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TÜRKIYE'DE YAYıNLANAN MlzAH DERGILERI VE KARIKATÜR
IZLEYICISI PROFILI

Yrd. Doç. Dr. Atila ÖZER

Dünyanın hlçblr yerinde sajt karjkatür içeren bir dergi yayın

lanmama'ktadır. An~cıakçizıgi roman, çlzql öy\k!ü diyebileceğimiz bant
lardan oluşan süreli dergileri bunun dışında tutmaık qereklr, Bu ne
denle ıkariıkatıür derqllerl, yazılı mlzahla birleştlrllerek «rnlzah der
giısi D adıyla yayınlanmakradır.

Geriye doğru bir araştırma yapıldığında görülecektir ıki, önce
leri içerisinde çlOlk az karlketür bulunduran mizah derqllerl, sıonra

ları kartketüre daha çıolk yer vermekte ve yazth mizah unsurunu sü
rekli azaltmaıktadırlar. Bu değişimde kuşkusuz basım tekrıolojtstnln

önemli bir yeri vardır. Özellikle ofset tekniğinin ya~gınlaşmasından

sonra karlkeıür basmurun, basım hazırlığındaıki süreci oldukça basit
leşmiş ve hızlaomıenr. Hatta bu teknoloji He renlkli karlkatür bası

mı daha da kolayleşrnıştrr.:

Son yıllarda Türkiye'de hiçbir dönemde gıörülmeyen sayıda, ka
rlkatür yoğunluklu mizah derqls! yayınlanmalktadır. Bu dergilerde
birçok karlkatürlst çalışmakta, her hafta binlerce karlkatür üretil
mektedir. Bu karlketürlstlertn çlzdfklerl ıkari'kartürler üç aşağı-beş yu
karı birbirine benzeyen çi~giler ve tiplerden oluşmaktadır. Ve yine
glörÜılmektedir ki bu kariıka1ıüriıstlerçalıştl1kları dergilerin dışında

başkeetklnljklerde gıöııülmemekte sadece kendi dergilerinin sınır

ları içinde kalmaktadırlar. Başıka etkinlilkler nedir? Ômeğln sergi-
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ler... Örneğin; yurtlçl ve yurt dışmdakl yarışmalar... Esasen bu ka
rtkatürlstler dergilerde çlzdlklerl karjkatürler! yarışmalara gıönder,

diilklerinde eleneceklertnl ya da ödüle değer bulunmayacaiklarını bil
rnektedlrler. Diğer taraftan yarışmalara gönderil~m karlkatürler, sa
natçıları -tarafından dergilere giÖnd,erildiklerinde hiç yaymlanma şansı

bulamarnaktadır. Üstün Alsaç, Adam Sanat dergisinin 46.' sayısın
da Simavi Karlkatür Yarışması'nda ödül alan karlkatürlerl değerlerı

dirirken «bu karikatürler, çok sayıdaki Türk gülmece dergilerinden
hangisıine gıönderilse, bir tanesi bile yayınlanmaya değer bulunmaz
dı» diyor. Bu değerlendlrme ile ilgili Ferit Öngören, «50 Yılın ıÜnk

Mizah ve Karlkatürü» adlı kltabmda «bir çizer arkadaş Avrupa'da
blrlnclllkler alırken ülkesindeki etkin olamıyor ya da hiç çizecek yer
bulamıyor. Bu ifadeyi çevirerek söylersek, basın bu karikatürleri
geniş halk yığınlarına sunacak anlamda ve açrklrkta g'örmüyor» de
mektedir.

Öyle görülüyor ki bugüne kadar yapılmayan bazı sınıflandırma

çalışmalarının yapılmaerqere'smektedlr.En baslt şekilde mlzah der
gilerinde yayınlananları bir tarafa, sergi ve yarışmalarda yeralan ka
rlkatürleri bir tarafa Imıymaık gibi.

-Karikatür, çizıgiyle mizah yapma sanandır.» -Karikatür, grafiik
mlzahnr.» Hıfzı Topuz, «Ikarikatür, lkonlk ve mizahsal görsel bir me
saj olarak kabul edilebilir» diyerek mizah resmini iletişim açrsın

dan bir başka şekilde tanımlamaıktadır.

Bu tanımlamalara balkılınca, hem mizah dergilerinde yer alan
karlkatürler, hem de sergi ve .yanşrnalardakl karikatürler için bir ta
nım dışıiıık gıörıülmeme.ktedir. Ancak en önemli ayrım, derg,ilerde yayın

lanan karlkatürlerde bol yazı kullanılması, diğerlerinde ise mümkün
olduğunca yazıdan arınmış olma görülmektedir. Doğaldır ki yazı kul
lanılan karlkatürlerde bir drl sorunu söz jconueudur. Özellikle ulus
lararası yarışmalare gönderilen karjkatürlerdeki yazının bilinen bir
dille ifade edilmiş olrnasr, o dili bllmeyenlerce anlaşılmaıyacaktır.

Hel,e bir de vuruou esprlnln o sözler içinde yeralması. işi iyice zor
laştıraca'ktır. Bu nedenledir ki uluslararası yarışmalardaıki karlkatür
ler hem [ür! tarafından, hem de izleyenler tarafından anlaş.lırolma

sı için yazı'Sız yapl,lma zorurıluğunu getirımektedir. Yazısız karlkatür
çizimi de, tüm görevin çizgilere yü1kl,enmesini, problernin çlzqller!e
çözümünü qetlrrnektedlr. Bir de, mizah dergilerinin süreli yayın ol
ması, ömürlerinin bir hafta gibi bir süre He sınırlandırılmış olması,

işlenen konuların da güncelolmasını zorunlu kılmaıktadır. Karlkatü-
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rlst o haftagündemde olan konuyu lşleyecek, bir ay sonra bel!ki de
hiçbir esprisi kalmayacektır. Halbuki yarışmalarda ve sergilerdeki
karikatürler. daha uzun süre kalıcı olma, belıki de her zaman qün
demdekl yerini koruyabllrne özelHğini taşımak ihtiyacını duyacak
tır. Bu nedenle blrçok karlkatürtst, karjkatürürı de artık duvarlara a,sı'
Iabilen bir grafilk sanat ürünü olmasının 'ger,eğini vurgulamaktadır.

Üstün Alsaç, -Karfkatürün Eleştirisi» başlıklı yazısında yarışma

ve sergi karilkatürlerini ao/rı bir dalolaraık göstermektedir. «Bunu
karlkatürün lncelmlşl, evcllleşmlşl.:salon karlkatürüne dönüşmüşü

diye nitelendirmek olası. O artık öte'ki karlketür gibi günce i konular
ara'sından seçilen çarpıcı bir çelişıkinin abartılmış birkaç çizgiyle
çabucacılk anlatılıvermesinden doğan anlık bir kıvılcım değil. Sanat
çının uzun uzun üstünde düşündüğü, kurousundan. düzenlemesine
kadar çOlk çeşltll anlatım ve iletim blçlrnlerlnl denediği, araştırdığı

bir yaratı türü.»

Bu tartışmalar hep karlkatürle doğrudan Hgilenen çizer, yazar
ve eleştirmenler tarafından yapılmaıktadır. Acaba gerçek hedef kitle
bu koruıda neler düşünmektedir? Her hafta bir milyona yaıkın oku
yuou bulan mizah dergilerinin çok satması, basansım mı göstenmek
tedir? Bazılarınca geliştiği söylenen, bazılarınca yozlaştığı belirtilen
Türk karlkatürünü okuyucular nasıl değerlendirmektedir?Türk mlzah

okumnun dergi\ere karşı tavrı nedir?

Türkiye'de mizah derqlsi çııkarma kararı verenler ön araştırma

yapma lhtlyacırn duymuşlar mıdır? Bu gün sayıları ,10 u geçen der
g'i1erin birbirinden ne farlkl'an vardır?

Bunlar ve benzeri birçek sonu konuya büyüteçle bakanlar tara
fından hep problem olaralk görülmektedir.

Bu araştırma ünlversltaöğrencllerlrun çok satışh mizah d~rgi

leri ve kariketür olgusuna karşı llqllerlnl sorqulemektadır. Geniş

yığınları hedef alan bu dergilerin .okuyuculan araısında elbette üni
verstte genç'liği de yeralmaktadır. Bu nedenle oıkuyucu yelpazeslnln
belli bir kültür düzeyine ulaşmış kesirnl ile bir sınır beltrlemesl de
yapılmış olmaktadır.

Öğrencilerle yazılı olaralk blraJ1lket çalışması yapılmıştır. An
ket sorularına verilen yanıtlar v,e' bu yanıtların sayısal değerlendir

mesi ist at istlkse i olaralk yaorlrruş yorumlar aşağıya çıikarılmıştır.
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1. «IKarikaıtür» s<ö~cüğünün anlamını biliyor musunuz?

% 92 EVET % 8 HAvm

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yıönelilk yapılan anıket çalış

masında, öğrencilerin karlkatür s'ö~cüğıüniÜn ne anlama geldiğini ço
ğunlu1kla bilmelkte olduğu, az miktardaıki «hayırlı -yarutırun karlkatürü
bildikleri halde tanımlayamadıkları anlamındadır.

2. Karikatürü hangi sıkljkla lzleyeblllyorsunuz?

%28 HERGÜN %30 HAFTADA Bm %42 ARADA SmAıDA

Üniversiteli öğrencilerin tümü şu veya bu şekilde karlketür iz
lemektedlrler. iıkinci soruya verilen yanıtlardan, bu izleme konusun
da çok ısrarlı olmadıkları da glörü,lme1ktedir.

3. Karlketürü nerelerden lzllyorsunuz?

%44 D'EHGiLERDEN %23 GAZETELERDEN %2 SERGıiLEROEN

% 5 DERıGi",G~EllE~SERıGiLERDEN

%26 DERGi VE GAZETELERıDEN

Öğrenciler karikatıüııü danaçok dergilerden lzlemelctedlrler. Gö
rülüyor ki sergilerden karlkatür izleme, henüz Öğrencilerin yaşamı

na yeterince girmemiştir. Bunun bir nedeni olarak Esklşehlr'de ka
rlkatür sergisi etkinliğinin ae olması gıösterilebilir.

4. Kariıkatıür izlemek için özellikle dergi satın alıyor musunuz?

%72 EVET %28 HAVIR

Öğrencilerin büryüık bölümünün, rnlzah dergilerini 'karilkatür iz
lemek için satınaldıklan anlaşılmaiktadır. Bir bölümü de karlkatürün
yanında yazılı rnizah örneklerlnl de okumak için ...

5. Satın aldığınız mlzah dergisini seçerek mi alıyorsuruız?

%68 SEÇEREK %32 GELJiş.i GÜZEL

Satınalman derginin gelişigüzel alınması «harıqls! olursa olsun»
-farketmez- anlamına gelmel«edir ki bu da dergilerin belirli bir he
def kltlesl olmadığını göstermektedir. Dünyanın her yerinde yayın

lanan dergilerin yayın ilkeleri vardır, belli anlayışları vardır ve iyi
tanımlanmış bir hedef kltlesl vardır. Alma Türikiye'de yayınlanan mi
zah dergilerinin bu anlamda kesin çizgilerle -bellrlerıen ilke ve hedef
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kltlelerl olduğunu söylemek zor göııünmelktedir. Belki de en belirgin
özelllklerl birbirlerine benzemeleridir.

6. Bir hafta ıçınde satın aldığınız mizah dergisi saryısı nedir?

%45 BiR ADET %29. ii~i ADET % 7 DAHA FAZLA

% 19 CEVAPsız

Soruyu cevapsız bıraıkanların, sıürelkliliği olmadanvarada sırada

satınalanlar tarafından verildiği anlaşılmaktadır. Öğrencileri" daha
çok haftada bir adet dergi satın almayı yeğleıdilkleri gıörülmektedir.

7. Son aylarda ülkemızde kaç adet mlzsh dergisinin yayınıan
dığını blllyor musunuz?

%8 BEŞ ADET %12 V6Di ADET %22 ON ADET

%30 DAHA FAZLA %25 BiLMiYORUM

l'iür1kırye'de hiçbir dönemde bu kadar çok sayıda mlzah dergisi
aynı anda yayınlanmamıştır. Hıbır, Gırgır, Avn), Dıqtl, Fırt, Fırfır,

Plşmlş Kelle, Çmqar. Çarşaf, Limon, Nankör, Deli. .. Okuyuculann
%25 inin bu soruya yanıt verememesi nonmal sayılmalıdır. Ancak
yine de dOğrıu yanıtı verenlerin sayısı da az sayılmaz.

8. Satın aldığınız dergileri blrfktlrlyor musunuz?

%21 EVlET %47 HAYIH %31 BA2JEN %1 OEVAPSIZ

Üniversite öğrencilerinin mizah dergisi blriktlrrne qerekslnlml
içinde olmadjklan anlaştlıyor. Bu dergilere ileride lhtlyeç duymaya
caıkları için mi, yolk!sa birilktirımeye değer bulrnadıklarından mı anla
şılemamrşnr.

9. En beğendiğiniz mlzan derqlstnln jıdıru söyleyeblllr misiniz?

%37 HIBIR %19 liMON %15 AVNi %14 GIRGIR

%4 piŞMiş KELLE %2 FIAT %9 OEVA!P YOK

Öğrencilerin en Qok Hıibır deııgisini be~endikl'eri %37 lik bir
oranla belirlenmiştir. Bu oran büyü1k bir Qoğunluğıug1östermemeıkte

dir. Belli düzeyde ~ir kültüre sahip olan üniverısite öğr'encileri için
daha ayrıntıya girip bu dergilere hangi yönleriyle öncelilk verdiıkleri

sorulrnalıydı.

10. Beğendiğiniz bir karlkaeürlstln imzasını görmeden, çizgilerini
tanıyarbilir misiniz?

%52 TANIYA:BıiLiH,iIM %48 TANıIYAiMAM
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Mizah dergisi akU'}IIuouları her an çeşitli çizerlerin karikatürle
riyle karşı karşıya gelmektedirler. izleyicilerin kendilerine yakm bul
duklan karikatürler ve beğendikleriçizgiler karşısmda ne derece dik
katli olduklan meraıkedileibilir. Bu amaçtan yola çıkılarak sorulan
bu sorudan yakleşjk yarı yarıya olumlu sonuç alınmıştır. Türklye'de
yayınlanan dergiler gerelk lçerlk ve gere~se çizgi yönünden blrblrle
rtne çok benzemektedir. Bu benzerlık 1970 li yıllardan sonra yayın

lanan dergilerin tek bir yönetmen (ya da baş çizer) tarafından de
netim altında tutulmasından. değişkenlik gıösteren çizgilerle çizilen
kariıkatürlerin o başıçizer tarafından dergiye alınmama riski bulurıma

sından dolayıdır. Daha önce sergilerde değişik bir çizgi kullanan bazı

karlkatürlstler mlzah dergilerinde çalışmaya başladıktan sonra çiz
gilerini değlştlrmlşlerdlr. (Eflatıun Niuri Erıkoç buna çarpıcı bir örnek
olaralk gösterileibilir).

Bu, blrblrlne benzeyen çlzqller arasından, ümzaerm görımeden)

sevdiği karikatürietln çizgisini %52 oranında tanıyabilmek, üniver
site gençliğinin dilklkatli bir izleyici olduğunu göstermeıktedir.

11. ıEn beğendiğiniz karikatürlstln ismini yazınız.

Beğenmek, kişiye gıöre değişen bir kavramdır. Birisinin beğen

diğini bir başkası beğenrneyeblllr. Bu yüizden yarışmalarda jıüri üye
lerinin işi olduıkça zordur. Bir yanşmayi değerlendiren jüri üyeleri
değiştiğinde, birinci seçimin aksine barrsbaşka bir sonuçla karşılaşa

bilinir. Onun için şimdi değerlendinmek istenen soru, sadece anıket

yapılan öğrencilerin beğenilerini ortayakoymaktadır. Bu sorudan el
deedıten yanıtları sıralaidığımızda, Hasan Kaçan, Oğuz Aral, LaUf
Demirci, Galip Telkin, Ergün Gündüz, Behlç Pek, Tekin Aral, Bülent
Arabacıoğlu, Abdülkadir Elçioğlıu, Semlh Balcıoğlu, Nehar Tüblek,
Turhan Seiçulk, Kemal Arartan isimleri ortaya çıl~ma'~adır. Bu tslm
lerin bir bölümü dergilerde, bir bölümü de gazetelerde çalışmakta

dıriar.

12. Beğendiğiniz bir karlketürü evınızın ya da lşyerlnlzln duva
rına asrnayı düşünür müsünüz?

%67 DÜŞÜNÜRÜM %33 DÜŞÜNMEM

Kankatürün de diğergörsel sanat yapıtları gibi duvara asılrna

konusu tartışılmektadır. Bazıları özelllkle süreli yayınlardaiki karlka
türlerin belli bir ömrü vardır, sonra bu ömür tamamlanır, sadece o
dönemin belqesl olur görüşünü savunmaktadırlar. Bazı kişller de ka-
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rlkatürürı özünde çoğaltma, yani yayınlanıma yatmaktadır. Yayınlanan

karlkatür Işlevlnl yapmıştır, ayrıca asrnayaqerek olup olmaması 'ki
şiye kalmıştır, görüışünü savunmaktadır. Bir 'kısım kişiler de karlka
tür bir grafik sanat ürünüdür. Kalıcı ve estetik değerlerine g'öre du
vara da astlmalıdtr, demektedir. Bu gıöriÜşlerden hareketle ünlverslte
öğrencilerinin fiıkirleri sorulmuştur. Alınan yanıtlardan, çoğunluğun

karlkatürü duvara asılabllecek bir grafiık sanat ürünü olarak değer

lendirdikleri ortaya çıı~maıkrtadır.

13. Karjkatür sizce hangi işlevi yerine getiıımelidir?

% 16 KARiKAliÜ R GÜLDÜRrMELi

%13 KAAiIKATÜ~ DÜŞÜNDÜRMEL.J

%68 KARıiKATÜR HEM GÜLDÜRıMELi HEM DÜŞÜNDÜRMELi

%3 CEVAP YOK

Üniversite öğrencileri, çizilen btr rkarjkatürün en önemli işle

vinin «güldür1ürken düşündürrnek- 'olduğunda birleşmeiktedirler. An
esk bazı öğrenciler sadece «glüldül1menin», bazıları daı sadece -dü
şürıdürmenln- yeterli olduğunu vurgulamaıktadırlar.

14. TV'de yayınlanan çiZGi FiLM programlarını izliyor musunuz?

%82 iZliYORUM %13 iZLEMivORUM %5 BAZEN

15. TV de yayınlanan çlzql film pııogramlarını yeterli buluyor
musunuz?

%22 Y1ETERLi BULLJYORUM %56 YHERLJi BULMUYORUM

%22 HiçBiR FıiKRiM YOK

16. Sizce TV de bugüne kadar yayınlanan çizgi filmler sadece
çocuklar için mi hazırlanmaıktadır? .

%61 EVET %35 HAYIH%4 OEVAJP YOK

17. Büyülkler için de çlzql film pııogramlarının TV de yayınlan

masını ister misiniz?

% 90 iSTEHiM % 10 iSl1EMıEM

Üniversite öğrencileri, gerek basında, gerekse TV de karlketür
yayınlanması taraftarı olaralk g'örünmeiktedirler. Kartkatürün canları

dmlrnasmdan oluşturulan çizıgi filmlerin de TV de çokça yeraldığı
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bilinmektedir. Ancak bug1üne kadar çizgi filmler özellikle Qooulk se
yircileri hedef alarak yaıyınlanmaıktadır. Burada bir yanlışlıık yapıl

mektadır. «Çizgi filmler sadece çocuklar için yapılır» yanlışı. Bu an
ket çalrşmasmda ünlverslte öğrencileri özellikle büyükler için de
çizgi film yapılmaısı ve yayınlanma-sı görüşlÜnü benimsediklerini ifa
de etmişlerıdir, (%90).

18. Son yıllarda Türık karlkatürü sizce ne durumdadır?

%78 GELişME GÖSTERMEıKTED'iH %12 YOZLAŞMAKTADıR

% 1O HiçBıiRiiS'i

Son sorudan, Türk karlkatürünün üniversite gençliği gıözünde

son yıllarıda gelişme gösterıdiği anlaşılmektadır. Ancalk %12 gibi bir
keslrnln bu sanatın yozl a1ştığ ın i belirlemesi, çizerlerin ve bu kişileri

yönlendirenlerin derinlemesine üzerinde düşünmest gereğini ortaya
koymaktadır. Bu bir tehljke çanıdır.

SONUÇ

Türklye'de yayınlanan mlzan dergilerinin seyısal olarak çok ol
ması, türünün çeşitliliği anlamına gelme1n:ıeiktedir. Tümü aynı elden
çıkmış ,gibi çlzqller, binbirine benzeyen tipler, çlrklnleştlrllrnlş insan
lar, bozulmuş bir Türkçe, sulandınlrrnş cinsellik,çinkin politika ve
sulandırılmış Insan ilişıkileri ya da toplumun basit sonunları... Bol
çiz,gi romarı. Karlkatürlerln konıılarmm büyüık bölümü fantazi üzeri
ne kurulmaıkta.

Derginin başında, çalışanlan yönlendiren baş çizer, ya da yö
netmenin değişilkliği deneyerı çizerlere fırsat vermediği anlaşılmalk

tadır. Bu nedenle dergileııde çalışanların çizgilerinde kişisel özgün
lük görıülmemektedir. Bütün bunlara karşın dfkkatlt lzleylcllerln ya
rJ'SI çok benimsediği bir çizerin çlzqlslnl ve tiplerini tanımakta zor
luk çekmediıklerini ifade etmektedirler.

Mizah dergilerindeki karikatürler ile serıgi ve yanşmalardakl

karikatürleri ayrı ayrı değerlendiııme gereği ortaya çılkimaiktadır. Der
gilerdeki karikatürler geniiş halk yığınlarını hedef alan ve bir hafta
ömürlü kartkatürler olmasından dıolaıyı, o haftanın güncel konusunu
işlernek zorunluşunu duymakta, sergi ve yarışma karlkatürlerl ise
kalıcı olma, yazısız ve üst ıkıültür düzeyli izleyiciyi hedef alan ihkeler
taşıma giibi koşullara ihtiyaç duyrnektadır.
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Çok satışh mizah derqllerlnln blrblrlnden ayrılan özelliıklerinin

olması gerel~meıktedir. Ancalk böyle olursa okuyucu tarafından gelişi

güzel, -rastgele- satın almalar bilinçli alıma dönüşecektir.

Mizah derqllerlnlrı hemen hepsi hedef 'kitlelerini sınırlandırmak

tan kaçınmaıktadırlar. Genellikle geniş halk yığınlarını hedef seçtik
leri anlaşılmaktadır. Bu yüzden yedlderı-yetmlşyedlye her 'kesimden
kişinin ayrım yapılmadan dkuyıucuları olması, istenmektedir. Bu de
işi karmaşık halegetirmelktedir. Halhuki, çocuklara yönelik derql
gençlere yönellk, kadınlara yöneliık, işçilere yörıeljk mlzah dergisı

gibi belirlenmiş hedef kitlesi birıbirine benzeyen bu dergilere kişi

Iiık kazandrracaktır,

Bu araştırmadan anlaşılmıştır ki, karilkatür gıörsel sanat dalla
rından biridir, estetik değere sahip olmalıdır, duvarlara asılabtlecek

nltellkte, kalıcı esprller taşıyan, mizah öge'si yazıdan çok çizgiye
yüklenen bir nitelilk taşımalıdır. Güldüııürıken düşündürmelldlr,

Karlkatürün canlandirılmasryla oluşturulan çlzql filmler konusun
da gerek TBT nin, gerekse özel kanalların yanlış yayın poltttkası izle
dikleri anlaşılmaktadır. Büyüıklere yönelik çiZ!gi filmlerin varlığı göz
ardı edllrnektedlr.

Bü1ıün bunlara rağmen araştırımadan çılkan önemli bir sonuç ta,
lürlk karfkatürünün gelişme içinde olduğudur. Bu sanat dalı lçln da
ha fazla araştırıma ve tartışmalar olmalı, çeşitli toplantılar yapılma

lıdır. Bunlar sayesrnde gün yıüZJüne çıkmayan sorunlar bulunup bun
lardan erkenlacak dersler gerek liünk karjkatürünü gerelkse mlzah
dergilerini nitelikli hale getirmede yararlı olacaktır.
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