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CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]
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RACHID AIT KACI [ALGERIA - CEZAYIR]
"Grand Prize" International Salon of Cartoons Albume 1981
[Montreal - Canada]

TOVIRAC ZORAN TOCO [SERBIA]
Frist Prize - International Axial Cartoon Contest 2012
http www.axial.hu.jpg [Baja - Hungary]

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 benzerlikleri-ilginçlikleri
ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir...
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...

http://sinirsizkarikatur.blogspot.com/

CARTOONMAG
CARTOON WEB PAGE

NEÞE VE
KARÝKATÜR MÜZESÝ

http://cartoonmag.com

http://www.izmirneselimuze.com

Turgut Çeviker - http://turgutceviker.blogspot.com
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“SANSÜR” ÇÝZGÝ FÝLMÝ ÝLK
KEZ ANTALYA'DA GÖSTERÝLDÝ

Karikatürist ve animasyon sanatçýsý
Tan Oral'ýn 1970 yapýmý ''Sansür'' adlý
animasyon filmi, 42 yýl sonra ilk kez
49. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal
Film Festivali'nde gösterildi.
1970 yýlýnda TRT tarafýndan açýlan
Kültür, Bilim ve Sanat Ödülleri
Yarýþmasý'nda 16 milimetrede ödüle
layýk görülen çizgi filmin TRT’de
gösterileceði söylenir; ne var ki
“Sansür”e dönemin tek kanalý TRT
ekranlarýnda yer verilmez.
1975 yýlýnda Akþehir – Nasrettin

Hoca Kýsa Film Yarýþmasý’ndan da
büyük ödülle dönen “Sansür”, 1977
yýlýnda kitap olarak yayýnlanýr.
Filmde yer alan karelerin
kullanýldýðý “Sansür”ün kitabýný da
benzer bir akýbet beklemektedir:
Gözlem Çocuk Yayýnevi tarafýndan
yayýmlanan kitap savcýlýða ihbar edilir.
Mahkemenin verdiði karar gereði
yayýnevi kitabý ön kapaðýna vurulmuþ
“tehdide tabidir!” mührüyle birlikte
satmak zorundadýr.
Dönem ayný zamanda, kitaplara

yaþ sýnýrýnýn konduðu bir dönemdir.
“Sansür”ün ön yüzünde “18 yaþýndan
küçükler okuyamaz” ibaresi de yer
alacaktýr. Sansürü sinemayla aþmak
Filmin ana fikrinin “umutsuzluða
kapýlmamak, sansürü yine sinemayla
aþmak” þeklinde belirlendiðini bildiren
Tan Oral, “Sansür”ün kendini bu
iddiayla var ettiðini belirtiyor. Filme bu
temanýn özgünlük kazandýrdýðýný
söyleyen Tan Oral, sansüre ya da
otosansüre karþý mücadelenin
bitmemiþ olduðunu vurguluyor.

FECO-FRANCE

Federation of Cartoonists Organisations - Section France
http://feco-france.fr

www.areshumour.com
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METiN AÇIKGÖZ VEFAT ETTi
Ýzmir'li karikatürcü,senaryo yazarý
Metin Açýkgöz iki hafta önce beyin
ameliyatý geçiren ve Ýstanbul'daki
evinde geçirdiði kalp krizi sonucu
hayatýný kaybetti.
1963 yýlýnda Ýzmir'de doðan
Açýkgöz, 9 Eylül Üniversitesi Tarih
Bölümü'den mezun oldu.
Karikatürcülüðünün yanýsýra 1994
yýlýndan bu yana da "Reyting Hamdi",
"Yasemince", "En Son Babalar
Duyar", "Yalancý Romantik",
"Çocuklar Duymasýn" ve "Zengin Kýz
Fakir Oðlan" projelerinde senarist
olarak çalýþan Açýkgöz, evli ve 2
çocuk babasýydý.
Cem Koç: "Karikatürcü
arkadaþýmýz Metin Açýkgöz’ü
kaybettik. Üzüntümüz büyük."
Haberlerde "En Son Babalar
Duyar, Çocuklar Duymasýn" gibi
dizilerde“senaristlik yapan Metin
Açýkgöz’ü kaybettik.” baþlýðý ile
verilen haberi okuyanlardan çok azý
Metin Açýkgöz’ün Ýzmir’li Çizerler
grubunun oluþumunda önemli bir rolü
olduðunu biliyordur.
O bizim karikatüre birlikte
baþladýðýmýz, karikatür adýna bir çok
þeyi paylaþtýðýmýz bir arkadaþýmýzdý.
Ýyi bir çizerdi. Sonraki yýllarda ilgisini
senaryo alanýna yöneltti ve bu alanda
tanýndý, baþarýlý oldu.
1983 yýlýydý. O tarihlerde Buca,
Ýzmir’in uzak, zor ulaþýlan bir semtiydi.
Öðrencisi olduðum Hukuk Fakültesi
Buca’ya yeni taþýnmýþtý. Konak’tan 40
dakikaya varan bir yolculukla otobüsle
gidip geliyorduk. Bir gün elimde
Turhan Selçuk’un Milliyet
yayýnlarýndan basýlan Söz Çizginin
albümü ile otobüste iken, elimde
albümü görüp yanýma gelen Metin’le
bu vesileyle tanýþtýk. O da Buca’daki
Eðitim Fakültesi Tarih Bölümünde
okuyordu. Ben zaten o sýralar,
karikatürle ilgilenenlerin bir araya

gelebileceði bir ortam oluþmasý için
kendi fakültemin kantinlerine
karikatüre ilgi duyan arkadaþlarla
baðlantý kurmak istediðime dair ilanlar
asýyordum. (O tarihte internet filan da
yoktu) Metin’le karþýlaþýp tanýþmamýz
sonucu bu giriþim daha da geniþlemiþ
oldu. O da oturduðu semtte çok yakýn
bir arkadaþý olduðunu, ona haber
verebileceðini söyledi. Yakýn
arkadaþým dediði Kemal Buluþ’tu. Bu
þekilde giderek geniþleyen bir að
þeklinde Ýzmir’li genç çizerler bir

araya gelip her hafta cumartesi günü
saat 14.00 ten itibaren
Ýzmir Devlet Resim Heykel
galerisinde toplanmaya baþladýk. O
tarihlerde, 12 eylül darbesi sebebiyle
derneklerin faaliyetine son
verildiðinden, eskilerle baðlantýmýzý
da bir süre sonra saðlayabildik. Ýþte o
günlerde tam bir karikatür sevdalýsýydý
Metin. Ýzleyen zaman dilimi içinde
çalýþmalarýmýzý Resim Heykel
Galerisi’nde açtýðýmýz bir sergide bir
araya getirdik." [www.ismailkar.com]

Prof. Atila Özer Karikatür Evi
www.atilaozerkarikaturevi.com
Prof. Atila Ozer Cartoon House
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Dear Colleague Huseyin Cakmak: I send you a new info
for your magazine. Thank you very much for the publish,
and Greetings...
Freddy Pibaque. (14.12.2011)

FREDDY PIBAQUE

TWO CASES: WORLD PRESS
CARTOON AND PARAGUACU
CARTOON SALOON
On 2007 (4 years ago) I won the second prize in the world
press cartoon, Sintra, Portugal, and even today the
organization has not paid me my prize.
They have not sent me the catalog that also wpc promise
in his rules for those selected. And nor has sent me the
promised trophy.
When I claim that he paid, Mr. antunes, from wpc, writes
to colleagues saying he paid a lot of euros in his contest,
etc, etc. (Which no one is wondering), but he do not say why
he did not pay the 2500 euros of my award, which is what I
am claiming.
He says he paid, but never shows the copy of bank
deposit. The last time he sent me a copy of a deposit that
was rejected by Citibank. Therefore, he did not make such
payment and I do not received my money. (In his message
clearly stated that the Cibitank rejected hisdeposit (*).
But there is more evidence of a lack of seriousness of Mr.
antunes and World Press Cartoon: As I could not travel to
receive my prize, told me in a message that he would
discount the value of the flight. But this is illegal because it
is not in the rules of the competition. And it's dishonest,
because the value of travel tickets for winners not pay wpc,
but are courtesy of TAP (portuguese airlines) sponsoring of
the event.
They also told me that of my prize money he will deduct
the cost of shipping the trophy and of the event catalog. But
this is not in the regulations. And besides, all wpc shipments
are paid by the company TNT, one of the many corporate
sponsors. (But Mr. Antunez never answers these questions).
To complete your lack of seriousness, Mr. Antunes
threatened me with criminal charges for making public the
alleged fraud that I am a victim. The bird pulling a gun!.
OTHER CASE: I recently received a message from Mr
Tawan Chuntra, he said that the PARAGUACU HUMOUR
SALOON, from Brazil, had not paid their prize.

But then Paraguaçu organizers sent a copy of bank
deposit, which is very easy to do. And that showed they were
a serious cartoon contest, which pay the awards.
Unfortunately, Mr. Antunes, from world press cartoon, can
not do the same, because he can not send a copy of a deposit
that never did.
But (ALERT!) he is again calling the naive cartoonists to
submit cartoons.
It is my duty to warn all colleagues: World Press Cartoon
IS BLACKLISTED. NOT PAID ME MY PRIZE FROM THREE
YEARS AGO. Never returns the original drawings, as
promised in its rules. But wpc sell the original artworks. How
the artists can know if your cartoons were sold?. WpC even
do not the event catalog do not sent me.
With best regards,
NOTE: (*) I keep copies of all messages received from
WPC. Attached is a copy of the deposit paid to winner
cartoonist in the International Humour Saloon of Paraguacu,
Brazil, aserious event.

www.osten.com.mk
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ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER
MUSTAFA YILDIZ
n BAKÝ MURAT TOP SERGÝSÝ BUCA’DA
Ýzmirli çizer Baki Murat Top'un, "Dünyanýn Çizgisi" isimli
karikatür sergisi Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde
17 Eylül 2012 tarihinde açýldý. Yaklaþýk 50 karikatürün yer
aldýðý karikatür sergisi 30 Eylül 2012 tarihine dek açýk kaldý.
n CANOL KOCAGÖZ
NEÞE VE KARÝKATÜR MÜZESÝ'NE KONUK OLDU
Ýzmir - Konak Belediyesi "Neþe ve Karikatür Müzesi"
karikatür ve mizah söyleþilerine baþladý. Bu çerçevede
müzenin ilk konuðu karikatürcü Canol Kocagöz oldu.
"Özgürlük, Özerklik, Özgünlük ve Karikatür" baþlýðý altýnda
yapýlan söyleþiden önce, Canol Kocagöz'ün son yayýnladýðý
kiþisel karikatür albümü "Bir Kara Komedya"nýn tanýtýmý
yapýldý.
Özcan Yaman tarafýndan çekimi yapýlan tanýtým albümü
"Kültür Sanat Sen"in yayýnladýðý ilk albüm olma özelliðini
taþýyor. Karikatür albümünün "Video Gösteri Eki" olmasý bir
ilki oluþturuyor. Canol Kocagöz söyleþide, "Sanatta Özerklik"
konusuna aðýrlýk verdi.
n ÝZMÝRLÝ ÇÝZERLER MÝZAH SAYFALARI'NDA
Ankara'da yayýnlanan "Çayyolu" Dergisi iki aydýr yeni
mizah sayfasýyla okuyucu karþýsýna çýkýyor. "Çayyolu'nda
Karikatürler" baþlýðý altýnda yayýnlanan mizah sayfasýnýn Eylül
sayýsý "Barýþ" karikatürlerine ayýrýldý. Mustafa Yýldýz'ýn mizah
yönetmenliðini üstlendiði mizah sayfasýnda karikatürleriyle
Eray Özbek, Aþkýn Ayrancýoðlu, Cemalettin Güzeloðlu, ve
Ömer Çam yer aldý.
Ýzmir'in "Karþýyaka" Dergisi'nde ise "Fiyakalý" isimli mizah
sayfasýnýn ikincisi yayýnlandý. Sayfada yer alan çizerler
Cemalettin Güzeloðlu, Onur Çalýþkan, Pýnar Angý, Deniz
Alagöz olurken, Ýbrahim Ormancý mizah yazýlarýyla renk kattý.
Öte yandan, daha geniþ kitleye ulaþmak için yeni yayýn
politikasý geliþtiren "Ýzmirizm" Dergisi'nde yeni bir mizah
sayfasý yayýnlanacaðý öðrenildi.
n ÇÝZERLER ÝZMÝR FUARI'NDA BULUÞTULAR
81. Ýzmir Enternasyonal Fuarý milyonlarý aðýrladý. Fuar
kapsamýnda bu yýl ilk kez kurulan karikatür standý ilgi odaðý
olurken, ayrý zamanda Ýzmirli mizahçýlarýn da buluþma

noktasý oldu.
Maydanoz Mizah Dergisi yazar - çizerleri okuyucularýyla
tanýþtý ve söyleþi imkaný buldu. Mizah standýnda Birol Çün
portre karikatürleri çizdi.

n MAYDANOZ MÝZAH DERGÝSÝNE ÖDÜL
Bergama Belediyesi'nin, belediye haberleri yapan
gazetecileri teþvik etmek, gazetecilerin mesleki geliþmelerini
amacýyla düzenlediði "1. Þakir Süter Gazetecilik Yarýþmasý"
sonuçlandý. Karikatür dalýnda, Maydanoz Mizah Dergisi'nden
Mustafa Yýldýz ödüle deðer görüldü.
Ödül töreni, Þakir Süter'i anma günü olan 27 Aðustos 2012
tarihinde sahiplerine verildi.
n "HAYVAN SEVGÝSÝ" KARÝKATÜRLERÝ
"Hayvan Sevgisi" isimli karma karikatür sergisi 27 - 30
Eylül 2012 tarihlerinde, Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný
Kültürpark Sergi Salonu'nda açýldý.
Sergi çerçevesinde, Ýzmirli karikatürcüler vatandaþlarýn
portre karikatürlerini de çizdiler.
n RÝFAT MUTLU GÖREVE BAÞLADI
Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu'nun kararý ile Ýzmir
Temsilcisi olarak göreve baþlayan Rifat Mutlu, Ýzmirli
karikatürcüler ile ilk toplantýsýný yaptý.
Ýzmir Veteriner Hekimler Odasý'nda gerçekleþtirilen
toplantýya Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin yanýsýra Karikatürcüler Derneði Baþkaný
Metin Peker de katýldý. Yeni dönemde yapýlacak çalýþmalarýn
ele alýndýðý toplantýnýn ardýndan, çizerler akþam yemeðinde
de bir araya geldiler.
n "ZÝHNÝ SÝNÝR"
NEÞE VE KARÝKATÜR MÜZESÝ'NDE
Karikatürcü Ýrfan Sayar'ýn "Sihni Sinir Proceleri" isimli üç
boyutlu karikatür sergisi Ýzmir - Konak Belediyesi "Neþe ve
Karikatür Müzesi"nde açýldý.
Ýrfan Sayar'ýn, Gýr - Gýr Mizah Dergisi'nde karikatür
çizerken baþlattýðý [30 Ocak 1977] "Zihni Sinir" tiplemesi ve
projeleri isimli karakter okuyucular tarafýndan büyük ilgi
görmüþtü.
Birbirinden ilginç üç boyutlu karikatürlerin yer aldýðý
serginin açýlýþýnda Ýzmirli çizerler Ýrfan Sayar'ý yalnýz
býrakmadýlar.
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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

Karcomic Magazine Cartoon Lessons
http://www.ismailkar.com/ders.htm

http://artefacto.deartistas.com
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GÝTMEDÝÐÝM BÝR KONGRE ÝÇÝN
ÝZLENÝMLERÝM…
OÐUZ GÜREL

n Bir yýl kadar önce,
beni bizzat telefoniye
arayýp ''benimle ilgili
karikatürler çizersen
sana dava açarým,
hatta
altýndaki
sandalyeyi bile alýrým''
diyerek
kendince
tehditler savuran bir
kiþi
için
benim
söyleyecek
fazla
sözüm yok...
Karikatürcüler Derneði'nde yýllar önce en genç baþkan
sýfatý ile görev yaptým... Bilenler bilir, Kamil Masaracý'nýn
"istifa mý - ettirilme mi" olduðunu hala kavrayamadýðým
bir süreçten sonra 6 - 7 ay dernek baþkanlýðý yaptým..
Bu süreçte neler yaþadýðýmý belki yýllar sonra bir aný
kitabýnda anlatýrým.. Ama size bazý detaylar vereyim..
Karikatürcüler Derneði'nin o zamanlar þimdiki gibi
bankalarda milyarlarý yok iken, Koç Holding'ten ÝMKB'ye
birçok yerden sponsorlar buldum.. Yani, bugünkü
sponsorluklarýn miladi biraz benimle baþlar.. Ha, tabii,
Metin Peker'e sorsanýz onunla baþlar.. O ayrý.. Bulduðum
2 - 3 ciddi sponsorluklar için bana ''Sermayenin Uþaðý''
dendi.. Ama bugün bakýyoruz Uluslararasý Nasreddin Hoca
Karikatür Yarýþmasý 15 - 20 sponsor ile düzenleniyor.. O
zaman bugünkü yöneticiler kimin uþaðý? (!)..
Karikatürk Bülten'e yazdýðým yazýda fotoðraf kullandýðým
için beni eleþtiren Metin Peker, maþallah bugün her
fotoðraf karesinde mevcut.. Tabii, yönetimdaþlarý ile
birlikte.. Mesela bugün, her 15 günde bir Cihan Demirci Aziz Yavuzdoðan haberleri okuyoruz.. Mutlu da oluyoruz
ama niye bu haberler yönetime girdikten sonra çoðalýyor
anlamak istiyoruz.. Ya da Karikatürcüler Derneði web
sitesinde Musa Gümüþ'ün ödül kazandýðý haberlerini
okuyoruz ama ayný tarihlerde Hicabi Demirci'nin Ýran'da,
benim Ukrayna'da ödül kazandýðýmýzýn haberlerinden týk
yok..
Karikatür haberciliðinde bile ölçü "bizden olanlar - bizden
olmayanlar" olunca, baþka þeylerden umutlu olmak nafile
çabadýr.. Eðer ölçünüz "bizden olanlar - bizden olmayanlar"
deðil, "çizenler - çizemeyenler" olsa idi, Türk Karikatürü
bugün baþka noktalarda olurdu.. Yani, her alanda ölçü
"sevmek - sevmemek" deðil, üretilen iþin kaliteli olmasý
durumunda herþey farklý olur doðal olarak. "Bizden" olunca
30 kare resim, "bizden deðil" ise fotoðrafý býrak, tek satýr
haber bile yok.. Alýn size evrensel kriterler (!) Türk Karikatür
Tarihi'ne de, karikatüre de, haberciliðe de "bizden olanlar

- bizden olmayanlar", "sevmek - sevmemek" ölçüleri ile
yaklaþýrsanýz geleceðiniz nokta bir zamanlar karikatür
çizmeyi öðrettiðiniz ülkelerin sizi geçtiði noktadýr..
Genel Kurul'larda dikkatimi çeken, uzun yýllar boyunca
Türk Karikatür ustalarýnýn bir çoðunun Genel Kurul'lara
itibar etmeyiþidir.. Ben, Bedri Koraman, Semih Balcýoðlu,
Turhan Selçuk, Tan Oral, Behiç Ak, Ercan Akyol, Nezih
Danyal, Ali Ulvi Ersoy ve Ferruh Doðan'ý Genel Kurul'lara
hep birlikte katýlýp, yanyana otururlarken hiç görmedim ve
göremeyeceðim de çünkü zaten çoðu hayatta deðiller..
Ama hayattayken de görmedim.. Demek ki dernek dernekçiliðe karþý bazý soru iþaretleri vardý. Bedri
Koraman'ý baþkan iken bile dernek merkezinde görmedim..
Dernek merkezinde olan yine Metin Peker idi:))
Medyadan, basýndan pek çok çizerin yarým asýra
yaklaþan bir geçmiþi olan Karikatürcüler Derneði'ne
ilgisizliði ayrý bir yazý konusudur..
Ben, sanatsal derneklerin soyut gibi gözüken þeylerle
daha fazla uðraþmasý gerektiðini düþünenlerdenim.. Nedir
onlar? Karikatürü geniþ kitlelere yaymak.. Ýtibarýný
yükseltmek.. Çizerlerin hayat standartý ile ilgili çalýþmak..
Kendi yayýnevini, gazetesini - dergisini kurmak, gençlere
karikatürü sevdirmek, güncel karikatür sergileri açmak..
Örneðin güncel karikatür sergileri demiþken, arþiv
çalýþmalarýný derlemek dýþýnda dernekte güncel konularla
ilgili kaç karikatür sergisi açýlmýþtýr, bilen var mý? 2011 yýlý
içerisinde Dünya'da, Türkiye'de onca olay olmuþ, kaç tane
yeni - güncel konulu karikatür sergisi açýlmýþ? Beni,
bankadaki para veya sponsorlar deðil karikatür sanatýný
ileri götürmek adýna ne yapýlmýþ o ilgilendiriyor..
Zaman zaman okuyorum, "falanca yerde karikatür
workshop ve karikatür eðitimi" yapýldý diye.. Haydi çocuklar,
kaðýdý kalemi elimize alýyoruz ve baþlýyoruz çizmeye.. Ýyi
de, karikatür eðitimi konusunda bu ülkede 13 senedir ders
veren insanlar var.. Nerde bu insanlar? Yok.. Niye? Çünku
bu konuda bile ölçü baþka.. Haydi çocuklar, alýyoruz kaðýdý
kalemi elimize baþlýyoruz çizmeye.. Ýyi de, eðiten kiþi acaba
Karikatür Sanatý'nda rüþtünü isbatlamýþ mý? Bunu bilen
yok.. Karikatür eðitimi konusunda sanatsal bir dernek
napmýþ, bilen var mý? O da yok...
Üniversitelerde, okullarda, beyaz bir pano üzerine iki
kafa, bir ayak - bacak, iþte sana karikatür eðitimi.. Mesela
geçenlerde bir öðrencimin elinde ''Karikatür Eðitimi'' kitabý..
"Hocam, burada ayak çizimi örneði gösterilmiþ ama bunun
açýsý yanlýþ'' dedi.. Birþey diyemedim.. Karikatür Sanatý'nda
kiþilerle uðraþmak benim tarzým deðil ama þu sorunun
cevabýný dernek üyesi gözüken 1000 kiþi yanýtlasýn: 15 20 yýldýr bir kiþinin deðiþmeden sanatsal bir örgüte yine
yine yine baþkan seçilmesi normal mýdýr?.. Eðer normal
ise, bu yazdýðým anormal yazý için kusura bakmayýn..
Zaten yazmayý beceremem.. Çizmek en güzeli..
Son olarak, 1 yýl kadar önce beni bizzat telefoniye arayýp
''benimle ilgili karikatürler çizersen sana dava açarým, hatta
altýndaki sandalyeyi bile alýrým'' diyerek kendince tehditler
savuran bir kiþi için benim söyleyecek fazla sözüm yok..
Zaten kendisini çizecek vaktim de yok.. O yüzden no
problem.. Ama tabii, "son çizen iyi çizer.."
Hayat bu, dikkatli olmak lazým "altýndaki sandalyeyi
alacaðým" derken, altýndaki koltuktan olursun.. Aman
dikkat!!
Don Quichotte
http://www.donquichotte.org
09 Aralýk 2011
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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

AFRICAN CARTOONISTS
WEB PAGE
www.africancartoonist.com

CARTOON
NEWS CENTER

www.cartooncenter.net
http://www.licurici.eu

M. BONDAROWICZ
(Cartoonist & Illustrator)
www.bondarowiczart.republika.pl
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ASEEM TRIVEDI KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Hindistan'da hükümetle ilgili yolsuzluk iddialarýný çizimlerine
yansýttýðý gerekçesiyle tutuklanan karikatürist Aseem Trivedi'nin
kefaletle serbest býrakýldýðý bildirildi.Trivedi'nin, cezaevinde
tutulmasýna gerek olmadýðýna iliþkin manhkeme kararý üzerine
Mumbai'deki Arthur Road Cezaevi'nden salýverildiði belirtildi.
Aseem Trivedi, siyasi bir aktivistin "karikürlerinin ülke için
onur kýrýcý olduðuna" iliþkin þikayeti üzerine tutuklanmýþ,
sorgulama için bir süre cezaevinde tutulmasýna karar verilmiþti.
Karikatüristin þikayete konu olan çalýþmalarýnda, Hindistan'ýn

ulusal sembolü olan aslanlarýn yerine kurtlarýn resmedildiði ve
"hakikat hüküm sürecek" þeklindeki ulusal sloganýn da
"yolsuzluk hüküm sürecek" þeklinde deðiþtirilmiþ olduðu
belirtiliyor.
Serbest karikatürist Trivedi'nin ABD merkezli Uluslararasý
Karikatürist Haklarý Örgütü'nün düzenlediði "Editöryal
Karikatürcülükte Cesaret Ödülü" yarýþmasýnda birinciliði
paylaþtýðý ve önümüzdeki günlerde ödül törenine katýlmaya
hazýrlandýðý biliniyor. [www.zaman.com.tr]

INDIAN CARTOONIST ASEEM TRIVEDI RELEASED ON
BAIL, VOWS TO CONTINUE FIGHT FOR FREE SPEECH
Yesterday, Indian editorial cartoonist Aseem Trivedi was
released on bail on a bond of 5,000 rupees ($90). This year’s
co-winner of Cartoonists Rights Network’s Courage in
Editorial Cartooning Award (along with Syrian cartoonist Ali
Fezat), Aseem was greeted by the media and hundreds of
supporters upon his release. Aseem was arrested on
September 12th because a private citizen made a complaint
about his anti-corruption cartoons.
Aseem surrendered himself to the police after they brought
his father in for questioning. Aseem has been charged with
sedition under Section 124 of the Penal Code, Section 2 of
the Prevention of Insults of National Honour Act, and, 66A of
the Information Technology Act.
In India the charge of sedition is punishable with up to life
imprisonment. He stated to the media, “Although I am free,
the battle will continue.”
Aseem had initially refused to accept a bail offer. He
accepted the offer only after he had received an assurance

that the sedition charge would be dropped. A hearing has
been set for September 17th to decide whether or not the
sedition charge is in fact appropriate in Aseem’s case.
Sedition in India is not usually a bailable offense.
Aseem and his supporters have called for repeal of the
British colonial-era sedition law. CRNI agrees with Aseem
that such a serious offense should be repealed, or at least
amended, if it is going to used primarily to silence dissent.
Only individuals intentionally inciting rebellion should be
subjected to the charge of sedition.
You can learn more about Aseem Trivedi from our three
previous news alerts titled In India the Enemies of Free
Speech Find a "Symbolic" Means to Attack Cartoonist Aseem
Trivedi, CRNI Announces Winners of the 2012 Courage in
Editorial Cartooning Award - Ali Ferzat and Aseem Trivedi,
and, Arrrest Imminent for Indian Cartoonist and Blogger
Aseem Trivedi.
13.09.2012 [www.cartoonistsrights.org]
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ASEEM TRIVEDI [BIOGRAPHY]

Aseem Trivedi is an Indian political
cartoonist and activist, best known for his
anti corruption campaign Cartoons
Against Corruption. He is a founder
member of Save Your Voice, a movement
against internet censorship in India. He
has been awarded the Courage in
Editorial Cartooning Award for 2012 by
Cartoonists Rights Network International.
He is originally from Unnao district in
Uttar Pradesh, where his parents still live.
Aseem showed ability in drawing and art
since childhood. By the time he was 20,
he had worked with several Kanpurbased newspapers as a cartoonist. He
moved to Delhi in 2010, when he was just
22 and continued to work as a freelance
cartoonist.
He became closely involved with the
Anna Hazare-led campaign against
corruption and displayed several of his
cartoons during protests. He started a
cartoon based campaign, Cartoons
Against Corruption to support the
movementwith his art. He launched a
website www. cartoonsagainstcorruption.
com consisting of his sharp anti corruption
cartoons targeting corrupt system and the
politicos.
Aseem Trivedi was exhibiting his
political cartoons from Cartoons Against
Corruption in the anti-corruption protest
at the MMRDA grounds, when his website
was suspended by Crime Branch,
Mumbai. It was only 27 December 2011,
the first day of the protest, when he
received an email from BigRock, the
domain name registrar with which his
website was registered, saying, "We have
received a complaint from Crime Branch,

Mumbai against domain name
'cartoonsagainstcorruption.com' for
displaying objectionable pictures and
texts related to flag and emblem of India.
Hence we have suspended the domain
name and its associated services."
Following his website's ban, he lost no
time in uploading all the cartoons to a blog
he quickly created.
After the ban on his website, Aseem
Trivedi along with his friend Alok Dixit
started Save Your Voice, a campaign for

internet freedom.
He faced the serious allegations of
insulting national emblem, Parliament,
flag and constitution through his anti
corruption cartoons. In January 2012, a
case of treason (section 124 A of the
Indian Penal Code) was filed against him
in Beed District Court, Maharashtra.He
was arrested in Mumbai on 9 September
2012 on charges of sedition, related to
the content of his work. The arrest has
set off nationwide protests.
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KARÝKATÜR EMEKÇÝSÝ SERDAR GÝLKAL VEFAT ETTÝ

[www.ismailkar.com]
Bursalý
karikatürcü Serdar Gilkal (49), yaþadýðý
6 katlý binanýn çatý katýndan beton zemine
yüzüstü düþerek öldü.
Serdar Gilkal, bir dönem Piþmiþ Kelle
Mizah Dergisi'nde ve Bursa'daki yerel bir
gazetede karikatür çizmekte idi.
28 Temmuz 1963 yýlýnda Bursa'da
doðan ve Uludað Üniversitesi Eðitim
Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan
Serdar Gilkal'ýn bir süredir "þizofreni"
tedavisi görüyordu.

BAÞSAÐLIÐI

BAÞSAÐLIÐI

Türk Karikatür Emekçisi

Türk Karikatür Emekçisi

METÝN AÇIKGÖZ'ÜN
vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ
bulunmaktayýz...
Merhuma rahmet, AÇIKGÖZ ailesine baþsaðlýðý
dileriz...

SERDAR GÝLKAL'IN
vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ
bulunmaktayýz...
Merhuma rahmet, GÝLKAL ailesine
baþsaðlýðý dileriz...

Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

CWN

CARTOON WORLD NEWS
http://www.rahimcartoon.com

CartoonColors

CartoonColors

KARÝKATÜR, MÝZAH VE SANATA DAÝR
http://cartooncolors.blogspot.com
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CAFER ZORLU'YU KAYBETTiK
FOTOÐRAF:
MUHÝTTÝN KÖROÐLU

Türk Mizah Dünyasý'nda önemli yapýtlara imza atan
karikatürist Cafer Zorlu, 86 yaþýnda hayatýný kaybetti.
Yaþlýlýða baðlý nedenlerle evinde vefat eden Türk Mizah
Dünyasý'nda önemli yapýtlara imza atan Cafer Zorlu (86), son
yolculuðuna uðurlandý.
Zorlu için Cennet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine,
Cafer Zorlu'nun ailesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
Orhan Erinç, Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker,
Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay ile çok sayýda
karikatürist ve vatandaþ katýldý.
Karikatürist Coþkun Gök, AA muhabirine yaptýðý açýklamada,
medyanýn ve Zorlu'nun meslektaþlarýnýn cenazeye yeterli ilgi
göstermemesini eleþtirerek, bu durumun Türkiye'de karikatüre
deðer verilmediðini gösterdiðini dile getirdi. Gök, "Cafer
Aðabeyimiz'in cenazesine bu kadar kiþinin katýlmasý, hakikaten
insaný hüzünlendiriyor" dedi. Zorlu'nun cenazesi, Büyük
Çekmece Mezarlýðý'nda topraða verildi.
CAFER ZORLU KÝMDÝR?
Zorlu, 1926 yýlýnda Ýnegöl'de doðdu. Ýlk eseri 1957'de Dolmuþ
Dergisi'nde yayýmlanan Zorlu, daha sonra Taþ Karikatür
Dergisi'nde karikatür çizmeye baþladý.
Akbaba Dergisi, Tercüman, Hürriyet, Milliyet gazetelerinde
spor konulu karikatürler çizen Zorlu, Türkiye Gazeteciler Derneði
ve Türkiye Spor Yazarlarý Derneði ödüllerini bir çok kez kazandý.
Zorlu'nun meslek hayatý boyunca çizdiði seçilmiþ karikatürleri
dört ayrý kitapta toplandý.

Ýplik fiyatlarýna zam yapýldý. - Gazeteler -

Yazýsýz

Turistlere güleryüz gösterilecek. - Gazeteler -

BAÞSAÐLIÐI
Türk Karikatür Sanatý'nýn duayenlerinden

CAFER ZORLU'NUN
vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ
bulunmaktayýz...
Merhuma rahmet, ZORLU ailesine baþsaðlýðý
dileriz...
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði
Yazýsýz
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GÜLE GÜLE CAFER AÐABEY
ERDOÐAN KARAYEL
Günlerden Cumartesi.. Hava sýcak.. Otuz derecenin
üzerinde.. Küçükçekmece Cennet Camii'nden sanki mahalle
sakinlerinden birinin cenazesi kalkýyor.. Avlu dolmamýþ bile..
Oysa büyük bir insaný, Türk Karikatürü'nün yaþayan
duayenlerinden en yaþlýsýný, en kýdemlisini uðurluyoruz.. Cafer
Zorlu'yu..
Öyle ya.. Denize veya havuza gitmek varken veya serin serin
AVM'lerde volta atmak.. Ne iþin var camii avlusunda..
Yýllarýný verdiði, dirsek çürüttüðü, yokuþunu arþýnladýðý Bab
-ý Ali'den toplasan bir avuç insan.. Karikatür camiasindan
neredeyse sadece dernek yönetimi ve üç beþ çizer.. Kendisiyle
bile barýþýk olmayan bir kitle olmuþuz.. Buna raðmen oradalar...
Hiç deðilse cenazedeler...
Baþsaðlýðý dilekleri..
Ayaküstü hal hatýr sormalar..
Kimsenin yüzü yok: "Neden böyle olduk, neden bir büyük
ustayý uðurlarken bile biraraya gelemiyoruz?" demeye..
Dünya Karikatürü'nde yerlerde sürünüyoruz.. Bunun vebalini
bilmem duyuyor musunuz? Görmüyor musunuz?
Her cenazede biraz daha eriyoruz.. Sonunda cenazelerimizi
mahalleli kaldýracak sadece.. Serzeniþim size dernek yonetimi!!!
Serzeniþim size ilgisiz, tepkisiz üye(!)ler
Cenazeyi kýldýran imam soruyordu:
Merhuma hakkýnýzý helal ediyor musunuz?
Helal olsun…
Helal olsun…
Helal olsun!!!
Bilmem yaþarken ne kadar helallik paylaþýmlar yaptýlar..
Gördüðüm o ki, yaþadýðý mahalleden daha çok insan vardý..
Anladým ki, hiç deðilse cenazelerde mahalleli seni yalnýz
býrakmýyor...
Bense, birlikte çalýþtýðýmýz Çarþaf Mizah Dergisi'nde, bana
tarama ucunun kývraklýðýný, Scholler kaðýtta kötü silinmiþ ve
kalmýþ kurþunkalem izlerinin karikatüre daha bir anlam
yüklediðini, karikatürden önce insan olmak gerektiðini, kelime
oyunlarýndan nasýl espri üretildiðini, futbolun çizgiyle de

oynanacaðýný bize öðrettiði için..
Helal olsun…
Helal olsun…
Helal olsun!!! diyorum...
Güle güle büyük usta.. Oradaki ustalara selam söyle benden..
Necmi Rýza Ayça'ya, Ferruh Doðan'a, Mustafa Eremektar'a, Zeki
Beyner'e, Suavi Sualp'e, Semih Balcýoðlu'na, Turhan Selçuk'a,
Ferit Öngören'e, Eflatun Nuri'ye, Oðuz Aral'a, Necati Abacý'ya
ve tüm yitirdiðimiz çizgi ustalarýna..
Don Quichotte
http://www.donquichotte.org
25.08.2012

84. DOÐUM GÜNÜNDE ERDAL ÝNÖNÜ KARÝKATÜRLERÝ
Bilim ve siyaset dünyamýza farklý
renk ve çizgisi ile unutulmaz katkýlarda
bulunan Erdal Ýnönü, 84. doðum
yýldönümünde bu kez karikatür
sanatçýlarýnýn eserlerinden oluþturulan
“Erdal Ýnönü Karikatürleri Sergisi” ile
anýldý.
"Sevinç ve Erdal Ýnönü Vakfý"nýn,
Karikatürcüler Derneði ile birlikte
düzenlediði sergide aralarýnda Ali Ulvi,
Bedri Koraman, Erdoðan Baþol, Ýsmail
Gülgeç, Nehar Tüblek, Salih
Memecan, Semih Poroy, Tan Oral gibi
karikatür sanatçýlarýndan yaklaþýk 150
karikatür yer aldý.
Plastik Show’un yapýmcýsý Cihat
Hazardaðlý’nýn Erdal Ýnönü tiplemesi,
Can Kýraç’ýn Fotoðraf kolajlarý, Gürbüz
Doðan Ekþioðlu’nun Erdal Ýnönü’ye
ithafen yapmýþ olduðu tablo ve ayrýca
Erdal Ýnönü’nün fotoðraflarý ile özel
eþyalarýndan oluþan sergi, 14 Haziran
2012 tarihinde sona erdi.
Erdal Ýnönü’nün doðduðu gün olan

6 Haziran 2012 tarihinde, serginin
açýlýþ töreninde davetlilere Ümit
Aslanbay tarafýndan derlenen,
karikatürleri Tan Oral tarafýndan çizilen
kitaplar hediye edildi.
Katýlan konuklar arasýnda aile ve
yakýn dostlarýn yaný sýra tanýnmýþ
politikacýlar, devlet adamlarý,
büyükelçiler, bilim adamlarý, sanatçýlar,
iþ adamlarý, basýn mensuplarý ve
Friedrich-Ebert-Stiftung Derneði‘ nden
bir heyet yer aldý.
Sevinç ve Erdal Ýnönü Vakfý Baþkaný
Sevinç Ýnönü; Erdal Ýnönü Karikatürleri
Sergisi’nin asýk yüzlü siyasetçilerin
çoðunlukta olduðu günümüzde,
siyasetçinin mizaha konu olmasýnýn
siyasetin doðasýnýn gereði olduðunu,
siyasetin gülümseyerek ve de
gülümseterek
yapýlabileceðini,
karikatürler karþýsýnda gülümseye
bilmenin dava açmaktan daha yararlý
olduðunu hatýrlatacaðýný umduklarýný
belirtti.
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ATÝLA ÖZER'ÝN
DOÐUM GÜNÜ
"DÜNYA KARÝKATÜR
MÜZELERÝ GÜNÜ"
[www.ismailkar.com] Atila Özer'in
Doðum Günü "Dünya Karikatür
Müzeleri Günü" Oldu...
6 - 9 Eylül 2012 tarihlerinde
Belçika'nýn Kruishoutem kentinde
toplanan 4. Dünya Karikatür
Müzeleri Toplantýsý'nda alýnan karar
ile Dünya Karikatür Müzeleri
Toplantýlarý'ný 2009 yýlýnda
Eskiþehir'de baþlatan ve geçen yýl
vefat eden ünlü karikatür
sanatçýmýz Prof.Atila Özer'in
doðum günü olan 3 Nisan gününe
alýndý.
Dünya'nýn deðiþik ülkelerindeki
Karikatür Müzeleri arasýnda iþ
birliði, bilgi ve deneyimlerini
paylaþma düþüncesiyle ünlü
karikatür sanatçýsý, Eskiþehir
Karikatür Müzesi'nin kurucusu Prof.
Atila Özer'in 2009 yýlýnda
Eskiþehir'de baþlattýðý bu gelenek,
Ýran (Tebriz - 2010) ve Sýrbistan'da
(Zemun - 2011) yapýlmýþtý.
Bu yýl Belçika, Türkiye,
Azerbaycan, Bulgaristan, Polonya,
Hollanda, Portekiz, Mýsýr,
Lüxsenburg Sýrbistan, ABD, ve
Ýsrail'den olmak üzere 12 ülkeden
17 Karikatür Müzesi ve Karikatür
Evi'nin katýlýmý ile gerçekleþti.
Toplantýya, Türkiye'den Prof Atila
Özer Karikatür Evi ve Milas Turhan
Selçuk Karikatürlü Ev yetkilileri
katýldýlar.
Toplantýda, Karikatür Müzeleri
arasýnda sanal karikatür sergilerinin
açýlmasý, internette Dünya
Karikatürleri'nden sanal müze
kurulmasý, sergi deðiþimlerinin
yapýlmasý kararlaþtýrýldý.
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HOMUR MÝZAH DERGÝSÝ'NÝN 80. SAYISI ÇIKTI
Homur Mizah Dergisi'nin 80. sayýsý, Eylül
2012 tarihinde yayýnlandý.
Homur Mizah Dergisi'nin 80. sayýsý DÝSK
Birleþik Metal - Ýþ Sendikasý için "Çek Bir
Tazminat, Kidemli Olsun" manþeti ile
yayýnlandý.
DÝSK Birleþik Metal - Ýþ Sendikasý iþçilerini
mücadelelerinde yalnýz býrakmayan
Homur Mizah Dergisi'nin 80. sayýsýna
eserleriyle katýlan yazar ve çizerler:
Mustafa Yýldýz, Atay Sözer, Dinçer Pilgir,
Aþkýn Ayrancýoðlu, Lütfü Çakýn, Cemal

Arýð, Ýsmail Cem Özkan, Kamusal Sanat
Laboratuarý, Hüseyin Çakmak, Coþkun
Göle, Ýbrahim Ormancý, Seyit Saatçi,
Mehmet Zeber, Mehmet Tevlim, Tayfun
Akgül, Emre Yýlmaz, Devrim Demiral,
Barýþ Ýnan, Þeyh Bedreddin, Rahime
Henden, Can Yücel, Bertol Brecht,
A.Kadir, Asým Bezirci, Pir Sultan Abdal,
Savaþ Ünlü, Ahmet Çuhacý, Ayten Köse,
Atilla Atala, Eray Özbek, Cafer Zorlu,
Asuman Küçükkantarcýlar, Feriye
Çekiçoðlu, Canol Kocagöz.

YENÝ BOÐAZÝÇÝ BELEDÝYESÝ AYSERGÝ - PULYA
KARÝKATÜRCÜLER BULUÞMASI YAPILDI
Yeni Boðaziçi Belediyesi tarafýndan düzenlenen, geleneksel Pulya Festivali 17 26 Aðustos 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Festival etkinlikleri arasýnda yer
alan "Uluslararasý Karikatür Sergisi, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan açýldý.
5. Uluslararasý Aysergi Pulya Karikatürcüler Buluþmasý'na Gani Sunduri (Kosova),
Agim Krasniçi (Kosova), Menekþe Çam (Türkiye), Mustafa Tozaký (Kuzey Kýbrýs),
Serkan Sürek (Kuzey Kýbrýs) isimli çizerler katýldý.
5. Uluslararasý Aysergi Pulya Karikatürcüler Buluþmasý'nda canlý çizim portre
karikatür çalýþmasý gerçekleþtirildi.

http://www.afghancartoon.org/
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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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demek ki kaynanam beni yolcu edecek aga!...

DUVAR YAZILARI

n Atýn ölümü arpadan olsa iyi...
Maganda kurþunundan hacý!...

ÝBRAHÝM ORMANCI

n Uçan halý ancak masallarda olursa eðer,
bu halý yukardaki komþunun halýsý haným!...

n Hava atmasýný pek sever!...
"Ýliþkisi yok'' durumunu
''iliþkisi çok'' olarak deðiþtirdi!...

n Nane Molla bir kýzsýn ama,
oturuþunla beni hasta ediyorsun yahu!...

n Türk erkeklerinin mantalitesi, kendisi kýzlarla
gezip tozacak... Ama kýzkardeþini eve
kapatacak... Sister no!..

n Türk iþi bir açýlýþ...
Yani Gala - Turka!...
n Ben de boða gibi olurum,
örneðin kýrmýzý donlu bir hatun görünce!...

n Vejeteryanlýk bir nevi,
''Bitkisel Hayat''a girmek deðil midir?

n Bu devirde dayýn olacak,
örneðin kabadayýn!...

n Bu yýl hakemlere çok fazla yüklenmeyin,
ortalýk Düt Liman olsun!...

n Onu bunu bilmem,
feministlere beylik laflar etmeyeceksin aga!...

n Beyoðlunda gezeeeersiiinnn...
Cüzdaný çarptýrmýþsýn, dikkat etmezsin!...
n Slow Müzik altýnda, slav bir hatunla baþbaþa
olmak vardý anasýný satayým!....

n Eee o söz þöyle deðiþti,
Parayý veren düdük makarnayý yer!...

n Odun gibi insan çok mutlu olunca ne olur?
Pürmeþe olur tabii ki!...

n Feleðin çemberinden geçtim ama,
çember problemlerinden çaktým hacým!...

n Diþi kuþ yuvayý yapar mý bilemem ama,
diþi kuþun erkek kuþun yuvasýný yaptýðýna
Bal gibi eminim!...

n
"Yýlandan korkmam yalandan korktuðum
kadar" diyorlar ya...
O zaman kanýtla, al þu yýlaný tut diyesim geliyor!...

n Nemlendirici krem sektöründen,
kimler nemalanýyor be yahu!...

n Kadýnlara saygý gösterin...
Ayþe Haným Fasulye deyin!...

n Hatice'ye bakma neticeye bak diyenler halt
etmiþ...
Fýstýk gibi kýza bakýlmaz mý yahu?

n Sordum sarý çiçeðe
What is your name?

n Karýmla frekanslarým uyuþuyor uyuþmasýna ama,
kimi zaman parazit yapmasa!...
n Ýnsan Baþlý At heykeli bulunmuþ...
Ha gayret!...
Ýnsan Baþlý Maganda heykeli de bulacaksýnýz!...
n Kitap okumak yerine internette gezinenlere,
Enter - lektüel denmez mi yani!...
n Kýrk yýllýk Kani,
kýrkýndan sonra azdý yahu!...
n Hiç sevgilisi olmadým...
Ondan senin yanýnda Kýz'arýyorum Ebruuuu!...
n Günde 1 Sarmýsak ömrü uzatýyormuþ...

ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

n Sýk sýk tuvalete gidiyorum...
WC-teryan'ým yani!...
n Bilgisayar baðýmlýsý;
PC-kolog yani!...
n Sen öðrenciyken okulu bile kýramazdýn,
þimdi tabularý kýracaðým diyorsun yürü git iþine!...
n Ýnsanlarýn düþünceleri artýk okunabiliyormuþ...
Kaynanamýn düþüncelerini kimse okuyamaz.
Demek ki o insan deðil !...
n Bazýlarýnda düz mantýk vardýr...
Ana avrat düz giderler!...
n Tekkeyi bekledim çorbayý içemedim...
Tekkede çorbalar ücrete tabiymiþ!...

http://www.harbicimizah.blogspot.com
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KARÝKATÜRLER ÝLE LÝBYA DEVRÝMÝ
Libya'da, Baþkent Trablus'un cadde ve
sokaklarýndaki duvarlarý süsleyen
karikatürler, adeta halkýn devrim algýsýný
özetler nitelikte.
Kaddafi yönetimine karþý savaþýrken
hayatýný kaybedenlerin anýldýðý 16 Eylül
günü, halkýn devrim algýsýný en iyi ifade
eden, devrimden sonra çizilmiþ
Trablus'un cadde ve sokaklarýndaki
duvarlarý süsleyen devrim karikatürleri
oldu.
Devrik Lider Kaddafi ve ''Yeþil
Kitabý'nýn'' Nazilerin de içinde bulunduðu
tarihin çöplüðüne devrimci bir el
tarafýndan atýldýðý tasvirlerinden,
zincirlerinden kurtulmuþ yeni Libya
bayraðýnýn yer aldýðý karikatürlere,
Kaddafi'nin fare þeklinde resmedildiði
çizimlerden, Türk, Libya ve Katar
bayraklarýnýn çiçekler içinde ''Özgür
Libya'' sloganýyla resmedilmesine kadar
birçok karikatür, Trablus sokaklarýný

baþtan aþaðý süslüyor.
Devrimi, ''Özgür Libya'' sloganýný
sembolleþtiren Libya halkýnýn yaþadýðý

devrim coþkusu, Trablus sokaklarýný
süsleyen renkli karikatürlerle ifade
ediliyor.

RAHÝM B. ASGARÝ TABRÝZ
KARÝKATÜRCÜLER
DERNEÐÝ BAÞKANLIÐI
GÖREVÝNDEN AYRILDI
[www.ismailkar.com] Aldýðýmýz
bilgiye göre 2000 yýlýndan bugüne
Tabriz Karikatürcüler Derneði
baþkanlýðýný baþarýyla sürdüren
karikatürcü Rahim Baggal Asgari
bulunduðu görevden kendi isteðiyle
ayrýlmýþtýr.
Rahim Baggal Asgari, kendine ait
olan Arsoy Sanat Okullarý'ndaki
görevini ve FECO - TABRÝZ
Baþkanlýðý'ný sürdürmeye devam
etmektedir.

TABRIZ RESIGNED AS
PRESIDENT OF THE
ASSOCIATION OF
CARTOONISTS
Tabriz resigned as President of the
Association of Cartoonists...
According to the information received
was successfully continued since
2000, president of the Association of
Cartoonists cartoonist Rahim Tabriz,
where the minimum Baggal divided
into voluntarily dismissed.
Minimum Baggal Rahim, his own
Arsoy Art Schools will continue as
Chairman and still FECO - TABRIZ.

ARÝF ALBAYRAK ÝLE MUSTAFA TOZAKI 8. ULUSLARARASI
ÇÝZGÝ ROMAN VE KARÝKATÜR FESTÝVALÝ'NDE
[Türk Ajansý Kýbrýs tarafýndan 18 Eylül 2012 tarihinde Kýbrýs Türk Basýný'na daðýtýlan
bülteni yorumsuz yayýnlýyoruz]: "Kosova’nýn Prizren þehrinde düzenlenen 8.
Uluslararasý Çizgi Roman ve Karikatür Festivali’nde KKTC de temsil edildi. Ayný
zamanda CTP Gazimaðusa Milletvekili olan, sanatçý Arif Albayrak ile karikatürist
Mustafa Tozaký, 8-11 Eylül tarihlerindeki festivalde eserlerini sergiledi.
Albayrak’ýn verdiði bilgiye göre, Kosova, Fransa, Makedonya, Türkiye, KKTC, Ýtalya,
Arnavutluk ve Romanya’dan sanatçýlarýn katýldýðý festivalde sergi yanýnda atölye
çalýþmalarý da yapýldý."
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TEMEL'Ý BEYAZ PERDE'YE AKTARACAKLAR

n
Trabzon'da kurulan Mizah
Sanatý Derneði, sergiler, kýsa film
çalýþmalarý ve tiyatro oyunlarýndan
sonra, Karadeniz yöresine özgü uzun
metrajlý komedi filmi çekmeye
hazýrlanýyor.
n
Dernek Baþkaný Adnan Taç:
''Senaryosunu ve yönetmenliðini
üyelerimizin yapacaðý "12'den sonra"
adlý filmin çekimlerine yakýn zamanda
baþlayacaðýz...''

Trabzon [Türk Ajansý Kýbrýs]
Trabzon'da kurulan Mizah Sanatý
Derneði (MÝZAHDER), sergiler, kýsa film
çalýþmalarý ve tiyatro oyunlarýndan
sonra, Karadeniz yöresine özgü uzun
metrajlý komedi filmi çekmeye
hazýrlanýyor.
Son aylarda birçok film projesine ev
sahipliði yapan Trabzon, yaklaþýk bir yýl
önce aralarýnda karikatüristler,
tiyatrocular, yazarlar, fotoðrafçýlar gibi
sanatýn birçok alanýndan kiþinin yer
aldýðý MÝZAHDER'e de ev sahipliði
yapýyor.
MÝZAHDER Baþkaný Adnan Taç, AA
muhabirine yaptýðý açýklamada,
esprileri, fýkralarý, doðal yaþamý ve
kültürel deðerleriyle birçok farklýlýðý
barýndýran Trabzon'un son yýllarda
sinema yapýmcýlarýna da ev sahipliði
yapmaya baþladýðýný vurguladý.
Trabzon'un mizahla anýlmasýnýn
sadece karikatür ve fýkralarla sýnýrlý
olmadýðýný dile getiren Taç, ''Karadeniz
mizahý öyküde, tiyatroda, sinemada
yani sahne ve görsel sanatýn tüm
alanlarýnda mevcuttur. Bizim amacýmýz
da bu faaliyet içerisinde olanlarla bir
araya gelmek'' dedi.
MÝZAH UNSURU TAÞIYAN
HER ALANDA FAALÝYET
Dernek olarak mizah unsuru ve
olgusu taþýyan çalýþmalar yapacaklarýný
kaydeden Taç, þunlarý söyledi:
''Sanatýn mizah unsuru taþýyan her
alanýnda faaliyet göstermek istiyoruz.
Fotoðraf karesinde de fýkranýn içinde de
öyküde, tiyatro da sinema da Karadeniz
mizahýný kullanacaðýz. Bütün bunlarý
Karadeniz mizahýný, özünden

kopmadan, özünü korumak amacýyla
gerçekleþtireceðiz. Karadeniz insanýnýn
mizahi kimliðini istismar edenlere, kötü
amaçlý kullananlara, bize ait olmayan
þeylere karþý da artýk tepki vereceðiz.''
Sanatýn farklý dallarýnda çok katýlýmlý
ve
çok
amaçlý
etkinlikler
gerçekleþtirmek düþüncesiyle Mizah
Sanatý Derneði'ni 15 Eylül 2011'de
kurduklarýný anýmsatan Taç, ''Kuruluþ
sonrasýnda ciddi etkinlikler yaptýk.
Almanya'da karikatür sergisi açtýk. 'Gan
Davasý' isimli kýsa film çekimini
gerçekleþtirdik. Trabzon AB Bilgi
Merkezi ile ortaklaþa Polonyalý
Karikatürcülerin karikatürlerinden
oluþan bir sergi Trabzon'da açýldý. Her
Yönüyle Trabzon Etkinlikleri fuarýna
kýsa filmimiz, 'Gugulumdakiler' komedi
tiyatro oyunu ve karikatür sergisiyle
katýldýk'' dedi.
Sinema alanýnda altyapýyý saðlam
tutma gayreti içerisinde olduklarýný ifade
eden Taç, þöyle devam etti: ''Çünkü
Mizah Sanatý Derneði, Sinema Eseri
Yapýmcýlarý Meslek Birliði tarafýndan
verilmiþ, film yapabileceðimize dair
'Nitelik Belgesi' ve Kültür ve Turizm
Bakanlýðý tarafýndan verilmiþ 'Sinema
Eseri Yapýmcý' belgesine sahiptir. Biz
olayý belge almakla býrakmadýk.
Senaryosunu Tamer Küçük'ün yazdýðý
kýsa film 'Gan Davasý' ile bir deneyim
yaþandý. Yeni projemiz olan '12'den

Sonra' filminin senaryosunu da Tamer
Küçük yazdý. Bu çok güzel bir senaryo.
Teknik
anlamda
bu
defa
profesyonellerle çalýþacaðýz.
Dernek üyemiz Birkan Görgün devlet
tiyatrosu sanatçýsý ve sinemacýlýk
alanýnda eðitim almýþ bir isim. Filmin
yönetmenliðini yapacak. Bu konudaki
çalýþmalarý yürütmekle görevlendirildi.
Filmin çekimlerine yakýn zamanda
baþlýyoruz.''
''YÖRESEL KOMEDÝ OLACAK
AMA ÞÝVE OLMAYACAK''
Filmin yönetmenliðini yapacak devlet
tiyatrosu sanatçýsý Birkan Görgün ise
filmin çalýþmasýna geçtiðimiz yýl
ramazan ayýnda baþladýklarýný
belirterek, ''Tamer Küçük hikâyeyi yazdý,
senaryo haline getirdik. Önce amatör
bir çalýþma olarak düþündük. Sonra
dedik ki elimizde iyi bir hikâye var,
neden bunu sinema filmi olarak
çekmiyoruz? Böylece bu iþe girdik'' diye
konuþtu.
Görgün, avangard tarzýný sinemada
da tiyatroda da sevdiðini belirterek,
''Filmi sýradan olmaktan çýkartmak
istiyoruz.
Hikâye buna uygun. Hikâye
Trabzon'da geçiyor. Yöresel komedi
olacak ama þive olmayacak. Basit bir
mizah anlayýþý bulunmayacak filmde.
Seçilmiþ hikâyeler ve doðal komediyi
filmde yansýtmaya çalýþacaðýz'' dedi.

Serpil Kar Karikatür Blog
http://serpil6767.blogspot.com

(YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 20

YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112

YONA YAHEV (*)
Shalom, Dear Friends!
The 17th International Cartoon
Exhibition, taking place this year in Haifa
for the 17th year in a row since 1994, has
become a tradition providing pleasure and
enjoyment to Haifa's residents and to the
many visitors coming each year to
observe it during the Sukkoth holiday,
when the Haifa International Film Festival
is also held.
The International Cartoon Competition
in Haifa is the initiative of the "Pencom"
Caricaturists Association in Israel, which
is comprised of new immigrant artists
from the former Soviet Union. This year,
the Contest is
devoted to the theme:
Science and Advancements in
Technology, Communications and
Robotics. In observing the cartoons that
were submitted this year to the
competition, one can see that the works
of art express, a serious relationship to
the topic with a humoristic twist, bringing
a smile of pleasure.
We take the topic of science and
technology here in Haifa very seriously.
Haifa is home to the Technion - Israel
lnstitute of Technology, which is the
breeding ground of Israel's future
engineers and scientists. The majority of
engineers, scientists and physicians
working in Israel are Technion graduates.
The Technion was founded in Haifa in
the year 1912 and is presently celebrating
its 100th anniversary. A fascinating exhibit
is currently being displayed in the Haifa
City Museum, showing documents and
photographs describing the history of the
Technion's establishment and the "War
of Languages" in which the Hebrew
language won and was declared as being
the "formal language" of study in the
Institute.

HRVATSKO
DRUSTVO
KARIKATURISTA
WWW.HDK.HR

INTERNATIONAL "HAIFA"
CARTOON CONTEST ALBUME 2011
Haifa is also a thriving hi-tech center.
The oldest science industries park in
Israel is located here, and a biotech park
will be established here in the near future.
I would like to thank all those
individuals involved in producing the 17th
International Cartoon Exhibition and
Competition - the artists presenting their
works of art and the members of the
Judging Committee who did outstanding,
devoted work in choosing the winners.
We were very satisfied with the
professional, international and objective
judging process.

I would also like to convey my thanks
to the diplomatic staff members from the
foreign embassies in Israel and from
Israeli embassies abroad for being
recruited each year in helping us to make
contact with artist in their countries.
________________________________________________
Size: 21x16.5 cm.,
96 Page.,
Full Coloured.,
Haifa Municipality Publishing.,
(Haifa - Israel)

THE CROATIAN
CARTOONIST
ASSOCIATION
WWW.HDK.HR

http://muratgook.blogspot.com
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3. ULUSAL "ÇORUM" KARÝKATÜR YARIÞMASI ALBÜMÜ 2011
Çorum Gazeteciler Cemiyeti, kültür
ve sanata katkýsýný yýllardýr çeþitli
yarýþmalar düzenleyerek sürdürüyor.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý", "En Güzel
Haber Fotoðrafý", "Mahmut Tunaboylu
Öykü" ve çeþitli temalardaki iki
uluslararasý karikatür yarýþmalarýmýz bu
desteðin somut örnekleri diyebiliriz.
Gazeteci fotoðraf çeker, haber yazar.
Gördüklerini, izlenimlerini kimi zaman
yazýyla kimi zaman da fotoðrafla anlatýr.
Ama öyle bir sanat var ki, bizim
gazeteci olarak anlatamadýklarýmýzý bir
karede çok güzel anlatýr. Çizgiden,
karikatürden bahsediyoruz. Zaman
zaman uluslar arasýnda gerginliklere
bile neden olan çizginin gücünün nasýl
yadsýyabiliriz?
Cemiyetimizin sanatýn bu güçlü
damarýna desteði bu anlamda önemli
ve kayda deðerdir. Geçtiðimiz yýl Çorum
Belediyesi'nin katkýlarý ile önceki
yarýþmalardan farklý olarak ulusal
bazda düzenlediðimiz "Basýn Halkýn
Gözü, Kulaðý ve Sesidir" temalý 3.
karikatür yarýþmamýz ülke genelinde
büyük ilgi gördü. Ülkemizin çeþitli
illerinden karikatüristler, çizgi heveslileri
yarýþmamýza katýldýlar ve çizgileri ile
ufkumuzu açtýlar. Yarýþmada derece
alanlarý tebrik ederken, katýlan tüm
sanatseverlere bundan sonraki
çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.
Çorum Belediyesi'ne ise diðer kurum ve
kuruluþlara örnek teþkil eden
desteðinden ötürü teþekkürü borç

bilirim.
Sanat ve kültür yolculuðunda yeni
duraklarda buluþmak temennisiyle.

Çaðdaþ mizahýn etkili alanlarýndan biri de karikatür sanatýdýr.
Sayfalarca anlatýlabilecek bir olayý, karikatürle çok kýsa bir
sürede, daha kestirmeden anlatýlabilir.
Karikatür denilince akla mizah gelebilir. Yalnýz karikatürün
asýl amacý güldürmek deðil düþündürmektir.
Yarýþmaya katýlan yapýtlara baktýðýmýzda "Basýn neden halkýn
gözü, kulaðý ve sesi olmalýdýr?" sorusuna da cevap bulabiliyoruz.
Basýn'ýn konumunu ve gerçek görevinin ne olduðunu birbirinden
baþarýlý bu karikatürlerde görüyoruz.
Karikatürlerde konuya umut ve umutsuzluk farklý açýlardan
bakýlmýþ. Ýþte insan yaratýcýlýðýnýn karikatürle birleþtiði yerde
ortaya çýkan bu basýn karikatürleri, bizlere "Basýn" hakkýnda
yön veriyor, bilgilendiriyor.
Seçici Kurul'un en zor görevi ki seçim aþamasýdýr. Yarýþmaya

Þevket Erzen
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu Baþkaný

katýlan 141 çizerin 279 karikatürün içerisinde en yaratýcý ve farklý
olaný seçmek titiz bir çalýþmayý gerektirdi. Bu konuda bizlere
deðerli çizgileriyle destek veren tüm çizerleri, seçici kuruldaki
arkadaþlarýmý gösterdikleri emek ve titiz çalýþmadan dolayý
kutlarým.
Altan Özeskici
Karikatür Sanatçýsý
________________________________________________
Size: 20x19.5 cm.,
86 Page.,
Tamamý Renkli.,
ÇorumGazeteciler Cemiyeti Yayýnlarý.,
(Çorum - Türkiye)

INTERNATIONAL DIGITAL CARTOON AND HUMOR MAGAZINE
www.yeniakrep.org

(YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 22

Before the opening of the 13th edition
of the Open International Cartoon Contest
- Zlelona Gora 2011- the organizers:
Lubuskie Association of Culural Activities
Supporters 'DEBlUT' and Voivodeship
and City Public Library in Zlelona Gora
wondered whether the unlucky 13th
number should be omitted. There was an
idea to number this year's edition as the
14th one (*)
Nevertheless, another conception put
forward by the most traditional
representatives of the above mentioned
bodies has won and the idea 'that there
must be an order' could not be beaten.
The time has shown, however, that the
13th edition despite difficulties (and the
world-crisis) has turned out to be the lucky
one.
The subject ofthis year's edition is
"Library". The Contest received 743
works by 334 cartoonists from 51
countries. As the experts claimed these
numbers are quite decent indeed.
The fact that year after year, more and
more cartoonists are attracted to Zielona
Gora's Contest brings joy both to me and
to the Organizers of the Contest. 334
names from 51 countries make a strong
background.
The most numerous group was made
up of Polish Cartoonists - 86 people. Then
followed the representatives from Russia,
Iran, Ukraine, Romania, Bulgaria, the
Czech Republic and Germany.
Both financial (as I have mentioned
earlier - the world-crisis) and
organizational problems forced this year's
edition juýy to vote online.
Under the precedence of an eminent
satirist Julian Bohdanowicz - 'The
Magnificent Seven' assessed all the
works delivered to the Contest.
The Secretary Alicja Blazynska
collected all the opinions as well as votes
and included them into a protocol.
The main prizes were shared among
the representatives from Poland and
Israel.
This year's Grand Prix went to a great
satirist from Poland Witold Mysyrowicz,
just behind him there was Grigori Katz
from Israel, Pawel Kuczynski from Poland
as well as Kfir Weizman from Israel.
Special prizes were awarded to the
representatives of Poland, Bulgaria,
Azerbaijan, Australia, Germany,
Luxemburg, the Czech Republic and
Ukraine. My pages contain the last
cartoon by a great Bulgarian satirist
Rumen Dragostinov. I regret to inform that
few days ago Rumen left the great family
of the world's cartoon masters. His death
is even more painful due to the fact that
he was a contestant in our Zielona Gora's
Contest from the very beginning and won
here numerous prizes.
Nonetheless, apart from the
depressing news, The contest had some
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INTERNATIONAL ZIELONA GORA
CARTOON EXHIBITION ALBUME 2011
joyful moments. One of these was the fact
that the Lubuskie Association of Cultural
Activities Supporters 'DEBIUT received a
strong backing as Voivodeshlp and City
Public Library in Zlelona Gora become the
co-organizers of the ContesI. The
association
'DEBlUT'
has
its
headquarters in the Library whose head
is the president of the Association as well.
Traditionally, the city Zielona Gora is the
main sponsor of our Contest. We have
also been supported by the Marshal's
Office in Zielona Gora as well as many
instutions supporting the contest including
Museum of Cartoon in Warsaw, the
Association of Polish Cartoonists, heat
and power generating plant 'Zielona
Gora', PGNIG branch in Zielona Gora, oil
and gas explorabon 'DIAMENT Ltd., other
culural instutions from Zielona Gora;
Lubuskie Area Museum, Regional Centre
of Culture, Zielona Gora's Centre of
Culture, Artistic Exhibition Office, Artistic
School Complex, ZPAP - Zielona Gora's
branch.
As far as the Museum of Cartoon in
Warsaw is concerned, it is worth
mentioning that an eminent cartoonist,
graphic and a great supporter of Zielona
Gora's Contest Zygmunt Zaradkiewicz the winner of many prizes including the
ones received in our contest became the
head of the museum on the 15th July
2011. Zygmunt Zaradkiewicz being the
first active cartoonist following Eryk
Lipiniski (the legendary founder of the
Museum of Cartoon)
To ensure that information about our
contest reaches the furthest parts ofthe

world, the contest promotion is of great
importance. This promotion was being
carried out mainly through our friends.
Information concerning the contest's rules
and regulations appeared on over 100
portals all over the world. An exceptional
promotion was provided by Dobry Humor
site and the site of a great Polish
cartoonist Miroslaw Hajnos.
Abroad, the promotion of our contest
was carried out by Ivan Hanousek from
the Czech Republlc as well as our friends
from France, Belgium, Luxemburg,
Turkey Iran and Azerbaijan.
We were also strongly supported with
our local media; Radýo Zachöd, Gazeta
Lubu Ska, MM Moje Miasto and TVP3
Gorzow Wikp.
Dear readers, I would Iike to encourage
you to look through my pages and see
cartoons which are only a smail part of
all the works dellvered to our contest.
A lot more will be displayed at our post
competition exhibitlon in the hall of
Voivodeship and City Public Libraýy in
Zielona Gora during the days of Zielona
Gora or during a vernissage summarizing
this year's edition of the contest that shall
take place on the 1st of October.
(*) In Poland the number '13' is
onsidered as unlucky one.
________________________________________________
Size: 21x14.5 cm.,
100 Page.,
Full Coloured.,
Zielona Gora Publishing.,
(Zielona Gora - Poland)
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1ST INTERNATIONAL
"SINALOA"CARTOON
CONTEST 2012
(MEXICO)

INTERNATIONAL
ARAB FESTIVAL OF
CARTOON
(ARAB UNION)

SEFERÝHÝSAR
BELEDÝYESÝ 1. ULUSAL
KARÝKATÜR YARIÞMASI
(TÜRKÝYE)

INTERNATIONAL
"BRUGGE"
CARTOON CONTEST
(BELGIUM)

Theme:
"Sexual Diversity..."
Work:
A maximum of 3 works
can be submitted by
E-Mail in any media, in
black and white or colour,
but they should not have
received a prize in other
contests...
Size:
Works should have a
minimum resolution of
200 dpi and keep the
proportions of a Letter
size paper sheet
(21.5x27.9 cm)
Deadline:
28 OCTOBER 2012
Prizes:
Frist Prize:
$ 2000 US Dollars
+ Plate.,
Second Prize:
$ 1500 US Dollars
+ Plate.,
Third Prize:
$ 1000 US Dollars
+ Plate.
E-Mail Address:
camino2@prodigy.net.mx
Detail Info:
http://concursosinaloa
2012.orgfree.com
Responsible:
Sergio Navarro
Phone:
(01) 667 713 67 42

Theme:
"Arab Spring Revolutions"
Size:
Participated works
dimensions
A3 (29.7x42 cm)
Work:
Number of entries:
Max 3 cartoons...
Resolution of sent works
300 DPI and in JPEG
format...
Color and
non -color works are
accepted...
Deadline:
30 OCTOBER 2012
Prizes:
First Prize:
10,000 Dollars and
Honor Certificate
First Prize:
7,000 Dollars and
Honor Certificate
First Prize:
5,000 Dollars
and Honor Certificate
Sending Address:
http://www.arabfoc.com/
en/index.php
Contact:
marketing@arabfoc.co
Web:
http://www.arabfoc.com
Responsible:
Organizing Committee
Phone:
Nonexistent...

Konu:
"Sakin Þehir" (Cittaslow)
Ölçü:
En az A4; en fazla A3...
Eser Sayýsý:
Serbest...
Not:
Yarýþmaya katýlan
karikatürler daha önceden
hiçbir ulusal veya
uluslararasý yarýþmalarda
ödül almamýþ olmasý
gerekmektedir
(Sergilenmiþ veya
albümde yer almýþ
olabilir)...
Son Katýlým Tarihi:
31 EKÝM 2012
Ödüller:
1. Ödül: 2.000 TL.,
2. Ödül: 1.500 TL.,
3. Ödül: 1.000 TL.,
Mansiyon Ödülü (3 Adet):
500'er TL.
Adres:
Seferihisar Belediyesi
1. Karikatür Yarýþmasý,
Kültür Sosyal Ýþler
Müdürlüðü Seferihisar,
Ýzmir (Türkiye)
E-Posta:

Theme:

kultursanat@seferihisar.bel.tr

Detaylý Bilgi:
www.seferihisar.bel.tr
Sorumlu:
Düzenleme Komitesi
Tel:
0232 743 3960-67

"Crime and Punishment..."

Size:
The maximum paper size
of the drawings is A3
(29.7x42 cm)
The registration from
must be attached to the
back of each cartoon...
Work:
Maximum number of
entries per participant 3
works... The works must
be original, not previously
published and all graphic
techniques are allowed...
Deadline:
16 NOVEMBER 2012
Prizes:
Frist Prize:
1.500 €.,
Second Prize:
1.000 €.,
Third Prize:
500 €.,
Mail Address:
Cartoonale Brugge
Brug 12
8000 Brugge
(Belgium)
E-Mail Address:
cartoonale@brugge.be
Web:
http://www.brugge.be/
Responsible:
Organizing Committee
Phone:
050 44 82 84
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"EKOLOJÝ VE
TEKNOLOJÝ" ULUSAL
KARIKATÜR YARIÞMASI
(TÜRKÝYE)

XII INTERNATIONAL
"SANTA CLARA"
CARTOON CONTEST
(CUBA)

2ND INTERNATIONAL
SALT & PEPPER
CARTOON CONTEST
(ROMANIA)

18TH INTERNATIONAL
"DUTCH"
CARTOONFESTIVAL
(NETHERLANDS)

Konu:
"Ekoloji ve Teknoloji..."
Ölçü:
En az A4 (21x29.7 cm)
En fazla A3 (29.7x42 cm)
Eser:
En fazla 3 eser...
Çizim tekniði serbesttir...
Karikatürler bilgisayar
çýktýsý olarak
gönderilecekse orijinal
imzalý (Islak Ýmza) olmasý
gerekmektedir...
Son Katýlým Tarihi:
24 KASIM 2012
Ödüller:
1. Ödül: 5.000 TL.,
2. Ödül: 3.500 TL.,
3. Ödül: 2.000 TL.,
Mansiyon Ödülü
(3 Adet): 1.000'er TL.
Adres:
'Denizli Belediyesi
"Ýssimo Home
Karikatür Yarýþmasý''
Altýntop Mahallesi.,
Lise Cad.
No: 2
20100
Denizli (Türkiye)
E-Posta:
hotakli@denizli.bel.tr
WEb:
www.denizli.bel.tr/
iletiþim:
Hüdaverdi Otaklý
Tel - Fax:
0258 264 50 21

Themes:
A) "Erotic..." B) "Free..."
Size:

Themes:
A) "Salt and/or Pepper..."
B) "Human Being..."
Size:

Theme:
"Prejudices and
Stereotype..."
Size:
Maximum A4...
Work:

The works must not exceed
25x35 cm in any technique
including printed copies of
digital images... Tridimensional
works should not exceed
50x50 cm on any side...

Work:
Each participant can send
a maximum of three (3)
works for each theme...
Deadline:
30 NOVEMBER 2012
Prizes:
The Organizing Committee will
award three prizes for each
category and other
discretionary prizes... Prizes
for international participants
will consist of an original
painting by a well-known local
artist and a prize certificate,
which will be posted by
secured delivery...

Address:

XII Salón Internacional de
Humor Erótico Santa Clara
2012 Casa de la Uneac
Máximo Gómez No. 107 entre
Julio Jover y Martí, Santa
Clara, Villa Clara (Cuba)

Web:

http://concursohumorerotico.
wordpress.com/

Responsible:
Organizing Committee
Phone:
(No Phone)

In JPG format, 400 - 800 KB/
work, at Min. 300dpi
resolution... Only works
without text are accepted
(Text means one or more
letters)

Work:

May be done in black & white
or in colour... Each participant
may submit max. 3 works on
each theme... Good quality
images of signed works...

Deadline:
15 DECEMBER 2012
Prizes:
1st Prize: 10 Works +
The Awarded Work.,
2nd Prize: 5 Works +
The Awarded Work
3rd Prize: 3 Works +
The Awarded Work
E-Mail Address:

salt.pepper.s1@gmail.com
Mail Address:
Irina Iosip - For IS&PSAS
Ed.2 - CP 196, OP 16,
Bucharest (Romania)
Web:
http://
1stsaltandpeppersalon.
weebly.com/
Info:
Irina Iosip
Phone:
(No Phone)

Number of entries: Max 8
originals, computer prints,
screen prints or good quality
copies in A4 digital format...

Deadline:
20 DECEMBER 2012
Prizes:
Frist Prize:
1000 €+Trophy.,
Second Prize:
750 €+Trophy.,
Third Prize:
500 €+Trophy.,
Public Award: 250 €.,
FECO Award: 250 €.,
TULIP Award: 250 €.,
Special Prizes...
Address:
18th Dutch
Cartoonfestival.,
Postbox 2180.,
1180 ED
Amstelveen
(The Netherlands)
E-Mail:
peternieuwendijk@planet.nl
Web:
www.tulpcartoonwebsite.nl
Responsible:
Peter Nieuwendijk
Phone/Fax:
(+31) 252-532302
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INTERNATIONAL
"DWJN"
CARTOON CONTEST
(GERMANY)

41TH INTERNATIONAL
"SKOPJE"
CARTOON CONTEST
(MACEDONIA)

4ND INTERNATIONAL
"TOURISM"
CARTOONS CONTEST
(TURKEY)

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

Theme:
"Change the
Perspective..."
Size:
Size: A4.,
Resolution: 300 DPI.,
File Format: JPG...
Work:
Entrants may submit only
one cartoon each...
No strip cartoons...
Deadline:
31 DECEMBER 2012
Prizes:
Frist Prize:
5.000 €
Second Prize:
2.000 €
Third Prize:
1.000 €
Mail Address:
International Cartoon
Contest
Mr Juergen Weber
c/o Medienkombinat
Berlin K&ouml;
Penicker Str.187/188
D - 10997
Berlin (Germany)
E-Mail Address:

Theme:
"My Subject"
(Free)
Size:
Maximum A4 or A3...
Work:
One author may send
maximum three (3)
cartoons...
Deadline:
13 JANUARY 2013
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:
+389 2 3213665

Theme:

Theme:
"Eclipse..."
Work:
Free...
Original...
All works remain property
of the Festival...
Size:
Min. A4., Max. A3...
Deadline:
20 FEBRUARY 2013
Prizes:
1st Prize:
Golden Helmet (Golden
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
Toplicina No: 2
37 000
Krusevac
(Serbia)
E-Mail:
goldenhelmet@ptt.rs
kck@kck.org.rs
Web:
www.kck.org.rs
Responsible:
Organizing Committee
Phone - Fax:
00381 (37) 423 025
00381 (37) 421 877

info@cartoon-competition.org
dwjn@cartoon-competition.org

Detail Info:

www.cartoon-competition.org

Responsible:
Organizing Committee
Phone:
+49 (0)30 78913457

"Resident (*) and tourist
relationship The topic of the
Fourth International Tourism
Cartoon Competition is resident
(indigenous people) and tourist
(vacationist) relationship..."

Size:
A4 or A3...
Work:
Three works...
Original or Digital...
Deadline:
18 JANUARY 2013
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
Mail Address:

Volkan Gence
Anadolu University, Eðitim
Karikatürleri Müzesi, Akcami
Mah., Malhatun Sokak, No: 6,
Odunpazarý, 26030
Eskiþehir (Turkey)

Detail Info:
www.tourismcartoons.com
Information:
Nazmi Kozak, Ph.D.
Phone:
+90 (222) 335-0580/2133
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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/
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Raþit Yakalý'nýn, "Sanatta 50. Yýl" isimli karikatür sergisi Eskiþehir'de açýldý.

KARÝKATÜR VE SANATLA ÝÇÝÇE 50 YIL
n Karikatür Sanatý'nda 50. yýlýný kutlayan Raþit Yakalý’nýn çeþitli

dönemlerde çizmiþ olduðu 60 karikatürü sergide yer alýyor. Karikatür
eðitimine verdiði önemiyle bilinen sanatçý, yurt içi ve yurt dýþýndan
bir çok ödülün de sahibi.

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

WEB SAYFASI YÖNETMENÝ: EKREM ERDEM

Anadolu Üniversitesi Karikatür
Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi'nce organize edilen ve Eðitim
Karikatürleri Müzesi’nin, 2012-2013
eðitim yýlý ilk etkinliði olan, Raþit Yakalý
“Sanatta 50. Yýl” Karikatür Sergisi 03
Ekim 2012 tarihinde açýldý.
02 Kasým 2012 tarihine kadar açýk
kalacak sergi, müzenin kapalý olduðu
Pazartesi günleri dýþýnda her gün saat
10:00-17:45 arasý ziyaret edilebilecek.
RAÞÝT YAKALI KÝMDÝR?
1943 yýlýnda Tire’de doðdu. 5 yýl ilk
okul öðretmenliði yaptý. Ömür boyu usta
bellediði Semih Balcýoðlu’nun teþviki ile
karikatüre baþladý. Ýlk karikatürü 1962
yýlýnda “Tercüman” gazetesinde
yayýmlandý. Kadrolu olarak “Yeni Asýr”
(1964-1968), “Pardon” mizah dergisi
(1969-1970), “Dünya” gazetesi (19701987), “Hürriyet Gazetesi “ (19871992), “Fotospor” (1993-1994), “BRT
Televizyonu” (1995-1996), Büyükþehir
Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzesi
(1996-2000) ve 6 yýl “Bizim Gazete”de
günlük karikatürler çizdi.
Raþit Yakalý, 1980 yýlýnda “Çarþaf”
Dergisi Karikatür Okulunu kurdu (bir
dönem hocasý Semih Balcýoðlu ile
birlikte) 1992 yýlýna kadar yönetti.
Beþ kiþisel sergi açan ve iki kitabý
bulunan sanatçýnýn karikatürleri
Bulgaristan, Ýtalya ve Kanada'daki
karikatür müzelerine alýndý.
“Bilge” sanat dergisi (1964),
“Çaðdaþ” mizah dergisi (1975-1976),
“Yeni Çuval” mizah dergisi (1978-1980)
yayýnlarýný çýkardý.
“Çizgiyle” (1973), “Ýþçi Çizgisi”
(1975), “Çizgi Ýle Ýcraatýn Ýçinden”
(1984), “Gözlüklü Martý” (1987-Reþit
AÞÇIOÐLU ile), “Günlük” (1997), “Çizgi
Ýle 40. Yýl 2002” albümlerini çýkardý.
Evli ve iki, çocuk babasý olan Raþit
Yakalý, bir dönem Karikatürcüler
Derneði Baþkanlýðý yapmýþtýr.
Karikatürcüler Derneði, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor
Yazarlarý Derneði ve Beþiktaþ Jimnastik
Kulübü üyesidir.
ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
POSTA KUTUSU: 87
NICOSIA - CYPRUS
E-MAIL: yeniakrep@kibris.net
WEB PAGE:
http://www.yeniakrep.org

