Kaymakam'ýn kardeþi
olduðunu öðrenince, üstelik kel bir þekilde karþýsýnda
durduðunu görünce çok bozulur ve yüzünü ekþiterek
Mustafa'ya þöyle der:

-Otur bre yerine, gözüm görmesin seni, otur!
Tabi bunun üzerine o sýnýftan kahkaha tufaný bir volkan

gibi yükselir�
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www.pavlidiscartoons.com

>>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<
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INTERNATIONAL
"ZIELONA GORA"
CARTOON CONTEST
(POLAND)

Theme:
"Library..."
Size:
Min. A5., Max. A3...
Work:
Free original works...
The Organizers are not
responsible for damage
or loss during
transportation!...
Deadline:
31 MAY 2011
Prizes:
Grand Prize: PLN 4.000
and Statuette.,
1st Prize: PLN 3.000
and Statuette.,
2nd Prize: PLN 2.000
and Statuette.,
3rd Prize: PLN 1.500
and Statuette.,
Sponsors' Prizes...
Address:
Zielona Gora
Cartoon Competition
LSMDK DEBIUT
(WIMBP)
65 - 077 Zielona Gora,
Al. Wojska Polskiego 9
(Poland)
E-Mail:
debiut-zg@o2.pl
Web:
http://www.debiut.org.pl
Responsible:
Nonexistent...
Phone:
Nonexistent...

26TH INTERNATIONAL
BIENNIAL OF ART
HUMOUR TOLENTINO
(ITALIA)

Theme:
"Twentieth Century Art"
Size:
Free...
Work:
Maximum 3 works...
Original...
Deadline:
31 MAY 2011
Prizes:
International Prize "City of
Tolentino" - Biennial Winner:
5.000 �.,
The Biennial winner will be
the guest for the following
Biennial (2013)
Second Prize: 3.000 �.,
Third Prize: 1.500 �.,
The jury also awards...
Special Prizes and
commendations...
Address:
The Secretary for the
26th International Biennial
of Art Humour, Piazza
della Libertà,
3 - 62029
Tolentino (Italy)
E-Mail:
info@biennaleumorismo.org
Web:
www.biennaleumorismo.org
Responsible:
The Segreteria
Phone:
+39 733.901365
+39 733.901326
+39 733.969797
+39 348.0883989

5TH INTERNATIONAL
"KREIS AACHEN"
CARTOON FESTIVAL
(GERMANY)

Theme:
"...Up Until The Final
Whistle!..."
Size:
Din A4 or Din A3
(unframed, unmatted)
Work:
Original drawings or
signed prints...
Black-white or colour, no
copies...
Maximum 5 cartoons...
Deadline:
22 MAY 2011
Prizes:
1st Place:
2.500.00 EUR.,
2nd Place:
2.000.00 EUR.,
3rd Place:
1.000.00 EUR.,
4th-6th Place:
500.00 EUR., each...
Address:
Kreis Aachen,
Stabstelle 16
Zollernstr. 10,
D-52070
Aachen (Germany)
E-Mail Address:
Nina.Mika-Helfmeier@
staedteregion-aachen.de
Web:
(No Web)
Responsible:
Frau Dr. Nina Mika-
Helfmeier
Phone:
0241-51982664

INTERNATIONAL
GREEN PLANET
CARTOON CONTEST
(ROMANIA)

Theme:
"Green Planet..."
Size:
A4 or A3...
JPG 300 DPI resolution
Work:
Maximum works 4...
Deadline:
30 MAY 2011
Prizes:
Frist Prize:
1.000 Euro
Second Prize:
400 Euro
Third Prize:
300 Euro
E-Mail Address:
fastcartoon@gmail.com
Exhibition:
Exhibition open in june to
Bucharest...
Catalogue:
Free catalogue only for
selected entrant...
Web:
Nonexistent...
Organizer:
Ministry of Environment
and Forest Romania
National Forest
Administration - Romsilva
Cartoonist Union
Romania
FECO - Romania
Responsible:
Cristian Topan
Fax-Phone:
Nonexistent...



INTERNATIONAL
ROTARY
CARTOON AWARDS
(AUSTRALIA)

Theme:
"Freedom of Information"
or "World Rally
Championships (ie Motor
Sport)..."
Size:
Suggested size of cartoon
entries is A4 (210x297)
but oversized entries will
be accepted...
Work:
Free... Cartoons must be
originals and may be
either colour or black and
white...
Deadline:
31 MAY 2011
Prizes:
Frist Prizes:
$750+Medallion.,
Merit Prizes:
$250+Medallion...
Address:
The Secretary, Rotary
Cartoon Awards
(International Section)
Bunker Cartoon Gallery
Locked Bag 155
Coffs Harbour NSW
2450 (Australia)
E-Mail:
Nonexistent...
Detail Info:
www.rotarycartoonawards.com.au
Responsible:
Organizing Committee
Phone:
Nonexistent...

INTERNATIONAL
KARIKATURUM - 6
CARTOON CONTEST
(RUSSIA)

Theme:
"Oh What a Lucky Man!..."
Special Themes:
1- "Surgut is the Town of
Black Fox..."
2- "The Surgut Fine Arts
Museum Celebrates its
20th Anniversary..."
Size:
A4 (21x29 cm)...
Work:
Only original works...
Deadline:
01 JUNE 2011
Theme Prizes:
"Golden Ushanka" Prize:
120 000 Rubles.,
"Silver Ushanka" Prize:
60 000 Rubles.,
"Bronze Ushanka" Prize:
30 000 Rubles...
Address:
KARIKATURUM-6
International Forum of
Visual Humour.,
The Surgut Fine Arts
Museum., 21/2, 30 Let
Pobedy Str., Surgut,
Tyumen region,
Russia, 628403
E-Mail:
karikaturum@admsurgut.ru
Detail Info:
karikaturum6.blogspot.com
Responsible:
Organizing Committee
Phone-Fax:
+7 (3462) 51-68-16

THE 21TH "DAEJEON"
INTERNATIONAL
CARTOON CONTEST
(SOUTH KOREA)

Themes:
A) "Orient - Occident -
Convergence"
B) "Free"
Size:
Max. 297mm×420mm...
Work:
Any color, free style, and
unlimited items...
Each entrant should provide
title, name, age, address,
career, and telephone
number on reverse...
Deadline:
30 JUNE 2011
Prizes:
The most creative cartoon
will win the Grand Prix
Prize of $3,000., Gold
Prize of $1,000., Silver
Prize of $500., Bronze
prize of $300 and 300
Selected works will be
awarded...
Address:
Daejeon International
Cartoon Institute, 450,
Wolpyongdong, Daejeon,
Seoul 302-280,
(Korea)
E-Mail:
dicaco@paran.com
Detail Info:
http://www.dicaco.com
Responsible:
(Ph.D) Cheong San Lim
Tel:
82 (42) 255-9944
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XVII. INTERNATIONAL
"ALCALA" GRAPHIC
HUMOR CONTEST-
(SPAIN)

Theme:
"Food: From the Lack to
the Abundance..."
Size:
The max. format will be of
297x420 mm (A3)...
Work:
Free... Original...
Deadline:
30 JUNE 2011
Prizes:
Premio Quevedos...
Note:
He is indispensable to rely
on the indicated dates for
the suitable planning of
the catalogue and the
design of the exhibition...
Address:
Fundación General de la
Universidad de Alcalá
XVIII Muestra
Internacional de
Humor Gráfico
C/ Nueva, 4. 28801
Alcalá de Henares.
Madrid
(Spain)
E-Mail:
cultura@fgua.es
Web:
www.humorgrafico.org
Director:
Juan Garcia Cerraca
Phone:
+34 91 879 74 40 - 41
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INTERNATIONAL
"KYOTO" SPECIAL
CARTOON EXHIBITION
(JAPAN)

Theme:
"Never Giving up:
Japan..."
(Living on a Beautiful
Earth, VII)
Size:
Leave a 2 cm white
margin all around the
drawing for framing...
Work:
No limit on size or
number of cartoons each
artist can send...
Original works in colour...
No duplications or digital
printouts...
Deadline:
30 JUNE 2011
Prizes:
There are no prize in the
exhibition...
Address:
Kyoto International
Cartoon Special
Exhibition.,
Residence Iwakura
403 42-1. Moroki-cho
Kamitakano Sakyo-ku
Kyoto 606-0046 (Japan)
E-Mail:
Nonexistent...
Web:
http://www.
kyoto-seika.ac.jp/kicc
President:
Nonexistent...
Phone:
(81)-(75)-791-3340

17TH INTERNATIONAL
"HAIFA"
CARTOON CONTEST
(ISRAEL)

Theme:
"Technological & Science
Progress, Robotics,
Humanity Creating the
Future..."
Size:
Standard size being A4, using
indian ink, watercolor, pen or
other graphic and painting
tecniques... High resolution
file: 300 DPI required)
Work:
Max. five (5) cartoons...
Originals or Digital
copies...
Deadline:
10 JULY 2011
Prizes:
First Prize: 500 $.,
Second Prize: 300 $.,
Third Prize: 200 $.,
Many Special Prizes...
Note: Caricatures on political
leaders should not be
submitted to the competition.
Address:
International Cartoon
Contest,
Haifa Municipality,
P.O.B. 4811,
Haifa, 31047 (Israel)
E-Mail:
ronitculture@gmail.com
Detail Info:
http//:www.haifa.muni.il
Responsible:
Ronit Eshet
Mobile:
972 - 54 - 4913383

12TH GEORGE VAN
RAEMDONCK
CARTOON CONTEST
(BELGIUM)

Theme:
"Trains and Stations..."
Work:
Initially each participant can
send before 15.06.2011, at
most 10 works in digital form
via Internet to the following
address: info@iha.be
Size:
Their size will be DIN A4
(210x297mm), good quality
paper, not folded and without
a passe-partout...
Deadline:
31 JULY 2011
Prizes:
Frist Prize: 2000 �
Second Prize: 1500 �
Third Prize: 750 �
4th prize: 500 �
5th prize: 250 �
6th prize: 150 �
Mail Address:
Culturele Dienst Gemeente
Boechout
George van Raemdonck
Kartoenale
Jef van Hoofplein 20
B2530
Boechout
(Belgium)
E-Mail Address:
iha@yucom.be
Detail Info:
www.iha.be
Information:
Ronald Vanoystaeyen...
Phone:
32.(0)3.455.58.44)

38TH INTERNATIONAL
"PIRACICABA"
HUMOR EXHIBITION
(BRAZIL)

Theme:
Free...
Categories:
Cartoon, Charge, Caricature,
Strips and Vanguard (in this
category, computerized works
may be registered...)
Size:
Max. A3...
Work:
Maximum of 03 works
per category...
Deadline:
20 JULY 2011
Prizes:
One (01) award of R$ 10,000.00
called Grand Prize chosen
among the five winners of each
category., Five (05) prizes of 1st
place in the amount of R$
5,000.00 each, divided among
the categories...
Address:
38º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba
Secretaria Municipal da Ação
Cultural Av. Maurice Allain,
454 - Caixa Postal 12 - CEP
13.405-123 - Piracicaba - SP
(Brazil)
E-Mail:
contato@salaodehumor.
piracicaba.sp.gov.br
Detail Info:
http://salaodehumor.
piracicaba.sp.gov.br/humor/
Director:
Eduardo Grosso
Phone:
0 (XX) + 55 19 3403.2620
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INTERNATIONAL
"MOLLA NASRADDIN"
CARTOON CONTEST
(AZERBAIJAN)

Theme:
"No to Narcotic!"...
Work:
The contest is held via internet...
No more than two drawings can
be sent to the contest...
Together with the cartoons the
name and the family name of
the author, the address, the
telephone number and e-mail
should be sent. The participant
filling in the forum of the contest
should send his autobiography
and photo, too...
Size:
A4 or A3... Send cartoons
of high quality, please
(300 dpi, JPG/JPEG)
Deadline:
10 AUGUST 2011
Prizes:
The cartoons won a prize
in other competitions
can't be sent to the
contest...
Address:
Azerbaijan, Baku,
AZ 1065 Inshaatchilar
avenue 30, Flat 10.
Azerbaijan Cartoonists�
Union (Azerbaijan)
E-Mail:
mollanasreddin2011@yahoo.com
Web:
www.azercartoon.com
Responsible:
Bayram Hajizadeh
Phone:
(994 12) 493 28 98

6TH INTERNATIONAL
"PLOVDIV-2011"
CARTOON BIENNIAL
(BULGARIA)

Theme:
"You are welcomed by
your clothes, you are
seen off by�"
Size:
Each participant should
send up at least one
piece of work 210x297
(A4 format)...
Work:
Colour or Black White...
Deadline:
31 JULY 2011
Prizes:
5 Caricaturists "Master of
Caricature" Prize...
Note:
The catalogue of the
exhibition will be given,
free-of-charce to winners
and those included in the
catalogue...
Address:
Regional Ethnographic
Museum
2, Dr. Chomakov St.
4000 Plovdiv
(Bulgaria)
E-Mail:
ethnograph@abv.bg
Detail Info:
http://ethnograph.info
Responsible:
Organizing Committee...
Tel:
++ 359 32 626328

11TH "TABRIZ"
INTERNATIONAL
CARTOON CONTEST
(IRAN)

Theme:
"Economy..."
Size:
A4 or A3...
Work:
The works must be original... The
authors should have full copyright
and be responsible for all the
legal responsibilities related to
the productions copyright...
Deadline:
06 OCTOBER 2011
Prizes:
First Prize:
Golden Statuette of
Tabrizcartoon + Diplom
+ 1.500 $;
Second Prize:
Silver Statuette of
Tabrizcartoon + Diplom
+ 1.000 $;
Bronze Statuette of
Tabrizcartoon+ Diplom
+ 500 $;
Honorable Prizes:
Tabrizcartoon Sculpture
+ Diplom + Catalogue...
E-Mail Address:
tabrizcartoons@gmail.com
Post Address:
Golestan Garden
Tabriz Art Home
Tabriz Cartoon Museum
Tabriz - Iran
Web:
www.tabrizcartoons.com
Responsible:
Rahim Baqqal Asghari
Phone:
(+98) 914 313 34 70

2ND INTERNATIONAL
"TOURISM"
CARTOONS CONTEST
(TURKEY)

Theme:
"Tourism..."
Size:
A4 or A3...
Work:
Each performer is allowed
to submit maximum three
works... Original or Digital...
Deadline:
31 OCTOBER 2011
Prizes:
The Grand Award: All
inclusive holiday in a five star
hotel in Turkey (7 days, 2
persons).,
The Second Award: All
inclusive holiday in a five star
hotel in Turkey  (6 days, 2
persons).,
The Third Award: All inclusive
holiday in a five star hotel in
Turkey (5 days, 2 persons).,
Five Mansions...
E-Mail:
nkozak@anadolu.edu.tr
Postal Address:
Prof. Atila Özer
Anadolu University,
Eðitim Karikatürleri Müzesi,
Akcami Mah., Malhatun
Sokak, No: 6, Odunpazarý,
26030 Eskiþehir (Turkey)
Detail Info:
www.anatoliajournal.com/
cartoon/
Information:
Nazmi Kozak, Ph.D.
Phone:
+90-0222-335 0580/2128
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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

JULIAN PENA PAI
CARTOON WEB PAGE

http://penapai.ro/

http://mizahvesiir.blogspot.com/

http://www.indianink.org

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

PANDURANGA RAO
CARTOONS

www.paanduhumour.blogspot.com

KARÝKATÜR VAKFI
WEB SAYFASI
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KARÝKATÜRKÝYE TURGUT ÇEVÝKER

KARÝKATÜRLERLE CUMHURÝYET
TARÝHÝ (CÝLT: 1 - 2 - 3)

nnnnn     Cumhuriyet tarihi hiç böyle anlatýlmamýþtý. Bilimle anlatýldý, þiirle
anlatýldý, romanla, tiyatro oyunuyla, sinemayla, belgeselle, müzikle
anlatýldý... Ama karikatür sahne almamýþtý hiç. Halbuki, karikatür bu
sürece baþýndan itibaren tanýklýk etti; kendi ýsýrgan diliyle.

nnnnn     Bu 85 yýl içinde yaþanan olaylar kadar, karikatürün bu olaylarý ele
alýþ biçimi de Cumhuriyet tarihinin nasýl oluþtuðunu, her dönemin siyasi
atmosferini ve zihniyet dünyasýný gösteriyor. Karikatürün eleþtirel
dozundaki düþüklük, demokrasinin dozundaki düþüklüðü de yansýtýyor.
Karikatürlere Murat Belge ve Ahmet Kuyaþ'ýn metinleri eþlik ediyor.

nnnnn     Bu üç ciltlik kitap, gençler için, Cumhuriyet'in serüvenini ö renme
yolunda çok zevkli bir adým. Bu serüvene aþina olanlar için bilgilerine
yeni boyutlar katacak bir çalýþma. Siyasiler için boy ölçülerini
çýkaracaklarý bir ibret vesikasý. Tarihçiler için de dört baþý mamur bir
referans kayna ý. Karikatürcüler için ise boy aynasý.

Bir sanat veya edebiyat türü üzerinden
bir ülkenin siyasal-toplumsal tarihini
kurgulamak sorunlu ve oldukça çetin bir
iþ. Çalýþma öncesi güçlüðün bu denli
büyük olabileceðini tahmin bile
edemezdim. Uzaktan bakýldýðýnda iþ
kolay görünüyor.

Karikatür "baðýmlý" bir yaratýcýlýk
alanýdýr. Çizer, basýn organýna "ait"tir ve
bu nedenle "özgür" deðildir. O, istediðini
çizmekte "özgür" dür; ancak, yazý iþleri
karikatürü yayýmlarsa "söz"ünü kamuya
iletebilir!

Baþkent, yayýn organlarýnýn; yazý iþleri
de karikatürcünün eleþtirel sýnýrlarýný
belirler. Evet, hala "kânun dairesinde
serbesti"dir söz konusu olan!

Baskýlar altýnda yaratýlmýþ
karikatürlerden yapýlacak bir seçme, nasýl
bir "tarih" ortaya çýkarabilir?!

Dünden bugüne uzanan seksen beþ
yýllýk bu karikatür destesi, doðduðu
siyasal-toplumsal iklimlerin ve ayný
zamanda karikatürcü dünyalarýnýn da
ürünüdür.

Koþullar ne olursa olsun karikatür,
"gerçek"i söylemenin güçlüðünü
yenebilen bir sanattýr. En etkili sonuçlara,
karanlýk dönemlerde ulaþmýþtýr. Ferit
Öngören, "Faþizm, mizahýn gübresidir"
der.[1] Doðru söze ne denir. Ýklim
iyileþtikçe karikatür daha da güçlenir.
Karikatürkiye'de destelenen birikim;
geliþen, deðiþen ve tökezleyen Türkiye'yi
çok yönlü bir mercekten -kimi zaman
neþeli, kimi zaman bir karabasan labirenti
olarak yansýtacaktýr size.

ÇALIÞMA BÝÇÝMÝ
Karikatürün diliyle bir temayý

tanýmlayan kitaplar, dünya yayýncýlýðýnýn
eskiden beri yapageldiði seçkiler
arasýnda yer alýr. Bu tutum, tarihin yeni
arkadaþý -bir XIX. yy. sanatý olan-
karikatürün tanýklýðýnýn onaylanmasý
olarak da algýlanabilir. Paris Komünü, Girit
sorunu, II. Abdülhamid ve Hitler üzerine
yayýmlanmýþ albümleri, tarih-karikatür
iliþkisinin en bilinen örnekleri olarak
burada anabiliriz.

Bizde de bu türden telif-çeviri birkaç
kitap yayýmlandý: Burun-Abdülhamit
Karikatürleri Antolojisi (1988), Asi'den
Mustafa Kemal'e Karikatürlerle Atatürk
(2003) ve Osmanlý Karikatüründe Balkan
Sorunu / 1908-1914 (2004).

NTV Yayýnlarý'nýn yönetmeni Mustafa
Alp Daðýstanlý'nýn önerisi "Karikatürlerle
Türkiye Tarihi"ydi. Hemen kabul ettim.
Benim için öncelikli bir çalýþma deðildi,
ancak bu kitap için yapacaðým araþtýrma,
önceliklerime yönelme olanaðý da
verebilecekti. Bu açýdan olaðanüstü bir
öneriydi... Birkaç gün içinde kitap,
kafamda biçimlendi. Sadece siyasal deðil,

TURGUT ÇEVÝKER
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KARÝKATÜRKÝYE TURGUT ÇEVÝKER

KARÝKATÜRLERLE CUMHURÝYET
TARÝHÝ (1 - 2 - 3)

toplumsal olan da içeriðe dahil edilecek
ve böylece 1923-2008 tarihleri arasýna
giren "hayat" kurgulanabilecekti. Kitabýn
adýný hemen koydum: "Karikatürkiye
(1923-2008)" [2]

Türkiye' nin en önemli gazete ve
dergileri taranacaktý; bu iþ için uzun bir
zaman gerekiyordu. Bu aðýr iþ, salt bir
kitap için yapýlamazdý. Yayýnevine bir dizi
kitap önerdim, kabul edildi. Böylece Aralýk
2006' da yardýmcýlarým Aziz Gültekin ve
aramýza daha sonra katýlan Köksal
Zerey'le Beyazýt Devlet Kütüphanesi'nde
kollarý sývadýk. Ayrýca Atatürk
Kütüphanesi, Sermet Çifter Araþtýrma
Kütüphanesi ve -Ankara' da Ömer
Türkoðlu' nun katkýlarýyla- Milli
Kütüphane'de taramalarý sürdürdük.
Kütüphanelerde iki yýl

zaman geçirdik.
nnnnn Toplam 500.000 karikatür ve

belge, sayýsal teknolojiyle kopyalandý.
Bunlara kitaplýðýmdaki mizah ve kültür
dergilerindeki karikatürler ile arþivimdeki
kesilip saklanmýþ binlerce karikatür de
eklendiðinde kitap için olaðanüstü bir
birikimden yararlanabildik.
nnnnn Kullanýlacak karikatürlerin yüksek

çözünürlüklü kopyalama iþlemlerinde
tarama (scanner) ve fotoðraf makineleri
kullanýldý.
nnnnn Özgün ve kesik karikatürlerin tümü

Ofset Yapým'da tarandý.
nnnnn Kullanýlmasý kesinleþen

karikatürlerin önemli bir bölümünün
özgün örneklerine ulaþýldý.
nnnnn Mizah dergilerini ve kimi çizerlerin

karikatürlerinin bilgisayar kayýtlarý edinildi.
Böylece kitapta kullanýlan karikatürlerin
yarýsýna yakýný, özgün örneklerden
oluþturuldu. Bu, albümün görsel
seviyesini yükseltti.

KARÝKATÜRLERÝN
"PHOTOSHOP" ÝÞLEMLERÝ

Karikatür tarihinin veya tarihi yansýtan
karikatürlerin kaynaklarý, albümler ve
süreli yayýnlardýr. Bu nedenle, alanda
çalýþma yapmak isteyenlerin önünde en
büyük engel, "tarih"tir. Çünkü zaman,
tozlu sayfalarda uyuyan karikatürlerin
kullanýmýný güçleþtirir. Bu sorunla ilk kez
1980'lerde Geliþim Sürecinde Türk
Karikatürü'nü çalýþýrken karþýlaþtým. O
zamanlarýn sorunlarý bugünkülerle
karþýlaþtýrýlamaz bile. Aralarýnda -
kopyalama ve baskýya hazýrlýk yöntemleri
açýsýndan- uçurumlar var. Bilgisayar
öncesi, öznesi görsel malzeme olan
çalýþmalarda bulunmuþ bir kiþi olarak,
bugünün olanaklarý ancak "cennetin
krallýðý" olarak tanýmlanabilir. Yukarýda
anlatmaya çalýþtýðým süreç bunun kanýtý.

Bilgisayar öncesi bir karikatürü aslýna
daha uygun bir biçimde
yayýmlayabilmenin yollarý tam bir çileydi.
Karikatürlerin yenilenebilmeleri için guaj,
aptek, siyanür gibi -bugünkü yeni kuþak

yayýn elemanlarý için oldukça yabancý-
yöntemler söz konusuydu.

Bilgisayar döneminde photoshop,
hayat veren bir sihir gibi imdadýmýza
yetiþti. Özellikle eski karikatürler, eskimiþ
kaðýtlarda basýlý karikatürlerin yayýna
hazýrlanabilmesinde photoshop
muhteþem olanaklar sunuyor. Bir
karikatür yayýncýsý olarak edindiðim
deneyimlerin bütününü Karikatürkiye'de
kullanabildim. Daha fazlasýný ise bu
çalýþma dolayýsýyla öðrendim. Kitabýn
bütün photoshop çalýþmasýný Ýmam Cici
gerçekleþtirdi. Albümün -basýndan
kopyalanmýþ karikatürlerinin- görsel
yüksekliðini, Cici'ye borçluyuz.

SÝYASAL BÖLÜMLEME VE

"ÝÞARET"LER
Kitabýn, siyasal dönemleri þu

baþlýklardan oluþuyor: 1) Cumhuriyet ve
Tek Parti dönemi (1923-1946); 2) Çok
partililiðe dönüþ ve Demokrat Parti
dönemi (1946-1960); 3) 27 Mayýs ve yeni
anayasa (1960-1971); 4) 12 Mart'tan 12
Eylül'e (1971-1980); 5) Turgut Özal ve
liberalizm; 6) Merkez'in çöküþü (1991-
2003); 7) Adalet ve Kalkýnma Partisi ve
muhafazakar demokrasi (2003-2008).

Bu baþlýklar altýnda, Ahmet Kuyaþ'ýn
Türkiye tarihini özetleyen metinleri yer
alýyor. Bu metinler, dönemleri kurgulayan
karikatürlerin anlaþýlmasýna yardýmcý
olacaktýr.

Bölüm baþlarýndaki metinlerle
yetinmeyip, sayfa akýþý içinde de "zaman"ý
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KARÝKATÜRLERLE CUMHURÝYET
TARÝHÝ (1 - 2 - 3)

anýmsatmak istedik. Bunun için dönemleri
yansýtan "iþaret"leri (icon) Tan Oral
tasarladý. Sayfalarýn sol üst kenarlarýnda
þu kalýbý içeren bir "baþlýk (logo)" yer
alýyor: "Kitabýn adý-iþaret-Yýl". Dönemsel
"iþaret"ler, karikatürlerin ait olduðu "yýl"
bilgisiyle birlikte, okur-izleyicilere her
sayfada "zaman"ý anýmsatacak bir takvim
iþlevi görecektir.

ÖLÇÜTLER
Karikatürkiye, Türk karikatür sanatýný

deðil, Türkiye'nin siyasal ve toplumsal
tarihini tanýmlamayý amaçlayan, bunu
denemek isteyen bir seçkidir.

Bu nedenle seçme ölçütleri -bir
karikatür sanatý seçkisine göre- farklý

olmuþtur. Bu tutum þöyle de ifade
edilebilir: Seçmeye, sanatýn ölçütleri
kadar iletiþim de yön verdi:

nnnnn Ana çizgileriyle Türkiye tarihini
yansýtan karikatürlerden yola çýkýldý,
nnnnn Hayatý hafife alan çalýþmalardan

uzak duruldu,
nnnnn Çizgi, biçim ve mizah anlayýþý

açýsýndan çeþitlilik gözetildi,
nnnnn Karikatürler, bütünüyle süreli

yayýnlardan seçildi. [3]

KARÝKATÜRCÜLER
Yapýtlarýný kullanmamýza izin veren

karikatürcüler ile, artýk aramýzda olmayan
karikatürcülerin aileleri, bütün

cömertlikleriyle yardýmcý oldular; bu
nedenle onlara teþekkür borçluyum.
Zaman gazetesinin çizerlerinden
Daðýstan Çetinkaya, -"ortak çalýþma"lara
katýlmak Ýstemediðini belirterek- bu
seçkide olmak istemedi. Yýllar yýlý
yurtdýþýnda yaþayan karikatürcülerimizin
kimilerinden de örnekler verme olanaðý
bulduk. Her kitabýn, son çözümlemede
kiþisel bir tutumu yansýttýðý bilinen bir
gerçektir. Bu kitap, "tarih kuran" bir
güldestedir. Dolayýsýyla, seçilen çizerlerin
tümünden eþit sayýda yapýt alýnmasý gibi
bir ölçüt söz konusu bile olamaz. Her
kitap, -ister istemez- ilgi alanýmn birçok
yaratýcýsýný dýþarýda býrakmak zoruda
kalýr. Bu, "dýþarýda kalma" durumu,
karikatür dünyamýza deðil, bu kitaba aittir.
Dolayýsýyla bundan hiçbir çizerin
alýnmasý, üzüntü duymasý gerekmiyor.

1) Ýstanbul'da, Küçük Sahne'de yap lan
"Faþizm ve mizah" konulu "açýk
oturum"da Ferir Öngören'in
konuþmasýndan (15.10.1976). Bu
kaynaðýn daha önceki kullanýmý için bkz.
Turgut Çeviker, "Tan Oral ile karikatür
üzerine bir konuþma", Doðrultu, Aral k
1976, S. 6, s. 38-49

2) Bir sözcük olarak "karikatür"den
yola çýkarak yeni sözcükler türetmek,
bizde -Karikatürcüler Dernegi'nin ayl k
dergisi- Karikatürk (1978) ile baþlad . Tan
Oral'ýn önerisiyle kullanýlan bu sözcük,
neredeyse bir moda yaratmýþ;
"karikatürizm", "karikamimari" gibi "kurgu-
sözcük"ler, sergi veya albümlere isim
olarak verilmiþtir. "Karikatürk"ün atas  lan
"karikatürkiye" sözcüðünü ilk kez Yaþar
Tonguç, bir karikatüründe kullanmýþt
(Vatan, 6.2.1977, s. 2). Ayrýca,
"karikatürkiye" sözcüðünü Karikatürkei
von 1946 bis 1981 (1981) adlý seçkide
kullanýldýðýný da biliyoruz.
3) Birkaç karikatürde, bu kuralýn dýþ na
çýkýldý.
________________________________________________

Karikatürlerle Cumhuriyet Tarihi - 1
Size: 23.5x29 cm.,
272 Page.,
Black White and Coloured
NTV Yayýnlarý (Ýstanbul - Turkey)
ISBN: 978 - 605 - 5813 - 85 - 7
________________________________________________

Karikatürlerle Cumhuriyet Tarihi - 2
Size: 23.5x29 cm.,
96 Page.,
Black White and Coloured
NTV Yayýnlarý (Ýstanbul - Turkey)
ISBN: 978 - 605 - 5813 - 86 - 4
________________________________________________

Karikatürlerle Cumhuriyet Tarihi - 3
Size: 23.5x29 cm.,
96 Page.,
Black White and Coloured
NTV Yayýnlarý (Ýstanbul - Turkey)
ISBN: 978 - 605 - 5813 - 87 - 1
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KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER
DERNEÐÝ ÇÝZGÝLER - 2009

KARÝKATÜR ALBÜMÜ  ÜZERÝNE
Herþey hayal etmekle baþlar derler.

Çok doðru olduðuna inanýyorum bu
sözün. Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
25 Ocak 1986 tarihinde bazý hayalleri
gerçekleþtirmek üzere yola çýktýðýnda,
yaþamýn bizi taþýdýðý 2009 duraðýna kadar
geçen bu sürede Kýbrýs Türk Karikatürü
adýna bunca þey yapabileceðini kimse
aklýnýn ucundan bile geçirmemiþtir
sanýyorum.

Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði,
1988 yýlýnda, Avrupa Karikatürcü Örgütleri
Federasyonu (FECO) ile buluþarak
FECO-Cyprus olarak yolculuðuna devam
etti. FECO Genel Baþkan Yardýmcýlýðý ve
Genel Sekreter Yardýmcýlýðý makamlarý
Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýlarýndan
oluþmasý da Kýbrýs Türk Toplumu ve
kültürü adýna ciddi bir kazanýmdýr. 23 yýllýk
onurla geçen sürede Kýbrýslý Türk
karikatür sanatçýlarý hem kendilerini
geliþtirdiler, hem az sayýda da olsa
çoðalmaya çalýþtýlar ama en önemlisi
ülkemizin tarihine ýþýk tutacak nitelik ve
kalitede pek çok etkinliklere imza attýlar.
Bugüne kadar 8 karikatürcü
arkadaþýmýzýn kiþisel karikatür albümleri
yayýnlanabilmiþtir. Bu kadar üretim için bu
sayýnýn çok az olduðuna inanmaktayým.

Ülkemiz Kýbrýs, tarihin acýmasýz seyir
defterinde pek çok acýlar ve sýkýntýlar
yaþamýþ ve halen daha yaþamaktadýr.
Bugüne kadar ülkemizde çizilen
karikatürleri topluca inceleyebilme
þansýmýz olsaydý Kýbrýs'ýn iç ve dýþ
dinamiklerin etkisiyle yaþadýðý olaylarý
kronolojik olarak anlamak mümkün
olurdu. Ayrý bir tarih yazýlmýþtýr karikatür
sanatý sayesinde. Hem de sansürsüz ve
özgürce.  Gerçi ülkemizin tarihinde
karikatüre karþý açýlan davalar da vardýr
ama geliþen bu demokrasi ortamý içinde
artýk böylesi olumsuz yorumlarýn ve
müdahalelerin kara leke olarak
yaþamýmýzda olmayacaðýna
inanmaktayýz.

Dünyadan soyut bir þekilde yaþarken
kültür ve sanatýn gücüyle siyasi olarak
ulaþamadýðýmýz yerlere özellikle karikatür
sanatý sayesinde ulaþabildik. Onlarca,
yüzlerce politik kiþiliðimiz yurtdýþýna
giderken amaçlanan hep çaðdaþ dünya
ile buluþabilmek ve Kýbrýslý Türk'lerin
yaþadýðý sýkýntýlarý anlatabilmek olmuþtur.
Ne kadar ilginçtir ki Kýbrýs Türk Karikatür
Sanatý sayesinde dünya Kýbrýs'ý daha
kolay anlayabilmiþtir. Kýbrýs'ýn kültürel
kimliði sayesinde siyasi kimliðini daha
kolay tartýþtýrabildik dünyada.

"300 Ýsparta"lý gibi savaþan 10-15
Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýlarý
sayesinde dünyadaki ekstrem birkaç ülke
dýþýnda Kýbrýs'ýn adýný duymayan ülke
kalmamýþtýr. Uluslararasý Karikatür
Yarýþmalarý nedeniyle Kýbrýslý Türk
Karikatür Sanatçýlarý'nýn eserleri hem

"ÇÝZGÝLER - LINES" 2009
yüzlerce ödül kazanmýþ hem de binlerce
nitelikli uluslararasý karikatür
albümlerinde yer almýþtýr. Ayni þekilde
ülkemizde düzenlenen uluslararasý
karikatür yarýþmalarýna dünyanýn birçok
ülkesinden uluslararasý üne sahip
karikatür sanatçýlarý eserlerini
göndermiþler; onlarca yabancý
karikatürcü seçici kurul üyesi olarak
Kuzey Kýbrýs'a gelmiþlerdir.

Milli Eðitim Gençlik ve Spor
Bakanlýðý'nýn da artýk okullarda karikatür
eðitiminin alt yapýsýný hazýrlamasý
gerekmektedir. Bu konuda çok yetenekli
çocuklarýmýzýn olduðuna inanmaktayýz.

Ýþte bu nedenler ýþýðýnda, zamaný
geldikçe konuya dair bazý þeylerin
yapýlma gerekliliði tartýþýlmalýdýr. Eskiden
yerel gazetelerimizde tek tük karikatürler
yer alýrken bugün artýk her gazetemizde
günlük karikatürler çizilmektedir. Toplum
buna hazýrdý ve bu gerçekleþmiþti.
Ülkemizde bir Uluslararasý Karikatür
Müzesi'ne de ihtiyaç vardýr. Toplum buna
da hazýrdýr ve bunun altyapý çalýþmalarý
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði ve
Kültür Dairesi tarafýndan baþlatýlmýþtýr.
Bunun süratle sonuçlandýrýlmasý
gerekmektedir. Ve toplum, çizerlerin
elinde bulunan karikatürleri topluca
görebileceði  albüm ve antolojilere de
hazýrdýr ve bunlarý görmek istemektedir.

Elinizdeki karikatür albümü, bu amaçla
hazýrlanmýþ bir baþlangýç albümüdür.

Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
arþivinde her yýl birkaç karikatür albümü
yayýnlayabilmek için gerekli potansiyel
mevcuttur. Kültür Dairesi bünyesinde de
"Kültür ve Sanat Derneklerine Yardým
Tüzüðü" çerçevesinde, üç yýldan beri
kullanýlan kültür derneklerine yapýlan
katkýlar vardýr. Bu iki potansiyelin
birleþtirilmesi ile elimizde deðerini belki
de yýllar sonra anlayabileceðimiz bir
kültürel servet  oluþacaktýr. Bu üretim
enerjisinin karikatür sanatçýlarýmýzdan ve
bu destek katkýsýnýn ilgili bakanlýðýmýzdan
eksilmemesini diliyorum.  Bunun elbette
ki takipçisi olacaðýz.

Bu albümde fikir ve çizgi bazýnda
katkým olmuþsa kendimi mutlu
hissedeceðim. Emeði geçen tüm
karikatür sanatçýsý arkadaþlarýmý ve
Kültür Dairesi'ni yürekten kutlarým.
Aynamýz iþ olmalýdýr laf deðil.

Dr. Arif Ali Albayrak
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði -
FECO Cyprus Yönetim Kurulu Üyesi
CTP-BG Gazimaðusa Milletvekili
KKTC Cumhuriyet Meclisi
Kültür Komitesi Üyesi
________________________________________________

Size: 21.5x20 cm.,
72 Page.,
Full Coloured.,
(Lefkoþa - Kýbrýs)
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DÖRDÜNCÜ "GELENEKSEL (!)
"ÝNSAN HAKLARI VE KARÝKATÜR"

SERGÝSÝ ÜZERÝNE
"Karikatürlerle Ýnsan Haklarý"

sergilerimizin ilkini, 2006 yýlýnda açmýþtýk.
Karikatürcü dostlarla ve Karikatür Vakfý
ile o zaman baþlayan iþbirliðimiz, aralýksýz
sürüyor. Böylece, bu yýl "dördüncü
geleneksel"(!) sergimizi açýyoruz.
Karikatür, insan zekasýnýn en parlak, en
kývýlcýmlý ürünüdür desek yeridir.
Olaylarýn, sorunlarýn; günün hayhuyu
içinde görüp de tam sezemediðimiz
yanlarý vardýr ya...iþte karikatürcü, birkaç
basit çizgi aracýlýðýyýa o yanlarý çarpýcý
biçimde önümüze serer. Çoðu zaman,
"yahu, ben de bunu düþünmüþtüm de bir
türlü toparlayamamýþtým!" dedirtir bize.

Görüp beðendiðimiz bir karikatürü, bir
yakýnýmýza anlatmaya çalýþmýþlýðýmýz
vardýr, hepimizin... Böyle durumlarda,
karikatürcünün bir kaç çizgi ile yaptýðýný
ne kadar anlatsak yine de tam
anlatamadýðýmýzý görürüz... Ýþte o zaman
anlarýz, karikatürcünün yaptýðý iþin
zorluðunu. Çünkü, karikatürcü "bir kitapltk
lafý, bir kareye sýðdýrmýþ kiþi"dir.

Ýnsan Haklarý, çok yönlü, çok boyutlu
bir konu... Bu yýl, sergimizin konusu olarak
insan haklarýnýn "çocuk" boyutunu seçtik.

Ulusal egemenliðe dayanan ilk
meclisinin açýlýþ gününü "çocuk bayramý"
olarak ilan etmenin onurunu taþýyan bir
ülkede yaþýyoruz. Ama, yurdumuzda da ,
dünyada da çocuklarýn durumu hiç iç açýcý
deðil. Maddi ve manevi olarak büyük
zorluklar, sorunlar içinde yaþayan
milyonca çocuk var. Yoksulluk, açlýk,

ÇOCUK HAKLARI KARÝKATÜR ALBÜMÜ

bakýmsýzlýk, sevgisizlik, eðitimsizlik, suça
itilme, silahlý çatýþmalarda asker olarak
kullanýlma gibi durumlar, bu çocuklar için
kader gibi görünüyor. Bu da, daha mutlu
bir dünya özleyenler için, umut kýrýcý, iç
karartýcý bir tablo demek oluyor.

Biz büyüklerin unuttuklarý çok basit bir
gerçek var: Her "büyük" bir zamanlar
"çocuk"tu! Çocuklarýmýzýn da, dünyanýn
da daha mutlu bir geleceðe ulaþabilmesi,
çocuklarýmýza saðlayacaðýmýz olanaklara
baðlý.

Þimdi bakalým, uluslararasý düzeyde

yüzümüzü aðartan baþarýlý
karikatürcülerimiz, bu konularda neler
çizmiþ
Rona Aybay
Türkiye Barolar Birliði Ýnsan Haklarý
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
Baþkaný
_____________________________________________

Size: 23.5x16 cm.,
72 Page., Full Coloured.,
(Ankara - Türkiye)
ISBN 975 - 8074 - 39 - 6

http://www.tabrizcartoons.com
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INTERNATIONAL ROTTERDAM
CARTOON FESTIVAL ALBUM

WOORD VOORAF
In dit unieke boek staan cartoons die in wedstrijdverband

zijn ingestuurd door eartoonisten van over hele wereld. Het boek
is uitgegeven ter gelegenheid van het eerste Rotterdams
Cartoonfestival met als thema: "Werken in de haven van de
toekomst"

Het thema is gekozen om de aandaeht voor het werken in
haven en industrie opnieuw onder de aandaeht te brengen van
een groot publiek. De bedrijvigheid daar biedt een sehat aan
earrieremogelijkheden.

Er is voor elk wat wils en dat betekent dat er veel meer soorten
werk zijn dan alleen de traditioneel bekende. Het Rotterdamse
haven- en industriegebied grenst bovendien aan de wereld. Een
spannend gebied waar de windstreken samen komen...

De inzendingen symboliseren het internationale en
interculturele karakter van Rotterdam als havenstad. ledereen,
waar ook ter wereld, kan er beelden bij bedenken. De eartoons
in het boek laten zien hoe universeel de beeldtaal is. Als we
eommunieeren in beelden lijken taal- en eultuurbarrieres weg
te valien.

Het festival is georganiseerd door Stichting Cartoonfestival
Rotterdam. De stichting heeft als doel maatsehappelijke thema's
die voor Rotterdam van belang zijn op een prikkelende en/of
humoristisehe manier onder de aandaeht van de Rotterdamse
bevolking te brengen. De stichting en de medewerkers zetten
zieh belangeloos in vanuit ideele motieven.

Het stiehtingsbestuur bestaat uit Frits Blessing, secretaris,
Wijnand v.d. Brink, penningmeester en Martin Reekers,
voorzitter. Veel plezier met het boek!
_________________________________________________

Size: 15x21 cm., 126 Page.,
Full Coloured.,
(Rotterdam - Holland)
ISBN 978 90 9025 566 8

CELAL DENÝZ WEB PAGE
(RESÝM - HEYKEL - KARÝKATÜR )

http://www.celaldeniz.com



INT. CARTOON AND HUMOR MAGAZINE (MAY 2011) YEAR: 9 ISSUE: 99

C Y P R U S

SAHÝBÝ: AKREP YAYINCILIK.

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: HÜSEYÝN ÇAKMAK.

WEB SAYFASI YÖNETMENÝ: EKREM ERDEM

ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

POSTA KUTUSU: 87
NICOSIA-CYPRUS

E-MAIL: cakmak@kibris.net
WEB PAGE:

http://www.yeniakrep.org

DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ KARÝKATÜR
KULÜBÜ'NDEN KARÝKATÜR DOLU BÝR GÜN

Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel
Aktiviteler Müdürlüðü'ne baðlý Karikatür ve Mizah
Kulübü'nün 18. Bahar Festivali çerçevesinde "Atölye
Çalýþmasý ve Slayt Gösterisi" 6 Mayýs 2011 Cuma günü,
saat 13:30'da Aktivite Salonu`nda gerçekleþtirildi.

Karikatür ve Mizah Kulübü Baþkaný ve ayný zamanda
konuþmacý Ufuk Ýpek, izleyicilere karikatür çizmenin püf
noktalarýný, yansýtýlan esprili karikatür slaytlarý üzerinden
anlattý. Ýpek, amacýnýn izleyicileri eðlendirirken ayný

zamanda bilgilendirmek olduðunu söyleyerek, zayýf
tarafýn güçlü tarafý ezdiði temalarý içeren karikatürlerin
mizah yaparken çok daha etkili olduðunun altýný çizdi.
Ýzleyicilerin aktif rol aldýðý atölye çalýþmasýnda,
karikatür meraklýsý bir öðrenci sahneye çýkarak
kendince mizah içeren bir karikatür çizdi.

Atölye çalýþmasýnýn sonunda Karikatür ve Mizah
Kulübü Baþkaný ve konuþmacý Ufuk Ýpek, izleyicilerle
birlikte günün anýsýna fotoðraf çektirdiler.

Karikatürcüler Derneði üyerleri canlý karikatür çizimi
gerçekleþtirdiler...

Etkinliðe, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Baþkaný
Musa Kayra, Genel Sekreter M. Serhan Gazioðlu,
Hüseyin Çakmak ve Zafer Tutkulu katýldýlar...

5 Mayýs 2011 tarihinde, Girne'deki "19 Mayýs Türk Maarif
Koleji"nde, kolej öðretmeni, okulun karikatür grubu
sorumlusu ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Denetleme
Kurulu üyesi Zafer Tutkulu 'nun düzenlemesi ile, kolejin yýl
sonu kültür sanat aktiviteleri çerçevesinde, Kýbrýs Türk

KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER

DERNEÐÝ'NDEN
GÝRNE 19 MAYIS TÜRK
MAARÝF KOLEJÝ'NDE
KARÝKATÜR ÇÝZÝMÝ


