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KENT KÜLTÜR
DEMOKRASÝ KONULU
KARÝKATÜR SERGÝSÝ

TMMOB Mimarlar Odasý Genel
Merkezi tarafýndan düzenlenen
"Kent Kültür Demokrasi" etkinliði
çerçevesinde Homur Mizah Grubu
konuyla ilgili 35 çizerin 50 eserinden
oluþan "Homur, Homur" konulu
karma karikatür sergisi 13 - 16 Ekim
2011 tarihleri arasýnda, ÝTÜ Maçka
Mustafa Kemal Anfi Fuayesi'nde
gerçekleþtirildi.

ALPEREN KÖSEOÐLU (TURKEY)
International "Knokke Heist" Cartoon Festival Album, 2005 (Belgium)

LOUIS POSTRUZIN
n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz
karikatürler, Dünya Karikatür
Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden
oluþacaktýr... Benzer karikatürleri
yayýnlamamýzdaki amaç herhangi
bir tartýþma ortamý veya suçlama
yaratmak amacýný taþýmamaktadýr;
sadece ve sadece Dünya Karikatür
Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve
tekrarlanmasýný önlemektir...

DARKO DRLJEVIC (MONTENEGRO)
Special Mention
International "Zagreb" Cartoon Contest Album 2011 (Croatia)

n The cartoons we are going to
publish in this page are those
examples from the World Cartoon
Art which are similar to each
other... By doing this, we do not
have any aim of creating an
atmosphere of discussion or
accusing anyone... We aim only and
only at showing the similarities in
the World Cartoon Art and
preventing their repeat...
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BAÞSAÐLIÐI
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Karikatür Sanatçýsý

SELMA AYKANAT
EMÝROÐLU'NUN

vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ
bulunmaktayýz...
Merhumeye rahmet, EMÝROÐLU ailesine
baþsaðlýðý dileriz...

Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

DIMITRI SKAZHENIK (UKRAINA)
Third Prize
22. Aydýn Doðan Cartoon Competition Album, 2005 (Turkey)

JULIAN PENA PAI
n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz
karikatürler, Dünya Karikatür
Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden
oluþacaktýr... Benzer karikatürleri
yayýnlamamýzdaki amaç herhangi
bir tartýþma ortamý veya suçlama
yaratmak amacýný taþýmamaktadýr;
sadece ve sadece Dünya Karikatür
Sanatý'ndaki benzerlikleriilginçlikleri ortaya çýkartmak ve
tekrarlanmasýný önlemektir...

DARKO DRLJEVIC (MONTENEGRO)
Grand Prize
6th International "Bralia" Cartoon Contest 2011 (Romania)

n The cartoons we are going to
publish in this page are those
examples from the World Cartoon
Art which are similar to each
other...
By doing this, we do not have
any aim of creating an atmosphere
of discussion or accusing anyone...
We aim only and only at showing
the similarities in the World
Cartoon Art and preventing their
repeat...
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KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILARNOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR

GÜRBÜZ DOÐAN EKÞiOÐLU'NDAN
iZMiR iÞ SANAT'TA KARiKATÜR SERGiSi
n Türk karikatür ve grafik sanatýnýn
uluslararasý üne sahip ismi Gürbüz
Doðan Ekþioðlu’nun eserleri 4 Ekim
- 3 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda Ýþ
Sanat
Ýzmir
Galerisi’nde
görülebilecek...
Ýþ Sanat Ýzmir Galerisi kapýlarýný
Gürbüz Doðan Ekþioðlu sergisiyle açtý.
Özgün çalýþmalarý kadar “The New
Yorker” dergisi için hazýrladýðý
kapaklarla ve özellikle 11 Eylül özel
sayýsý kapak çalýþmasýyla adýndan söz
ettiren sanatçý eserlerini üretirken
“amaca baðlý olmaktan çok içinden
geldiði” gibi çalýþtýðýný ifade ediyor.
14’ü kiþisel olmak üzere, çok sayýda

karma sergiye katýlmýþ olan sanatçýnýn
27’si uluslararasý, 44’ü ulusal olmak
üzere toplam 71 adet ödülü bulunuyor.
New York Times'da da karikatürleri
yayýmlanan sanatçý 1997 yýlý Sedat
Simavi Plastik Sanatlar Ödülü’nün de
sahibidir. Kalabalýk davetliler önünde
açýlan sergide, Ýzmirli çizerler de hazýr
bulundu.
Geç saatlere kadar süren sergi
kokteylinde çizerler, Gürbüz Doðan
Ekþioðlu ile sohbet etme imkanýda
buldu.
Gürbüz Doðan Ekþioðlu hakkýnda:
1954 yýlýnda Ordu Mesudiye’de
doðan sanatçý ilkokul eðitimini

Mesudiye’de, orta öðrenimini Ordu’da
tamamlamýþ,
1973-75 yýllarý arasý bugünkü ismi ile
Yýldýz Üniversitesi’ne baðlý Vatan Ýnþaat
Mühendisliði Bölümü’nü bitirmiþtir.
1975-79 yýllarý arasý Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarýmý Bölümü’nde (Devlet
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu)
okuyan sanatçý 1981 yýlýnda mezun
olduðu kurumda asistanlýk görevine
baþlamýþtýr.
1992 yýlýnda Yrd. Doç. Dr. olan
sanatçý, 2006 yýlýndan itibaren Yeditepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarýmý Bölümü kadrosunda
görev almaktadýr. (issanat.com.tr)
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37TH INT. HUMOUR EXHIBITION OF PIRACICABA
EDUARDO CALDARI JR.
LEZIO CUSTODIO JR
(BRAZIL)
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37TH INT. HUMOUR EXHIBITION OF PIRACICABA

LEANGEL BOLIGON
(MEXICO)
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INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: http://www.irancartoon.com

Hasan Bleibel

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

http://www.saeedartoon.blogfa.com

FARUK ÇAÐLA
Cartoon Web Page
http://www.farukcagla.com

HUMORGRAFE

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

BAÞSAÐLIÐI
Türk Karikatür Emekçisi ve Ressam

FÝRUZ AÞKIN'IN

vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ
bulunmaktayýz...
Merhuma rahmet, AÞKIN ailesine
baþsaðlýðý dileriz...

Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

http://artefacto.deartistas.com
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ERDOÐAN KARAYEL
CTP Maðusa Milletvekili ve K. T. Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi

ARÝF ALBAYRAK MECLÝS'TE RAHATSIZLANDI
[10 Ekim 2011 - Lefkoþa] CTP Maðusa Milletvekili ve Kýbrýs
Türk Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Arif
Albayrak, meclis genel kurulunda baygýnlýk geçirdi.
Albayrak'ýn nabzýnýn yüksek atmasý sonucu kendini iyi
hissetmediðini bazý gazetecilerle ve milletvekillerine söylediði
öðrenildi.
Mecliste baþkanlýk divaný seçimi için oy kullanma
iþlemlerinin tamamlanýp sayýma geçildiði sýrada fenalaþan
Albayrak, Meclis'e çaðrýlan ambulansla hastaneye götürüldü.
Albayrak'ýn rahatsýzlanmasý üzerine Meclis oturumuna da
15 dakika ara verildi.
Albayrak'la ilgilenen Kardiyolog ve Baþhekim Yardýmcýsý
Dr. Halit Özbek'in kendisine verdiði bilgiye göre, Albayrak'ýn
genel durumunun iyi, þuurunun açýk olduðunu ve konuþtuðunu
ifade eden Baþhekim Rifat Siber, þu ana kadar yapýlan
tetkiklerde herhangi bir olumsuzluk veya kalp krizine iliþkin
bulguya rastlanmadýðýna iþaret etti.
Yeni Akrep muhabirinin meclisteki güvenilir çevrelerinden
aldýðý bilgiye göre, Arif Albayrak'ýn, Fýrýn Kebabý ile Þeftali
Kebabý'ný fazla yemesi nedeniyle rahatsýzlýk geçirebileceði
iddia edildi.

Çatalköy Belediyesi Tarafýndan Düzenlenen 2. Kültür Sanat Günleri'nde
K.T. KARiKATÜRCÜLER DERNEÐÝ ÜYELERiNDEN PORTRE KARiKATÜR ÇiZiMi
Girne bölgesindeki Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediði
ikinci "Çatalköy Kültür Sanat Günleri”, 15 Ekim 2011
tarihinde yapýldý. Sanat Günleri kapsamýnda, Kýbrýs Türk
Kültürü'nü yansýtan düðün, damat týraþý, kýna gecesi
canlandýrmasý, Kýbrýslý Türk sanatçýlarýn çeþitli sergileri,

yazarlarýn söyleþileri yanýnda Kýbrýs mutfaðý, el sanatlarý,
örf, adet ve gelenekleri yaþatýldý.
Etkinlik kapsamýnda ayrýca, Kýbrýs Türk Karikatürcüler
Derneði üyesi M. Serhan Gazioðlu ile Mustafa Tozaký
portre karikatür çizimi gerçekleþtirdiler.

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10

YIL-YEAR:10 (KASIM - NOVEMBER 2011) SAYI-ISSUE:104

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

DERVÝÞ KERÝMOÐLU

ECNEBÝ
KARÝKATÜRCÜLERE
TAVSÝYELER!...
Deðerli biraderler, sizleri bilmem
ama ben havadisi duyunca hiç
þaþýrmadým.
Metin Peker biraderden ve onun
dalkavuk müritlerinden bekliyordum
çünkü.
Zaten, bikaç yýldýr birþeyler
sezinlemiþtim.
Aptal deðiliz birader.
Þimdi diyeceksiniz ki: "Hadise ne?
Neyi sezinlemiþtin?"
Anlatayým birader.
Huyum kurusun, Uluslararasý
Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý
jürisine davet edilen ecnebi
karikatürcüler Ýstanbul'a avdet
ettikleri zaman, onlarla buluþup
sohbet etmeyi çok seviyorum.
Bu nedenle, bi fýrsatýný bulup
görüþüyom onlarla.
Dedim
ya,
birkaç
yýldýr
sezinlemiþtim birþeyler.
Sezinlediðim þuydu:
Uluslararasý Nasreddin Hoca
Karikatür Yarýþmasý jürisi için
Ýstanbul'a davet edilen tanýdýk ecnebi
karikatürcüler, Metin Peker biradere
muhalif olan ben ve benim gibi birçok
muhalif Türk karikatürcüye karþý
soðuk davranýþlar sergiliyorlardý.
Bizlerden kaçýyorlardý adeta.
Buluþtuðumuz zamanlarda, ürkek
ve korkak bir þekilde sohbet
ediyorlardý bizlerle.
Gerçek ismimle, benim kim

olduðumu öðrenen tanýmadýðým ecnebi
karikatürcüler de ayný davranýþlarda
bulunuyorlardý bana ve diðer muhalif
Türk çizerlere.
Ecnebi karikatürcüler, Ýstanbul'dan
ayrýlýp ülkelerine döndükten sonra,
selamý - sabahý da kesmiþlerdi.
Kendi adýma bi hata mý yapmýþtým,
yanlýþ
biþiy
mi
söylemiþtim,
anlayamamýþtým.
Bu durumun nedenini, geçenlerde
Ýstanbul'a gelen, ünlü bir ecnebi
karikatürcü dostumdan öðrendim.
Söylediklerine inanamadým.
Hadise neydi, biliyor musunuz?
Metin Peker denen köfteci.
Pardon.
Köftehor diyecektim, dilim sürçtü.
Kaldýðým yerden devam ediyom.
Metin Peker denen köftehor ve onun
dalkavuk müritleri, Karikatürcüler
Derneði yönetiminini eleþtiren ben ve
benim gibi muhalif Türk karikatürcüleri,
ecnebi karikatürcülere kötülemiþler.
Hakkýmýzda söylenmedik dedikodu,
iftira ve yalan býrakmamýþlar.
Tam da karakterlerine uygun hareket
etmiþler anlayacaðýnýz.
Ýþin en acý tarafý, bizlerle her türlü
iliþkiyi kesmelerini tavsiye etmiþler. Bu
tavsiyeye
uymayan
ecnebi
karikatürcüleri uygun bir dille tehdit
etmiþler.
Nasýl mý tehdit etmiþler?
Nasýl olacak, Uluslararasý Nasreddin
Hoca Karikatür Yarýþmasý jürisine
tekrardan davet etmemekle.
Tavsiyelere uyanlarý tekrardan davet
edeceklermiþ, uymayanlarý kara listeye
alýp, her türlü iliþkiyi keseceklermiþ.
Nasýl ama?
Vay köfteci vay.
Pardon.
Vay köftehor vay.
Sen kendini ne sanýyorsun birader?
Sultanahmet Köftecisi mi?
Tavsiyene uyana köfte var, tavsiyene
uymayana köfte yok.
Binanenaleyh.
Çýkarcý ve menfaatçi bazý ecnebi

karikatürcü biraderlerimiz uymuþlar
bu tavsiyeye.
Tabi caným.
Ýstanbul güzel bi þehir.
Yedi tepeli.
Turistik.
Dedeman Otel.
Armada Otel.
Raki, cacýk, beyaz peynir, kavun,
þiþh kebab and turp.
Ne turpu birader?
Turp nerden çýktý þimdik?
Herhalde, mevzu Metin Peker
oluncak, çaðrýþým yaptý.
Turp gibi maþþallah.
Tu tu tu tu. Tuuuuuu.
Allah, gözden - nazardan saklasýn.
He neyse.
Hadise böyle.
Hey gidi günler hey.
Devrimci, deðiþimci, Dünya
Karikatür Sanatý'nýn hümanist ve
sosyalist görüþlü bazý karikatür
ustalarý amma ayaða düþtüler ha.
Bi bardak raký için, bi tabak cacýk,
bi dilim beyaz peynir, iki dilim kavun,
bi porsiyon þiþh kebap and turp için.
Ayriyetten, bedavadan daðýtýlan
üç beþ tane Nasreddin Hoca
karikatür albümü için.
Bu kadar ayaða düþülür mü
birader?
Böyle ufacýk þeyler için insan
dostlarýna tavýr alýr mý?
Küser mi?
Ýlkelerini ve ideallerini satar mý?
Vay anasýný sayýn biraderler.
Rüþvet baldan tatlýymýþ.
Yemesini bilene!
Çok ucuza gitmiþ Dünya Karikatür
Sanatý'nýn ustalarý.
Ben onlarýn yerinde olsaydým,
EGO Genel Müdürülüðü - Ýmar Ýskan
Bölümü'nden götürülen þeylerden
yüzdelik isterdim.
Yamyam Operasyonu'ndaki
"Bayrak Ýhalesi"nden pay talep
ederdim.
Yazýk oldu Abdurrahman efendiye.
Hem de çok yazýk.

http://www.licurici.eu
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HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU

www.homur.blogspot.com

PETAR
PISMESTROVIC

FOTOLOG.COM

http://www.pismestrovic.com

http://www.fotolog.com/biradantas

SEZER ODABAÞIOÐLU
CARTOON WEB PAGE

AZERBAIJAN CARTOON
WEB PAGE

www.sezerodabasioglu.com

INT. CARTOON WEB PAGE

www.azercartoon.com

FECO WEB PAGE
Federation of
Cartoonists Organization

http://www.fecocartoon.com

TABRÝZCARTOONS
WEB PAGE

AFRICAN CARTOONISTS
WEB PAGE

http://www.tabrizcartoons.com

www.africancartoonist.com

HOMUR HOMUR

M. BONDAROWICZ

(HOMUR MiZAH DERGiSi)
homur.blogspot.com

ELMAN MIRZOYEV
WEB PAGE
www.art-elman-emir.com

(Cartoonist & Illustrator)
www.bondarowiczart.republika.pl

CARTOON-IRAN

(CARTOON&HUMOR NEWS)
www.cartooniran.com
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KARiKATÜRCÜLER, ATiLA ÖZER
ANISINA ESKiÞEHiR'DE BULUÞTULAR
Geçtiðimiz aylarda yitirdiðimiz
karikatür sanatçýsý Prof. Atila Özer,
Eskiþehir'deki Tepebaþý Belediyesi'nin
düzenlediði etkinliklerle anýldý.
Eskiþehir'deki Espark AVM 6 nolu
sinema salonunda gerçekleþtirilen
etkinliði, karikatürcü Hikmet Cerrah
yönetti.
Türkiye'nin önemli karikatürcülerinin
ve Eskiþehirli'lerin bir araya geldiði
etkinlikte, Atila Özer'in yakýn
arkadaþlarýndan Nezih Danyal, Semih
Poroy ve Anadolu Üniversitesi'nin eski
rektörlerinden, "Karikatür Sanatýný
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi"
kurucusu Prof. Dr. Engin Ataç birer
konuþma yaptýlar.
Prof. Atila Özer'in hayatýnýn anlatýldýðý
sunumun ardýndan açýlýþ konuþmasýný
yapan Tepebaþý Belediye Baþkaný Dt.
Ahmet Ataç "Atila Özer iyi bir karikatürcü
olmanýn yaný sýra, kiþiliði ile de örnek
bir insandý. Ulusal ve uluslararasý alanda
birçok baþarýya imza attý. Atila Özer'i
anma etkinliðinin adýný "Atila Özer
Aramýzda" koyduk çünkü o karikatür
sanatýna kattýklarý ve býraktýðý eserlerle
unutulmayacak, bizler onun anýsýný
yaþatacaðýz" dedi.
Karikatür sanatçýsý Nezih Danyal,
arkadaþý Atila Özer'i anlatýrken, Atila
Özer'in karikatür sanatý için yaptýðý
çalýþmalarýn Türkiye'de birçok sanatçýya
ilham verdiðini söyledi. Prof. Dr. Engin
Ataç ise, Atila Özer'in farklý bir insan
olduðunu ve iyi bir akademisyen olarak
karikatür sanatý için büyük mücadele
verdiðini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi çizerlerinden
Semih Poroy ise, Eskiþehir'in karikatür
sanatý için önemine deðinerek "Bu þehir
karikatür sanatýyla anýlmasýný Atila
Özer'e borçludur, dünyanýn çok az
kentinde karikatür müzesi var. Atila Özer
bu baþarýsýyla da sýra dýþý bir insandý"

dedi.
Etkinliðe, Atila Özer'in Eskiþehir
dýþýndan karikatürcü dostlarý Eray
Özbek, Hasan Efe, Orhan Doðu, Fethi
Develioðlu, Raþit Yakalý, Ekrem
Borazan, Aziz Yavuzdoðan, Mehmet
Kahraman, Halit Kurtulmuþ ve
Eskiþehir'deki karikatürcü dostlarý da
katýlarak Atila Özer ile ilgili anýlarýný
paylaþtýlar.
Etkinlik sonrasýnda, Espark AVM

içinde, çok sayýda ulusal ve uluslararasý
karikatürcünün çizdiði 160'a yakýn eserin
yer aldýðý "Atila Özer Portreleri"
karikatür sergisi açýldý.
Sergide yer alan Atila Özer
karikatürleri önümüzdeki günlerde
Tepebaþý Belediyesi tarafýndan
kitaplaþtýrýlacak.
[Haber: Uðurcan Usgul.
Fotoðraflar: Uðurcan Usgul,
Raþit Yakalý]

www.nekra.eu
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www.pavlidiscartoons.com

http://www.tabrizcartoons.com

http://karadenizmizah.blogspot.com/

>>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

http://artefacto.deartistas.com
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Türkiye'nin Ýlk Kadýn Karikatürcüsü

SELMA EMiROÐLU AYKAN VEFAT ETTi
Türkiye'nin ilk profesyonel kadýn
karikatürcüsü ve dramatik soprano
Selma Emiroðlu Aykan (83) 4 Ekim 2011
tarihinde Münih'te vefat etti...
1927 yýlýnda doðan Selma Emiroðlu
Aykan, çizim dünyasýna ilk kez Amcabey
dergisinde karikatür çizerek adým
atmýþtýr. Bu derginin yayýncýsý da olan
ünlü çizer Cemal Nadir Güler'in
yönlendirme ve önerileriyle 1945
yýlýndan itibaren Doðan Kardeþ
dergisine önce kapak karikatürleri,
ardýndan da "Kara Kedi Çetesi" baþlýklý
bir çizgi bantlar çizmiþtir.
Üç yaþýndan beri elinden düþürmediði
kalemiyle karikatür çizen Selma
Emiroðlu, bu konudaki yeteneðinin
dýþýnda uzun yýllar Ýstanbul Þehir
Korosu'nda dramatik soprano olarak da
çalýþmýþ, radyoda konserlere çýkmýþtýr.
Selma Emiroðlu, bu tarihten sonra
yeteneðinin de devreye girmesi
sayesinde bu dergide 1945'den itibaren
çizmeye baþladýðý "Kara Kedi Çetesi'nin
Baþýna Gelenler" baþlýklý çizgi romanýn
popülaritesiyle üne kavuþarak, ilk Türk
kadýn çizeri olmuþtur.
Selma Emiroðlu, hepsi bu çocuk
dergisinin sayfalarýnda yayýnlanan
baþka bazý çizgi romanlara da imza
atmýþtýr. Bunlarýn hemen hepsi metinleri
alt yazýlý olarak yayýnlanmýþtýr.
1947 yýlýnda "Cin ile Can" ve "Mercan
Balýðýnýn Serüvenleri", 1948'de "Oya'nýn
Hikayesi", 1949'da çoðunu La
Fontainein eserlerinden esinlendiði
"Tavþan Kardeþin Sofrasý", "Böceklerin
Oyunu", "Týrtýlýn Hikayesi" ve "Zenci ile
Maymun" baþlýklý çizgiromanlarý
hazýrlamýþtýr.
Selma Emiroðlu'nun karikatürize
stildeki temiz ve sade çizgileriyle hayat
bulan bu çalýþmalarýn hemen tamamý
hayvan karakterlerin baþ rolde olduðu
yapýtlardýr. Bilhassa Ekim 1949 tarihinde
"Kara Kedi Çetesi'nin Dönüþü" baþlýðýyla
yeniden Doðan Kardeþ sayfalarýna
misafir olan popüler çizgi roman
serisinde yer alan Kara Kedi, Pamuk ve
Sarman adlý sýký arkadaþ olan üç kedi,
hepsinin arasýndan en sivrilenleri
olmuþtur. Bu þöhretli seri 1964 yýlý
sonundan itibaren ve bu kez evlendiði
için soyadý deðiþerek Selma Emiroðlu
Aykan adýyla, çizerin elinden yine
derginin arka kapaðýnda maceralar
yaþamýþlardýr.

- Gýz Fadime, sana da böyle gundura alalým mý?
- Get iþine aða. Ben sana ne kötülük ettim ki?..

CORRECTION
[New Scorpion, Issue. 103, Page:10, cartoon, by pretentious just sculpture
precious art manuscriftu with pencil
October 2011]
Aykan adýyla,
çizerin
elinden yine(only
derginin
kapaðýnda
maceralar
JAN FITMA
(SLOVAK
REPUBLIC)
with arka
pencil).
He starts
to draw
yaþamýþlardýr. HIS 40 YEARS
CELEBRATED
cartoon as student of college in Prešov
Born in Slovak republik, former field (end of seventeens), his first portrait
officier of Slovak Army, magister of art, cartoons published in 1994 in famous
today (he graduated at Comenius slovak print newspaper and magazines
University in capital) - is dignified as - Obrana, TELEplus, Huncút,
follower classikes od slovak *portrait Slobodny piatok, later Smena na
cartoon as Alexander *Richter, Karol nedelu, Pravda, Luskácik, neskôr aj
Zachar, Jozef Hrušovsky, Milan Vavro Hospodársky denník, Kocúrkovo, Svet
filatelie, Kocúrkovo Magazin...
and Miro Durza..
Fitma is already a representative
in 8 th line ... of modern satirical portrait Peter Zavacky
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Kadýnlar daha çok Güldüren Erkek'lerden
hoþlanýrmýþ,
Ben ondan seni gýdýkladým baðyan!...

DUVAR YAZILARI
ÝBRAHÝM ORMANCI

n Millet sanat için soyunursa,
Ben de kameramaným... Sanat için çekerim abiii!...

n Ortalýkta bu denli KASET varken,
DVD satýþlarý tavan yapmýþtýr !...

n

Bir Kýbrýs Þiiri!...

n Biz ayný dünyanýn insaný olsak kaç yazar,
Ben Kuzey Kutbuyum, sen Güney Kutbu Hatçeeee!

Farklý ebevenlere,
Evlatlýk verilen,
Ýkiz kardeþlerdir,
Kýbrýs...
Engeller çýksa da,
Engeller çýkartýlsa da,
Birgün elbet kavuþur!...
Dönülmez akþamcýlýðýn ufkundayýz...
Sabaha kadar içmeye devam yahu !...

n Size kaným çok ýsýndý amca,
At bir yüzlük babalýk!...

n Dizüstü bilgisayarýný yanýndan ayýrmýyor,
Lap-Top Model!

n Ne zaman Hakem'lerden bahsedilmezse,
bu ülkede her þey Dut Liman olacak!
n Bugün doðan çocuklara ad;
Erkek: Maðdur, Kýz: Maðdure!

n Merak ettim cellatlar,
''Astým'' hastalýðýna yakalanýr mý diye!..

n Ben koyun yetiþtiriyorum,
Sürümden deðil, sürüden kazanýyorum!...

n Sevgilisinin aldattýðý bir arkadaþla
denize gittik,
''Gel Boy-nuzu geçmiyor abi'' demesin mi !..

n Beni terkettiðinde bir þarký patlattým olay oldu,
Þimdi benden yüzdesini istiyor zalim !..
O Þimdi Maç-O!...

n ''Evreka evreka evreka, buldum ''
''Ne buldun Arþimet?''
''Kulp buldum dayýýýý''!...

n Beyaz atlý kahramanýn olamam belki Handan
ama, Ganyan bayisi sahibi kahramanýn
olabilirim ister misin!...

n Artýk anamda aðlamýyor,
Göz kapakçýklarýný aldýrtmýþ!...

n Altýn gibi bir kalbi var evet,
Ama sahte altýn yahu!

n Deveye neren eðri diye sormuþlar,
''Yorum yok'' demiþ!..

n Bana bir harf öðreten diþi öðretmenin,
Deðil 40 yýl, 80 yýl kölesi olurum yani!..

n Eskiden yarim mektubun ucunu yakýyordu,
evlendik... Artýk yemeði yakýyor be!...
n Bu dünyaya kazýk çakmaya gelmedin anladýk,
Peki kazýk atmaya mý geldin be kardeþlik?
n Acaba mahþerde sorgu sýrasý beklerken,
Yine kaynak yapan çýkar mý allah aþkýna!...

n
Amerika'da birisi iþedi diye, bir baraj
boþaltýlmýþ,
Ayný mantýðý gütsek, Türkiye su altýnda kalýr yani!
n Bilmemek deðil, öðrenmemek ayýp ise,
Biliyor gibi yapýp hava atmak neyin nesi!

n O kadar kusur býrak Kadý Kýzý'ný,
Kapak Kýzý'nda bile olur!

n Sen aða, ben aða...
Gel aðalý maðalý bir dizi film çevirelim hadi!...

n Ýmam cemaate þöyle sorarsa þaþýrmayýn,
''Ey cemaat merhumun kaseti var mýydý?''

n Biz ayrý dünyalarýn insanýyýz Necla,
Artýk ben astronot oldum, ben kaçaaaar!

n Bir sürü iþ yerin, dairen var ama,
Çap'ýn yok be birader!
n Ýnsanýn bu dünyada en büyük kusuru Aþk'týr!

ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

n Hiç bir entelin Kýlýna bile,
zarar gelmesin be yazýktýr!...

n Beyaz giyme toz olur,
transparan giyme söz olur!...

http://www.harbicimizah.blogspot.com
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Almanya'da Yaþayan Türk Karikatür Sanatçýsý ve Ressam

FiRUZ ASKIN VEFAT ETTi
YENER ÇAKMAK
1924 yýlýnda Ýstanbul'da doðan,
Akademi'de okuyan ancak basýn
ressamlýðýna geçiþi nedeniyle mezun
olamayan; doðuþtan Allah vergisi büyük
bir resim yeteneðine sahip, ender
sanatçýlarýmýzdan.
Basýn çizerliðine karikatürle adým
atan Firuz'un ilk çizgisi 08.08.1940
tarihli Akbaba mizah dergisinin 342.
sayýsýnda "Feruz Aþkýn" imzasýyla
çýkmýþ. Acemi çizgileriyle çýkan bu ilk
karikatürünü takip eden kýsa dönemde
sanatçý kendisini öylesine geliþtirmiþ ki,
sanki bir anda yerden yükselerek
zirvelere fýrlamýþ. Basýn çizerliðinde
akýcý karikatür ve resim desenine sahip
olmasý yanýnda büyük çaptaki renk
kullanma becerisi Firuz'u, diðer
çizerlerden ayýrarak kapak, afiþ, reklam
illustrasyonlarý aðýrlýklý çalýþmalara
yöneltmiþ.
1940'lý yýllarda ilk atölyesini açýp,
yanýnda Bedri Koraman, Kemal
Börteçin gibi sanatçýlara ustalýk yapmýþ.
Basýn ressamlýðýnýn her dalýnda
çalýþmalar yapmýþ. 1940'da baþladýðý
çizerliði, 1945'te Türkiye'ye ofset tekniði
ile baskýnýn geliþiyle birlikte kendine
daha elveriþli bir yol bulmuþ. Sedat
Simavi, Tahsin Demiray, Faruk
Gürtunca gibi Babýali'nin aðýr toplarý
olan yayýncýlar Firuz'daki ustalýðý
görünce, adeta onu kapmak için
birbirleri ile yarýþmýþlar. O hiç birini
kýrmadan ustalýðýný konuþturmuþ ve
hangi tempoda çalýþtýysa çalýþmýþ ve
hepsine iþ yetiþtirmiþ. Sonra onlara
reklam ajanslarý ve film afiþleri iþleri
eklenmiþ. Öylesine bir tempoda
çalýþmýþ ki ortaya birbirinden güzel iþler
çýkartmýþ. Türk illustrasyon anlayýþýna
Sururi Gümen, Þevki Çankaya, Bedri
Koraman, Remzi Türemen gibi
çizerlerle birlikte Avrupayi bir anlayýþ
getirmiþler.
1950 ve 1960'lý yýllarda bir çok iþi
yanýnda Ertem Eðilmez'in Çaðlayan
Yayýnlarý'nýn çýkarttýðý cep kitaplarýna ve
Mayk Hammer dizisine kapak resimleri
çizen Firuz Aþkýn, ayný zamanda Tef
mizah derðisine karikatürler çizmiþ.
Sururi ve Þevki Çankaya'nýn ardýndan o
da Amerika Birleþik Devletleri'nin
yolunu maceralý bir þekilde tutmuþ.
Fakat acemiliðinden, onun gibi usta
kapak ressamý arayan yayýncýlar yerine
yanlýþ adreslere gitmiþ. Umduðunu
bulamayýnca yurda dönmüþ. Fakat bir
kez içine yurt dýþý ateþi düþtüðünden
ülkesinde uzun süre duramamýþ ve
Almanya'nýn yolunu tutmuþ.
Orada istediði ortamý fazlasýyla

bulunca ona sunulan pastayý
Türkiye'deki arkadaþlarý ile paylaþmayý
düþünerek, Ayhan Erer gibi usta çizer
arkadaþlarýný da Almanya'ya getirtmiþ.
Daha sonra yurt dýþýna çýkan Türk
çizerlerin Avrupa'ya açýlan kapýsý
olmuþ.Hepsini evinde aðýrlamýþ.
Çizdikleri ile Firuz Aþkýn'ý Alman
yayýncýlar öyle tutmuþlar ki,en sonunda
Çengelköy'deki evini satýp oraya
tamamen yerleþmeye yöneltmiþler.
Firuz Aþkýn gibi çok yakýndan
tanýdýðým deðerli ustayý tanýtýrken,
nereden nereye geldik? Onun
anlatýlacak o kadar çok konusu var ki,
hepsini yazmaya kalksam, ansiklopedi
olur. Türkiye'den gderken bir miktar
dökümanýný bana; bir kýsmýný deðerli
dost Ýlhan Bilge'ye; yaðlý boya
tablolarýný da bir galericiye býraktý.

Benim Firuz Aþkýn'a yakýnlýðýmý bilen
yayýncýlar, onunla ilgili bir konu
olduðunda genellikle bana veya Ýlhan
Bilge'ye baþ vururlar. Firuz Aþkýn'ýn son
yýllarda en kapsamlý röportajý; benim de
katkýlarýmla, "Grafik Tasarým" dergisinin
Haziran 2008 tarihli 21. sayýsýnda çýktý.
Bu büyük ustayý, eserleri ile birlikte
tanýmak isteyenlere Google arama
kanalýndan adýný yazýp bakmalarýný
tavsiye ederim. Konu; basýlan kitaplarda
yayýnevlerinin kapak ressamlarýnýn
adýna kitaplarýnda yer vermeyiþlerinden
açýlmýþtý. Unutulmamalýdýr ki, kitaplarýn
kapaklarý,onlarýn vitrinleridir. Okurlar
farkýnda olmaz ama güzel bir kitap kabý,
okuru adeta mýknatýs gibi kendisine
çeker. Uzun lafýn kýsasý: Sanata ve
emeðe deðer veren yayýncý, kapak
ressamýnýn adýný yazmayý unutmaz..
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ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER
MUSTAFA YILDIZ
n BÝROL ÇÜN'ÜN KARÝKATÜRLERÝ BUCA'DA
Karikatür sanatçýsý Birol Çün'ün ödül kazanmýþ
karikatürleri görücüye çýktý. Buca Belediyesi Kültür Müdürlüðü
- Sergi Salonu Birol Çün'ün deðiþik karikatür yarýþmalarýnda
ödül kazanmýþ 26 karikatürü ile yeni döneme girdi.
Buca Belediye baþkaný Ercan Tatý'nýn eþi Oya Tatý, Kültür
ve Sosyal Ýþler Müdürü Nuray Ömür, Karikatürcüler Derneði
- Ýzmir Temsilcisi Mustafa Yýldýz, sanatçýlar ve sanatseverlerin
katýldýðý sergi açýlýþýna Buca Belediyesi'nde bu yýl ilk kez
açýlan karikatür kursu öðrencileri de ilgi gösterdi.
Mesleðinde 30 yýlý geride býrakan Birol Çün, Gýrgýr, Fýrt,
Avni ve Hýbýr dergilerinde karikatürleri yayýnlandý. Çocuk
kitaplarýnýn kapaklarýný da resimleyen sanatçý, yurt içi ve yurt
dýþýnda birçok ödülün sahibi.
Birol Çün, karikatürün evrensel bir sanat dalý olduðuna
dikkat çekerek, "Bizim iþimiz gördüðümüz çarpýklýklarý

eleþtirel bir anlayýþla kaðýda dökmek" dedi.
Buca Belediyesi'nin bu yýl açtýðý karikatür kurslarýna büyük
ilgi gösterilmesinden mutlu olduðunu da ifade eden sanatçý,
"Gençlerimizin bu ilgisi bizleri sevindiriyor. belediye
baþkanýmýz Ercan Tatý'ya sanatýmýza ve sanatçýlarýmýza
gösterdiði ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz" dedi.

n HALÝT ÞEKERCÝ KARÝKATÜR SERGÝSÝ
Karikatürcü Halit Þekerci günlük çizdiði karikatürlerinin
bir kýsmýný "Narlýdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi"nde
sergiliyor.
"Simge Grubu" ile açtýklarý sergi çerçevesinde ayrýca
resim, fotoðraf ve heykel de yer alýyor.
Eski Akbaba çizerlerinden Halit Þekerci her gün bir
karikatür çiziyor. Günlük olaylarý çizgileri ile yorumluyor. Bu
çizgilerini internet ortamýnda paylaþtýðýný belirten Þekerci;
"Bizler, yani eski kuþak çizerler de teknolojiye ayak uydurduk.
Mizah anlayýþýmýza uygun dergi kalmayýnca, her gün 1
karikatür çiziyor, internet ve sosyal paylaþým sitelerinde
insanlara ulaþmaya çalýþýyorum" dedi.
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MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-

Dear colleaque Cakmak,
Thank you by send me your magazin Yeni Akrep (102).
Only I ask you, please publish my last article about world
press cartoon, in sucesive editions, as you publish my past
article in several continue editions.
Thank for your attetion,
Besti regards,
F Pibaque. (01.09.2011)

FREDDY PIBAQUE

2011 WORLD PRESS
CARTOON: LIES AND
INTOLERANCE FOR NO PAY.
"Goebbels, Nazi propaganda chief, said that a repeated
lie can become truth. Is that what wants Mr.AA when he
repeats his lies?".
Lying is the defense of those who have no arguments.
The Mr. Antonio Antunez (AA) of world press cartoon, Sintra,
Portugal, responds to my claim that he pay me my prize,
lying again. (Yeni Akrep magazine).
It is false: I not refused to receive a travel check. To the
contrary.
I asked him to pay me with a travel check. But Ana, the
secretary of wpc, responded that a check was very expensive
for wpc. (See attachment).
Goebbels, Nazi propaganda chief, said that a repeated
lie can become truth.
Is that what wants Mr.AA when he repeats his lies? .Another characteristic of those who share that ideology is
intolerance to criticism. Perhaps for this intolerance the Mr.
AA has called "insult" to my critique of Feco-Europe and its
director. I said that FECO is a bureaucracy that does not aid
the cartoonists who are victims of scam, but yes aid the
contest organizers that do not pay the prizes. And this is not
an insult. Or maybe there was for intolerant of criticism, or
the right of artists to criticize!
It is also false that I have not given my address. Mr. AA
has my address in Colombia and Venezuela. I have not
insulted Brazilian colleagues. The contrary, I admire the work
of these colleagues. And I have great affection for all the
people of Brazil, brother country. Only expressed my

KOTRHA-CARTOONS

kotrha-cartoons.webovastranka.sk

disagreement with they.
Something more: Mr. AA says that the flights are not paid
by sponsors. Then who? How will the wpc pay flights, with a
capital of 6,000 euros that has, as noted in letter head of the
wpc? And if wpc pay the flights, why the secretary says that
is expensive make a travel check?
Is clear: Mr. AA is his custom to mention the prizes given,
when i am not asking that question. My claim is for the prize
he has not paid me, and repeatedly refusing to pay. Never
show any proof of bank deposit.
Keep you repeating your lies, Mr. AA, that maybe one day
will become true.
Best regards,
Freddy Pibaque (Cartoonist)
Note: Please, publich this wpc message with my answer:
de Ana ana@worldpresscartoon.com paraNacaro
Caricaturas <nacaro5@gmail.com>
fecha30 de mayo de 2007 05:44 asuntoDados para
transferência
****
Caro Freddy,
O envio de cheque internacional tem custos muito
elevados. Peço-lhe que me envie os dados da sua conta
bancária ou de alguém de sua confiança para podermos
fazer a transferência do dinheiro do seu prémio.
Quanto ao troféu, eu peço à TNT para o contactar para
combinar a entrega.
E espero continuar a receber trabalhos seus, nunca se
sabe se pode vir a ser um vencedor novamente e desta vez
vir visitar-nos.
Com os melhores cumprimentos,
Ana Ferreira.
*********
ENGLISH TRANSLATION:
From: Ana ana@worldpresscartoon.com
To: Nacaro Caricaturas <nacaro5@gmail.com>
Date: 30th May 2007 05:44
Dear Freddy:
Sending international travel check has very high costs.
Would you please send me the details of your bank account
or someone you trust to be able to transfer money from your
premium.
As for the trophy, I beg to TNT to contact you to arrange
delivery.
And I hope continue to receive your works, you never know
if might be a winner again and this time come and visit us.
Yours sincerely,
Ana Ferreira.

SEYRAN CAFERLi

http://www.cartooncenter.net
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ÝZEL ROZENTAL
Televizyonla tanýþmam yirmili
yaþlarýmda gerçekleþti, yani televizyon
çocuklarýndan deðilim. Ama herkes gibi
benim de çocukluðumda hayal
kurmama yardýmcý bazý unsurlar vardý.
Jules Verne'in romanlarýndan, Ýki
Çocuðun Serüvenleri'nden, Arsen
Lupen'lerden çok önce, ama Andersen
ile Grimm Kardeþlerin masallarýndan
kýsa bir süre sonra Doðan Kardeþ ile
tanýþmýþtým. Hem öðretici, hem de
eðlendirici bir dergiydi. Kýzamýk,
kabakulak, su çiçeði gibi, o yýllarda her
çocuðun geçirmek zorunda olduðu
hastalýklarýn geçmek tükenmek bilmez
nekahet günleri boyunca, sevgili bir
komþumuzun askere gitmiþ oðlundan
yadigâr Doðan Kardeþ ve Arkadaþ
ciltlerini ezberleyip yutardým.
Karakedi Çetesi'ni o zamanlardan
hatýrlýyorum. Kim derdi ki, kýrk küsur yýl
aradan sonra, Karakedi Çetesi'nin
yaratýcýsý ile tanýþacaðým! Dahasý
onunla meslektaþ meslektaþ oturup
karþýlýklý röportaj yapacaðým!
Aslýnda, Selma Emiroðlu Aykan'ý
1999'da tanýdým. Almanya'da yaþayan
Selma Haným o yýl Ankara Karikatür
Festivali'nde bir ödül almýþ, sonra da
Ýstanbul'da Schneidertempel'de
ziyaretimize gelmiþti. O gün birlikte
fotoðraflar çektirdik. Eski bir Aþkenaz
Sinagogu olan bu mekândan etkilenmiþ
görünüyordu. Düþünceliydi... "Burasý..."
dedi, "çok uzaklardan, eskilerden, hiç
tanýmadýðým birisini düþündürdü bana
yine..."
Bu söz üzerine kendisiyle ilginç bir
konuþmaya giriþtik. Bir çýrpýda anlattýðý
hikâye o kadar ilginçti ki, eminim iyi bir
yazar bundan koskoca bir roman
çýkarabilir.
Büyük-büyükbabasý olduðunu bildiði
Doktor Emin Paþa (namý diðer Eduard
Schnitzer) aslen bir Alman Yahudisi'ydi.
Almanya'da baþlayan inanýlmaz
serüveni Osmanlý sarayýna dek sürmüþ,
Türkiye'de tanýdýðý Alman asýllý bir
Macar kadýný ile evlenmiþ (büyükbüyükanne) ve hikâye Anadolu'nun
içlerine kadar uzanýp, Afrika'nýn ta
derinliklerinde son bulmuþtu.
Selma Haným büyük büyükbabasýnýn
hayatýný araþtýrmýþ, hakkýnda bir yýðýn
belge edinmiþti. Ama en büyük sürprizi
ona hayat arkadaþý, sevgili eþi Aydýn
Bey yapmý , kendisini Münih'te adý
'Emin Pascha Strasse' olan bir sokaða
götürmü tü. Adý Almanya'da bir sokaða
verilecek kadar önemli bir ki iydi bu
büyük-büyükbaba.

Selma Emiroðlu Aykan ile söyleþimizi
bu tema üzerinde kurmaya niyetliydim
ama söz döndü dolaþtý, öyle yerlere
geldi ki, Doktor Emin Paþa bir baþka
bahara kaldý! Zaten kendisi de kýzý Aylin
ile birlikte bu konuda farklý bir çalýþma
hazýrlýðý içinde olduklarýný itiraf ettiler.
Bana da bu durumda sadece susmak
düþüyor.
- 5 Ekim günü Schneidertempel
Sanat Merkezi'nde bir sergi
açtýnýz…
- Ben bir þey yapmadým, hepsini siz
hazýrladýnýz. (Tan Oral ve Turgut
Çeviker ile birlikte üçümüzü kastediyor.)
- Bizler sadece yarým asýrdýr
çizdiklerinizi sergiledik… Ama
sorum çizgilerden ziyade týnýlarla
ilgili, malûm serginizin adý "ÇizgilerTýnýlar" idi. O akþamýn sihirli bir aný
vardý; hani herkesin büyük bir
sessizlik içinde…

- Ravel'in Kadiþ'ini dinlediði an deðil
mi? Ben de heyecanlandým.
- Hepimiz heyecanlandýk. Ama o
büyük sessizliðin hemen ardýndan
büyük bir alkýþ tufaný koptu.
Elimizdeki kayda göre tam 43 yýl
önce de benzer bir alkýþ kopmuþtu.
O günkü duygularýnýzla bugünü
kýyaslayabilir misiniz?
- Tuhaf bir duygu. Yýllar önce
Ankara'da Milli Kütüphane'de
yorumlamýþtým bu müziði ilk defa. Çok
gençtim, Ankara tanýmýyodu beni. Bir
'Lied' þarkýcýsý olarak ilk defa karþýlarýna
çýkýyordum. Dinleyiciler arasýnda büyük
operacýlar vardý ve beni o akþam
tanýyacaklardý…
Daha sonra birkaç konserde daha
tekrarladým bu müziði. Ama bu kadar
yýl sonra Schneidertempel'de kendi
sesimi dinlerken tam yerinde olduðunu
hissettim bu parçanýn… tam yerinde,
daha nerede olabilir ki!
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- Kendimizi tanrýya daha yakýn
hissettiðimiz yerde mi?
- Evet, nasýl bir tanrýysa O! Bir de
tabii binanýn eski oluþu, þarkýnýn eski
oluþu… aslýnda bu biraz çalýþýlmýþ,
modernize edilmiþ hâlidir Kadiþ'in.
Ravel yapmýþ bunu.
- Neden bestelemiþ biliyor
musunuz?
- Maurice Ravel'in annesi Bask'mýþ.
Kendisinin Hristiyan mý, Yahudi mi
olduðunu bilmiyorum. Ama deðiþik
kültürlerin müzikleri üzerine çok
çalýþmýþ bir besteci. Dünyaya açýlmýþ,
týpký Debussy gibi. Pek çok bestesinde
Ýtalyan ve Yunan þarkýlarýndan
esinlenmiþtir. Aslýnda Ravel'in Kadiþ
gibi iki bestesi daha var. Ýkincisi 'Yiddiþ',
onu da söylemiþtim. Diðeri de bir Yahudi
halk þarkýsý, ama adýný hatýrlamýyorum.
Fakat bunda þaþacak bir þey yok. Ravel
öldüðü zaman çalýþma masasý üzerinde
Cemal Reþit Rey'in türkülerimizden
esinlenip bestelediði Oniki Anadolu
Þarkýsý durmaktaydý. Bunlar üzerinde
çalýþmaya hazýrlanýyordu besbelli.
Ömrü vefa etmemiþ ne yazýk ki.
- Gelelim size: bir yanda çizgi,
mizah, karikatür; öte yanda opera
sanatçýlýðý
- Kuzum, opera sanatçýsý demeyin
bana, þarkýcýlýðým kýsýtlanmýþ oluyor.
Operadan evvel ve sonra pek çok
konser verdim. Özellikle çok 'Lied'
söyledim. Sopranoluk yaptým iþte…
- Sizi üzmek istemedim. Tekrar
baþtan alalým. Karikatür ve
sopranoluk, þimdi de þan hocalýðý.
Ýkisi bir arada gidiyor mu? Biri
diðerini etkilemiyor mu?
- Çocukken resim yaptýðýmda
sesimle çizgilerime eþlik ederdim. Daha
sonra da karikatürlerimi bir yandan
müzik dinleyerek çizerdim. Ama
sahnede konser verirken bir yandan
karikatür çizdiðimi gözünüzün önüne
getirin!!! Þimdi ise hocalýk bütün
zamanýmý alýyor ve çok seviyorum bu
iþi.
- Resme uzunca bir süre ara
verdiniz, deðil mi?
- Verdim… (Bu noktada bizi sessizce
dinlemekte olan eþi Aydýn Bey sitemkâr
bir þekilde müdahale etmek gereðini
duyuyor.)

Aydýn Bey - … Çünkü her hafta
yapýlmasý gereken bir iþ olarak
alýnmayýnca olmuyor tabii.
- Almanya'ya gitmiþ olmamýz da buna
neden oldu. Birdenbire kendimizi
yabancý bir dünyada buluverdik, yaþam
savaþý verdik orada. Çizgi çizmeyi falan
bir yana býraktým uzun bir süre.
- Ya müziði?
- Ona da ara verdim. Münih'e gittik
ki (1962), hayatýmýzda yaþadýðýmýz en
korkunç kýþla karþýlaþtýk. Ev
bulamýyorduk. Aydýn kullanýlmýþ bir
araba aldý. Radyatörü çalýþýyordu. Ev
bulunmazsa hiç deðilse içinde oturur
donmayýz diyorduk. Hey gidi günler!…
Nihayet bir çatý katý bulundu. Ýkinci iþ;
derhal kullanýlmýþ bir piyano satýn aldýk.
Doðru dürüst bir tenceremiz bile
yokken, gittik piyano aldýk… Biz
böyleyiz iþte!
- Demek önce müzik.
- Müzik ve resim hep beraber gitmiþtir
benim için. Daima o ara hangisi
önemliyse ve gündemdeyse onu ele
aldým. Aslýnda bende eksik olan büyük
bir hýrstý galiba. Meselâ, baþka biri güzel
bir þeyler çizmiþse, ben yapmýþcasýna
tatmin olurdum. Bu müzikte de böyleydi.
Karikatürist arkadaþlarýn bir kýsmý ile
ayný dönemde çizmeye baþladýk. Çok
iyi bir desenim vardý. Ali Ulvi söylerdi
bana hep: "Kýz o ne desendi öyle!
Hepimizden iyiydin." derdi. Rahat
çizerdim gerçekten. Kurþun kalemi
aldým mý þöyle…

- Tek çizgide bitiriyorsunuz.
- Bu eskizler bitmiþ halinden daha
iyidir üstelik. Bu benim oyunumdu.
Çizmek oyundu benim için.
Hep
oyun
sürdürdünüz?

olarak

mý

- Bir yaþa kadar. Sonra iþin
mesuliyetini kavradým.
- Hayata da oyun olarak mý
baktýnýz?
- Hayat bir trajikomik oyundur. Çok
ciddi bir oyun. Ben de ciddiyimdir ama…
karikatür çizmek bu ciddi oyunun þenlikli
tarafý; acýlara da çizgilerimizle
dokunuyoruz bu þenlik içinde ve
hepimizin içinde bir çocuk var.
Oynuyoruz iþte…
- Siz de zaten çocuk denecek bir
yaþta profesyonel çizer oldunuz.
- Bana Cemal Nadir yön gösterdi.
"Þairin Gözyaþlarý" adlý ilk bandým
1943'te Amcabey dergisinde yayýnlandý.
Öyküsünü Cemal Nadir yazmýþtý. Daha
sonra 50'ler kuþaðýný kuracak olan genç
çizerler yavaþ yavaþ dergiye
denemelerini
getirmeye
baþlayacaklardý. Bir gün dergide
üstadýn karþýsýndaki masamda
otururken sokakta bir gürültü oldu.
Pencereden baktým. Býyýklarý henüz
terlememiþ birkaç oðlan yukarý bakýp
beni gördüler. "Ceeeee!!" diye
baðýrdýlar. Kýzdým, arkamý dönüp içeri
girdim. Biraz sonra oðlanlar yukarý çýkýp
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bizim odaya girmez mi! Cemal Nadir'e
karikatür getiren bir grupmuþ. Beni
görünce çok utandýlar.
Cemal Nadir'in Amcabey'inde
sayfalarýna aldýðý bu gençler…
Ercüment Baktýr, Atalay, Adnan
Baþaran, Gündüz gibi isimler sonradan
kaybolup gitti sanýrým. Ama bir tanesi
devam etti iþte. Semih Balcýoðlu. Cemal
Nadir'ýn ilgisi bütün gençlere daima
açýktý. Fakat 50'ler grubunun oluþmasý
asýl onun vefatýndan sonradýr. Ve ben
de ona büyük saygý duyuyordum. Fakat
sevdiðim tek çizgi deðildi.
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FOTO: ERDOÐAN KAR
(GÜLDÝKEN DERGÝSÝ)

- Ama Cemal Nadir'le çalýþtýðýnýz
dönemde çizdikleriniz…
- Evet, çizgilerim onun etkisindeydi.
Belki de onun etkisinde çizmenin þart
olduðuna inandýðýmdan.
- O karikatürleri sanki Cemal
Nadir çizmiþ
- Ben de mürekkeplemiþim.
- Sonra da kaçýþýnýz baþlýyor:
"Bursa Seyahati", izlenimler falan…
- Hah iþte! Ayný seneler ayný dönem,
düþünebiliyor musunuz? Sabah onu
çiziyorum, akþam ötekini.
- Akþam çizilenler daha içten
sanki.
- O aralar bir Alman karikatüristi
vardý: H. O. Plauen… Hitler döneminde
önce hapse atýlmýþ, sonra da kendini
öldürmüþ. Onun çizgilerinin çok
etkisinde kalmýþtým. "Baba ile Oðul"
diye bir tiplemesi vardý. Cemal Nadir
Ustanýn da onu çok sevdiðini fark ettim.
Arkadaþ dergisine çizdiði "Dede ile
Torun" kýyafetlerine varýncaya kadar
öbürünün bir paraleliydi. Bunu farkýnda
olmayarak sempatisinden yaptýðýna
eminim.
- Dönemin karikatüristleri yurt
dýþýndaki yayýnlardan ve çizerlerden
etkilenmiþler epey…
- Tabii.
- Örneðin, Salamon tiplemesi…
Türkiye'de böyle bir Yahudi tipi yok,
ama neredeyse 1930'larýn bütün
mizah dergileri melon þapkalý, siyah
yelekli, yamalý bohçalý, kýrmýzý kafalý
Yahudi tiplemeleri ile dolu.
- Ben hiç çizmedim bu tipleri.

- Zaten çizginizde farklý bir mizah
var. Örneðin, basit bir kedi
çiziminizle
bile
tebessüm
uyandýrýyorsunuz. Yani kedileriniz
bile komik.
- Keh!… Keh!... Keh!… Ama kedi
dediðiniz komiktir zaten.
Fikret Adil þöyle bir söz söylemiþti:
"Selma Emiroðlu karikatürcüden ziyade
mizahçý, yaþamý o þekilde görüp çizen
bir küçük kýz."
- Ben kediyi rastgele bir misâl
olarak söyledim. Aslýnda bütün
çizgilerinizde bir komik var. O hiç
beðenmediðiniz fakat bizim sergiye
dahil ettiðimiz kýllý futbolcu
çiziminiz de çok komik. Bence siz
bunlarý çizerken yüzünüzde muzip
bir gülümseme oluþuyordur.
- Her halde… Rahmetli aðabeyim
karþýmda oturur, beni seyrederdi
çizerken ve hep gülerdi. Gerçekten de
çizdiðimi yaþýyorum. Çizginin içine
giriyorum. Þarkýyý da öyle söylüyorum.
Unutuyorum kendimi. Ama bu kaçmak
deðil, realiteden kaçmak istemiyorum.
Aksine onu çok seviyorum. Mutlu bir
insaným. (Kýzý ile kocasýna bakýyor.) Bu
ikisi var bir kere. Sonra sizler varsýnýz.
Ýyi dostlarým var. Bunlarýn dýþýndaki
dünya acý. Ama o dünyadan kaçmak
aptallýðýný yapmak istemem. Bu kendini
aldatmaktýr.
Dünyanýn güzel yanýný kaçýrmamak
için bana verilen fýrsatý kullanmak
istiyorum hepiniz gibi…
- Böyle düþündüðünüz için mi
çevrenize hep pozitif enerji
saçýyorsunuz?
- Öyle mi yapýyorum? Ne iyi!… Galiba
bunu biraz da ders verirken edindim

ben. Öncelikle sabretmeyi öðrendim.
Son yýllarda bazý öðrencilerimi bir
psikolog haným yollar oldu bana. Þarký
söyleterek rahatlatýyorum onlarý. Elimde
þu an 25 öðrenci var. 5 tanesi problemli.
Önce konuþturuyorum onlarý. Zamanla
açýlýyorlar. Bazen aðlamayla birlikte ruhî
problemler filan ortaya çýkýyor; öðrenci
rahatlýyor. Sonradan bütün bunlar bana
nasýl yükleniyor biliyor musunuz?…
Geceleri uyuyamadýðým olur bazen,
ama þikayetçi deðilim, çünkü bu çok
derin bir çalýþma.
- Yani bir tür þan terapisi
uyguluyorsunuz, öyle mi? Belki bu
duygular sonradan çizgilerinize de
yansýyordur?
- Yok… Kolay deðil, çizgiye
geçiremem
bunlarý.
Müziðin
karikatürünü de yapamazsýnýz. Belki
müzikçileri… Meselâ Hoffmann,
Sempé'nin çizgileri gibi, ama nereden
bakarsanýz bakýn sathidir onlar. Tan
Oral geçen gün çok güzel bir þey
söyledi: "Ne olursa olsun sanat soyuttur.
Bir yere kaydedemezsiniz" dedi. Müzik
notalarý da öyle deðil mi?
Seslendirmediðiniz sürece yaþamýyor
onlar. Muhakkak onlarý icra edecek
birisi lâzým. Birisi çýkýp bir parça
söylüyor; güldürme olanaðý var, aðlatma
da. Ben aðlatmaya da bayýlýrdým
sahnede. O benim çizdiklerime gülenler
var ya, Traviata söylediðim zaman
aðlamaya baþlarlardý. Hem çok da
güzel ölürdüm sahnede. Týnýlarýn da
boþlukta ölüp gitmesi gibi. Çizgiler daha
kalýcý bir süre için. Hepimiz týnýlarla,
çizgilerle ve bilmem nelerle yaþamda
bir þeyleri yakalama oyunundayýz.
Baþta her þeyi bir oyuna benzetmiþtik…
Öyle deðil mi?…
[Aralýk 2001 - Ýstanbul]
Karikatürler: Güldiken Dergisi
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2ND "SHIROZHAN"
INT. CARTOON
COMPETITION
(IRAN)

2ND RETROFITTING
CARTOON FESTIVAL
ON RURAL HOUSING
(IRAN)

5TH INTERNATIONAL
"URZICENI"
CARTOON CONTEST
(ROMANIA)

10TH INTERNATIONAL
"TEHRAN"
CARTOON BIENNIAL
(IRAN)

Theme:
"Free..."
Size:
Maximum file size:
500 Kilobytes.,
Maximum resolution:
100 DPI.,
Maximum dimensions: A4
Format: RGB, JPG...
Work:
There is no limitation on
the number of submitted
works...
Deadline:
13 NOVEMBER 2011
Prizes:

Theme:
"Retrofitting on Rural
Housing..."
Festival Subjects:
"Resistant Housing, the
Village Safe..."
Size:
A4 or A3...
Work:

Themes:
A) "Love for Sale..."
B) Portraits of Famous
Ladies from
Romanian Politics...
Size:
A4 or A3...
Work:
Max. (5) Five Works...
The works must be
accompanied by the
author's biography...
Deadline:
21 NOVEMBER 2011
Prizes:
First Prize: 1000 $
Second Prize: 700 $
Third Prize: 400 $
Two Special Prizes with a
value of 400 $
and 300 $ for a portrait of
a well known world
personality any domain...
Address:
Casa Municipala de
Cultura Urziceni
Calea Bucuresti Nr 27.
925300 - Urziceni
Jud. Ialomita
(Romania)
E-Mail Address:
culturaurziceni@gmail.com
Web:
None...
Responsible:
Organizing Committee
Phone:
+40243254020

Themes:
A) Cartoon
Themes: 1) "Supertition..."
2) "Free..."
B) Comic Strip
Theme: "Dilemma..."
C) Caricature
Theme: "Free..."
D) Character Design
Theme: "Persian Cat..."
Size:
Min: A4; Max: A3
Work:
A maximum of 3 works in
each section can be
submitted by the
participating cartoonists...
Deadline:
31 DECEMBER 2011
Prizes:
Grand Prize: 8,000 $.,
First Prize: 2,000 $.,
Second Prize: 1,500 $.,
Third Prize: 1,000 $
Address:
Iranian House of Cartoon,
No. 44, Golnabi
(Ketabi) St., Shariati Ave,
Tehran (Iran)
E-Mail:
info@irancartoon.com
Detail Info:
www.irancartoon.com
Responsible:
Masoud S. Tabatabai
Tel:
(+98 21)
22868600 (or) 22846928

First Award: Persian
Handicrafts with approximate
value of 6.000.000 Rials
+ Appreciation Plaque.,
Second Award: Persian
Handicrafts with approximate
value of 5.000.000 Rials
+ Appreciation Plaque.,
Third Award: Persian
Handicrafts with approximate
value of 4.000.000 Rials
+ Appreciation Plaque.,
Fourth to Tenth Awards:
Appreciation Plaque
+ Shirozhan Gifts...

E-Mail Address:
info@shirozhan.com
Web:
http://www.shirozhan.com
Responsible:
Hamidreza Mosayebi
Phone:
+989123090078

Works can be original or digital
(The works in digital, must
have "jpg" or "tiff" format and
should be scanned in (300 dpi)
also works must have
signature on them...

Deadline:
15 NOVEMBER 2011
Prizes:
First Prize: 1500 $
+ Festival Symbol.,
Second Prize: 1000 $
+ Festival Symbol.,
Third Prize: 500 $
+ Festival Symbol.,
Honorary Prizes.,
Special Awards...

E-Mail Address:
info@retrofittingcartoon.ir
Post Address:
Deldar, Zheevar Co, unit 3,
2nd floor, 198 Building, next
to Tohid High School, South
Shariati St, Tabriz (Iran)

Web:
http://retrofittingcartoon.ir
Coordinator:
Davoud Deldar
Mobil:
+989144016390

(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:23

YIL-YEAR:10 (KASIM - NOVEMBER 2011) SAYI-ISSUE:104

INTERNATIONAL
"SATYRYKON"
CARTOON EXHIBITION
(POLAND)

40TH INTERNATIONAL
"SKOPJE"
CARTOON CONTEST
(MACEDONIA)

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

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

Theme:
"Joke... Satire" (Drawing
without captions preferred)
Section:
"Humour" and
"Social Satire"
Size:
Maximum A3...
Work:
Free...
Deadline:
12 FEBRUARY 2012
Prizes:
Grand Prix Satyrykon2012 pure Gold Key and
6.000 PLN.,
2 Gold Medals and 5.500
PLN.,
2 Silver Medals and 5.000
PLN.,
2 Bronze Medals and
4.500 PLN.,
4 Special Prizes:
4.000 PLN each...
Address:
International Exhibition
Satyrykon-Legnica 2012
Chojnowska 2,
Akademia Rycerska
59 - 220 Legnica (Poland)
E-Mail:
satyrykon@wp.pl
Web:
http://www.satyrykon.pl
Managing Editior:
Elzbieta Pietraszjko
Phone:
0-048 76 / 852-23-44

Theme:
"My Subject"
(Free)
Size:
Maximum A4 or A3...
Work:
One author may send
maximum three (3)
cartoons...
Deadline:
15 FEBRUARY 2012
Prizes:
Grand Prize:
5,000 $.,
1st Prize: (For Cartoon):
1,000 $.,
1st Prize:
(For Satiric Drawing):
1,000 $.,
1st Prize:
(For Comics):
1,000 $.,
10 Special Prizes...
Address:
Osten Art on Paper World Gallery of Cartoons
Skopje., 8 Udarna
Brigada 2,
1000 Skopje,
(Republic of Macedonia)
E-Mail:
osten@t-home.mk
Detail Info:
www.osten.com.mk
Responsible:
Emilija Dzurovska
Phone:
Nonexistent...

Theme:
"Atom..."
Work:
Free...
Original...
All works remain property
of the Festival...
Size:
Min. A4., Max. A3...
Deadline:
20 FEBRUARY 2012
Prizes:
1st Prize: Golden Helmet
(Medal)+800 €uro+
Diplom+One-Man
Exhibition in 2012.,
2nd Prize: 400 €uro.,
3rd Prize: 200 €...
Address:
International Festival of
Humour and Satire
"Golden Helmet"., Cultural
Center-Krusevac
International Festival of
Humor and Satire "Golden
Helmet"
Toplicina 2
37000 Krusevac
(Serbia)
E-Mail:
goldenhelmet@ptt.rs
goldenhelmet@kck.org.rs
Web:
www.kck.org.yu
Responsible:
Organizing Committee
Phone - Fax:
+381 (37) 423 025

Theme:
"All Sports..."
(Football, Cycling, Athletics,
Boxing, Motorcycling, Skiing,
Motor Racing, Swimming,
Running, Speedboat Racing,
Basketball, Baseball, etc...)
Section:
Cartoon, Caricature,
Digital Prints...
Size:
A4 (21x29.7) Only...
Work:

Maximum of 3 works...
Original... The digital works,
printed on paper with original
signatures, participate in the
competition...

Deadline:
28 FEBRUARY 2012
Prizes:
2.000 €
(For original cartoons)
1.000 €
(For original caricature)
500 €
(For digital works)
Address:
Emilio Isca Via Dante 4
10098 Rivoli/TO (Italia)
E-Mail Address:
emilioisca@libero.it
Web:
None
Responsible:
Emilio Isca
Phone-Fax:
Nonexistent...
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KARÝKATÜR VAKFI
WEB SAYFASI

KÜRÞAT ZAMAN
Cartoon Web Page

CARICATURQUE
CARTOON BLOG

JULIAN PENA PAI

http://caricaturque.blogspot.com/

http://penapai.ro/

KARiKATÜR
HABER BLOG

DAVID BALDINGER
CARTOONS & STUFF

CEMAL TUNCERi

HUMORGRAFE

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

www.kursatzaman.com

CARTOON WEB PAGE

http://karikaturhaber.blogspot.com

http://www.dbaldinger.com

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

(CARTOON&HUMOR NEWS)

PANDURANGA RAO
CARTOONS

KARCOMIC

www.humorgrafe.blogspot.com

www.paanduhumour.blogspot.com

CARTOON&HUMOUR MAGAZINE

http://www.ismailkar.com

http://www.cartoonblues.com/

http://mizahvesiir.blogspot.com/

INT. CARTOON AND HUMOR MAGAZINE (OCTOBER) YEAR: 10 ISSUE: 104

12TH GEORGE VAN RAEMDONCK
CARTOON CONTEST RESULTS

1ST PRIZE : MÝHAÝL IGNAT (ROMANIA)

Theme: "Trains and Stations..."
1st Prize "George van
Raemdonck", given by Muzeum
Kolejnictwa: MÝhail Ignat
(Romania)
2nd Prize, given by the village
council of Boechout Prijs Muzeum
Kolejnictwa: Ross Thomson
(England) east meets west.
3th Prize, prize of the cultural
council of Boechout: Mahmoudi

SAHÝBÝ: AKREP YAYINCILIK.
GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: HÜSEYÝN ÇAKMAK.
CYPRUS

WEB SAYFASI YÖNETMENÝ: EKREM ERDEM

Houmayoun (England)
4th Prize, Zeppo bvba for the
best young participant Jeroen
Verdonschot (Nederland)
5th Prize, International Humour
in Art (IHA) Constantin
Sunnerberg (Belgium)
6th Prize, Davidsfonds
Boechout/Vremde for the best
Flemish participant Stefaan
Provijn (Belgium)
ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
POSTA KUTUSU: 87
NICOSIA-CYPRUS
E-MAIL: cakmak@kibris.net
WEB PAGE:
http://www.yeniakrep.org

