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GÜNLÜK GAZETE KARiKATÜnÜ

Yrd. 'Doç. Atila ÖZER

Karikatür sanatınm, gazeteye büyük ve önemlikatkılarının ya
ninda basının da 'karikatürün yaygınlaşmasında önemli rolü oL
muştur. Bu nedenle; karlkatürün tarihi, basının tarihiyle yakından iL
gilidir. Gazete okuyucusu karlketürü hiç dışlamamıştır. Karikatür, ga
zetenln kamuoyu üzerindekietkisini hep olumlu yönde etkilemiştir.

"En büyük karlkatür iletme kanalı, kuşkusuz süreli basındır.

Çünkü karlketür temaları aktüallteyle yakından hağlıdır. Karikatür
oünün olaylar karşısındaki ilk tepkisi sonucu çizilmiş olan karikatür
ler, bir içtenlik taşunaktadır. Karjkatür, çizilmesine yol açan olayın

hemen arkasındaını ortaya çıktığında, toplum üzerinde önemli bir etki
yaratır" {Topuz, 1986).

Günümüzde kartkatürsüz bir basın düşünülmeme'ktedlr. On
dokuzuncu yüzyılm ortalarına kadar, karlkatürsüz yayınlanan gazete
ler, renksiz, kuru sanki bir eksik Iile okuyucuya ulaşıyordu. 1876 yı

lında Senefeider tarafından Litografi {Taş Baskıl'nın keşfinden sonra
karlkatürün yayın olanağı sağlanmıştır.Dünyada öncelikle ingiltere'de
"political cartoon" ve ABD'de "editorial cartoon" denilen siyasal
karlketürler düz'enl1j olarak gazetelerde yayınlanmaya başlamıştır.

Daha sonra bakır klişe ile oyma gravür, karlkatüre yeni bir gelişme
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sağlamıştır. Ancak astl yaygınlııkfotoğraf ve film endüstrisinin ge
ılişimiyle sağl·anmıştır. Kari'katiÜrün orijinalini çinko tabakalar 'Üstüne,
'istenen büyükl1üıkte kazıyaıraik uouz ve orij1inıa,lindeıkıi gibi çoğaltma

sağlaımnca nokta lı veç'izgilıi tramlarla 'gör'Ü'ntüde .gelıişmel'e,re de
ulaşılmıştır. Ardından tlpo, tlfdruk, ofset ve serigrafi teknikleri, bu
günkü sonucun elde ·edilmesini sağlamışlardıl\.

Günlük igazetelerde kartkatörüriönernll ;işlevler.i vardır. Bunların

başında, elbette haber verme 'gelmektedir. Siyasal, sosyal, kültürel,
ekonomik, sanatsal, felsefi, elbedi ve psjkolollk aktüallte karikatür
lere hep yansımış ve bu konulara jjüncel yorumlar getirmiştir. Bu
da ıgeniş anlamda haber verici bir n ltellktlr.

Bıunun dışında karikatürün; eğlendıirme, eğitme, tabuları ve mi
tosları yrkma, karşı çıkma, estetik kaygı gibi önemli işlevleri de
vardır.

ıBu işlevlerin hem gazete yönettcllerl, hem de okuyucular tara
fından ka:bulgörmes./, elbette keındiliğinden oluşmarnrşnr. Zaman
içerisind~slkınt!l·arçekilmiş, engeller oluşmuştur. Altan Erbulak:
"Blzlrn ilk zamanlanrruzda, T'Üıl'k basını karikatıüre ve karlkatürcüye .
şimdikii gibi değer vermezdl. .. Sonradan şu gerçeği farkertller. Okur
için çok mühim'l;>lr ihtiyaç olan karıkatür, gazetenin vazgeçilmez bir
parçası, Kari1katürün'gereıksinme oluşununönemli bir sebelbi var.
Bir fıkra yazarıişlediğii fikrianlatalbilmek i·çin asgari 15-20 satır yaz
mak zorundadır. Oysa karlkatürlst yüz sayfaya bedel .ol·ayı tek bir
kerede-anlatsblllr" ı('E-~bulak, 1989).

Blr Ikarikatüroünün en azblr gazete yazarı kadar olayları ülke
nin sosyal, politik gidişatını lzlernesl, J~ültüi"el birikiime sahip olması

gerekmektedir. GlImhüriyet 'Gazetesi çizeri Ali Ulvi Ersoy bu konu
daşöyle demektedlrı "Bugüngazete kariıkatüroüsünüiı ortak özelliği

nedtr, yada ne olmalıdır? Gazete karlkatüroüsünün çok olmması ge
rek. Bu saıv herkes için doğru olduğ'u gibi ,~·azete çizeri içindaha
da çok doğrudur. Eskiden olduğu 'giibi sadece gazete manşetlerini

okuyarak karıkatüe çizmek 9eçml şte kaldı. Haberleri sonunakadar
Okuyacak, ohaoerlerl olayların geNşimini canlı tutmak için önceden
konuylailgili arşiv olusturaeak, ıkonu ekonomiyseekonomi, bilimse
blllm, siyasetse siyaset üzel'Ine kltaplar vokuyacak. Türlü düşünce

akımlarmdan haberli olacak.: Felsefe, tarih, edeblyat.vşllr, tüm sa
natların yakınında olacak Çünkübirgün kariokatürünıü çizerken bütün
bu alanlara' başvurması olasılığı hep vardır" (Topuz, 1'986).
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Allı Ulvl Ersoy, gazete çizerının çokokınnası gel'1ektiğinl söyler
ken, okuyuousuınun ortak kerlkatür anlayışından kopmadan, çağdaş

karikatür eanatırım geliştirdiği ölçütlerden özverlde bulunmadan lşl

nı yapmak zorunda olduğunu söylemektedir. Sanatçının "ortalama
okuyucunun beğerılslne uyması 'kendisiınıi z'orluğa, yalnız çağdaş ka
rlkatür sanatının Ilkelerlne uyması da kendlsln! o'~uyucus'uzluğa

mahkumeder" demektedir.

Günlük gazete katlkatüreüsü, her gün 1karika1:Üııünıü gazeteye ver
mekte ve bu diğer gaıete çalrşanlanrun g'örevleııl gibI sürüp gıitmek·

tedir. Karjkatürcüden hergÜn! en ,gıü!çü, en ıgıüzel, en anlamlı karlka
türü çlzmesi istenmez. Tıpkı köşe yazarından her 'gün ses ,getirecek
kamuoyunu sarsacak blr yazı beklenmernes1iigiıbi.

"'Kari'katüroüınün işi, bellidüzeydeki 'güncel karikatürlerini za
manında gazetenin yazı 'işlerine yetlştlrmektlr. Bir dahiden bile, her
sabah ıkoltuğıunuın altında başyaprtla gelmesi beklerıemez. Esasen
onlardan istenen de ,biir başyapıt değil, doğru noktaya parmak bas
malarıdır" '(Amstutz, f983).

Günlük bır gazetede karlkatüroüler, sanatlarını dört türde uygu
lamaktadırlar. 'Bunlar GüJmece Deseni. Karikartür, Banrt Ka,rikatür ve
Çizgi Öykü'dür.

a) GOLMECE DESENı: $ü'rE:jllyayınlarda fıkra, öyı~ü, röporta] ya
da herhangi biraraştırma yazısını süslemek için karikatür çizgisiyle
yapılan desenler bu gııuba girmektedir. ' , ' , . ,

Başlıbaşme bır anlam ifadeetmemekle blrllkte yazıya destek
öğesl 'olmaktadırlar. ' , '

Karl'kat,üııüngazeteye '9lrmesinin ilk yıllarmda Cemal Nadir Güler,
Cumhuriyet 'gazetesinde ıgünl'ük karikatürler ve haftalıkyarım sayfa
renkli panorama karikatürl,e'rinin yanı sıraBurhan Felek'tn her pazar
yayınlanan mlzah öy~ülerini .de karekarür 'çiıgHerlyJ1e 'res'lml'emekteydi.
Bu desenler yazıınm iıçeriğlne1uy,gun blr sahnıeyianla:tmak amacıyla

yazının uzunluğuna g'öre bir va da bırden fazla ,yapılabilmektedir.

b) KARIKATOR: Buna tek'~ar,e kartkatür.dedeomektedlr. Günlük
bır olayın, bır karede rnlzahsal yorum yaıpmak' adına çiZliimesi şek

'lindeki karlkatürler bugııuba ıgirmektedir. ıEıi çok kullanılan ve he
men her ,gazetedegıörıülen blr türdür. Gazete karikatürü deniınıce ilk
akla gelen de budur. .,
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Sıcak cezdev!...
~ANKFUAT yakıfllarındakl
rparmstadt ..hrinde,'. 36··Yllfll'id.ıd
evsiz, barksız bır Alman, havaların

soOumasl ve sıcaklıOın sıfırın altına
düşmesinden sonra yatecak sıcak bır

odanın özlemini çekOlıaye bllfladı.
Küçük bır meyhaneye gitti. Yemek
yedi, güzelce karnını doyurdu vesev
diOI Içeceklerı -dekadeh kadeh mide
sine Indirdi.· Sıra para ~emeye ge
lince de hır gür çıkarıp polls!lk oldu.
GötürüldüOü nöbetçi savcı. meyhane
clnin de davadan vazgeçmesi üze
rine beş parasız Alman'ı ıer*t bı
raktı. "htlller"l oynayan Alman. o
geceyi sıcak bıryatakta geçlrmeyl ka
fasına koymuştu. Yine aynı .taktlOI uy
guladı.:.

Aynı kişiyi. aynı gece. aynı gerek
çayle Ikinci kez karşısında gören nö
betçi savcı, "lekerrUr lehibıı" Ile
hakkında tutuklama kararı Çıkardı.

Berdu, ve meteliksiz Alman. derin
• bır nefes alıp "Ohh bel.." diyerek

ekleylverdl: "NiyebenI bu kadar UO
r.,brdınız?"

19 Kasım 1989, Hürriyet

Günlük gaz'ete ,karlbtürc'Üs'Ü siyasal, sosyal ya da günlük olay
ları kendı anlayış ve yorumuna göre çlzlp okuyucuya ulaşmak ister.
Bu kartkatür yazılı ya da yazısız olabilmektedir. Ülkemizde il'k yıllar

da yazısı bol karlketürler çizilmekte Ikengünümüzde yazıdan olabil
diğince arındırılmıştır. Ancaık bu kesin blr kural değildir. Gerekli Ise
yazı da kullanılalbilmektedlr.

Türkiye'de ,g'Onlük .,gazete karlkatürü Cemal Nadir Gül'e'r'le 1928
yılıında başlamıştır. Daha önce de gazetelerde kartkatürler görülmüş
tür, ancak bunlar s,üreklıJlik gösil:eJ'lmemlşlerdlr. 1928 yılında Türk ba
sını latin harfleriyle yayınlanımaya beşlaymca, henüz bu harflere alı

şamamış halk gazete alımlarını azaltmış, buna paralelolarak gaze
teler yenı okuyucu elde etmeklçlnçareler erarmşlardrr. Ogıünlerde

Bursa'da oturan Cemal Nadlr"eA,k,am gazetesi Başyazarı Necmettin
Sadak, lstanbul'a gelmesini ve Akşam'da günılıOık karikatürler çizme
sini önermiştir. Cemal Nadk bunu ,ka:buletmiş ve gerçek bır başarı

göstermiştir. "Oumhvrıyetln Ilk on yılı içinde 'Ikari'katür, günlük gs·
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keınerin nasılbir ,.h..... oldulunu biliyol'

zetelere Cemal Nadir Güler'in önemlı çabasıylakendlnl'kaıbulettir

di. Onun yapıtları, Ikarl,katüııün güncelyaşamın blr jıarçaaı olmasma.
genış bır Jzleylcl kitlesi tarafından sevilip aranmasıını sağlamıştır"

(TÇ)puz. 1985).

Mimar - Siz bu
musunuz?

Kimsesiz çocu~ar - Biliyoruz ya... Gecelel'imizi biz onun içinde
geçiriyoruzt••

17 Aralık 1945, Cumhurıyet
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Cemal Nadir Güler g'ÜnHlk' gazete Ika~rka1ıÜ'rıünü' ülkemizde yer
leştlrlrken, kariıkatür saınatl,nadaönemH 'ıkatkıla'rda 'bulunmuştur.

Karlkatür; öncelerlalt yazısı bolveresımetklelndeıbir yapıda iken
Cemal Nadir'le ö2!gün ve sade 'çizgis.ine 'kavuşmuş, yaziden da olduk·
ça arındmlrmştır. Ayrıca Cemaıl, iNiadir, karlkatürde kendi tlplerfnl ya·
ratmış, Amcabey, Dede Ile Torun, Dalkavuk, Ak ile Kara, Salarnon
ve Yeni Zeng'ln tiplerini ckuvucueuna vsevdtrmeyl başarmıştır.

Cemal Nadir Güler'in günl:ük gazete ,karikatürıü 'çizdiği ilk yıllarda

ülkemizde mizah dergHerinde de karikatürler çizllmekteydl ve elbet·
te buralarda başarılı çizerler de vardı. Barnlz ıGökçeg'üzel kadın

karlkatürlerlyle haftalık mizah dergnerinin en tanınmış çizeriydi.

Karika"llür sanatı 1iürJ<1iye'degelişti<kçe, yeni çizerlerin de ortaya
çıkması kaçımlrnaz olmuştur. "1950 KUŞAGl" adı verilen Ferruh
Doğan, All Ulvi, Semih ıBa,lcıoğlu, Turhan Selçuk, Nehar Tüblek.Bedrl
Karaman ve Mim Uykusuz gibi lsirnler Türk basınınıını 'Odak noktası

olan Bab-ı AIi'de karika"ııür çizmeye başlemrşlardrr. [Bu 'grup 1943·1946
yılları arasmda ilk 'kari1katürleriıniyayınlamış1950'''' yıllarda ustala
şarak gazete ve dergııerde kerıdtlerlne yer edlnmlşlerdlr.

All UIvi ERSOY, 5 Haziran 1994, Cumhuriyet
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Cemal Nadir, Atkşam gazetesinden Cumhuriyet 'gazetesine geç
tikten sonra Akşam'da bir ka rlıkatürist eksi kJtlğ i hemen .hlssedllmlş

tir. Akşam gazetesi o yıllanrı önemljbtr gazetes'idlr. Sadece [stanbul'
da satılmasına karşın 25.000 dolayında ti'rajasahiıptir. Akşam gaz'ete
sinin karlkatüroüekslkllğln! Semlh Baleıoğlu doldurmuştur. Balcıoğlu

da .günıük gazetekarlkatürcüsü olarak Başanh 'bır deneyim kazan
mıştır.

1950 Kuşağı, doksanh yıllarda halagazetelerde karjkatürler çlz
rnektedlr. Ancak gençlıerde bu kuşağın boşalttığı alanlarda hemen
kendılerine bır yer bulrnsktade-lar.

5 Hazıran 19~~. Sabah

Cemal Nadir Güler; Akşam ve Gumhurıiy1et gıazetelerinde, Semih
Balcıoğlu; Atkşam, Vatan, Dünya, Hürrlyet, Ulus, Polltlka, Tercüman,
Bulvar gazetelerindıe, Ali U1vi Ersoy; 1950 yılından bu yaınıa Cumhuriyet
gazetesinde, Şevki Çankaya; HiÜ'rl"lyet gazetes'inde,' Orhan Ural; Son
Posta, Tanin, Vakit, Haber, Tasvir ve Tercümangazetelerinde, Zahir
Gü"emli; Haber, Vakit gazeteleriınde,MQnifFehim; 'Ikdam, Vaikit,Son
Posta qazetelerlnde, Ratip Tahir Burak; Hıürrlyet.yenl Sabah, Ulus
gazetel'erinde, Nehar 'Tüble1k; Soını Posta, Dünya, Akşaiıiı,Ven'i Gazete,
Hürriyet ve Günaydın gazetle'rinde, Mim UYkusuz; Dünya, Ulus, Gün
gazeteierinde , TurhanSelçuk; Yeni 'Istanbul;' Milliyet, Akşam ve
Cumihuriy'et gazetele'rinde, Ferruh Doğan; Gumhuriyet t Milliyet, Yeni
istanbul, Vatan, Akşam, Dünya ve Ulusgazetelerinde,Sururi Gümen;
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Hürriyet gazetesiınde, BedrlKoramal1; Vatan ve Milliyet gazetelerinde,
Suat Yalaz; Teroüman, Akşam, Yeni ılstanbulgaz,etelerinde, Caff;!r
Zorlu; Hürriyet, Milliyet, Tercüman gazetelerinde, Altan Erbulak; Her
gün, Vatan, Yeni Sabah, MiHiyetgazetelerinde, Murat Kürüz, Salih
Memecan; Sabahgazetesinde, Ra,it Yakalı; Yeni Asır, Dünya gaze
telerinde, Erdoğan Özer;; Demokrat ızmir ve Ekspres gazetelerindeı

Ercan Akyol, Haslet Soyöz; Milliyet gazetesinde, TanOral; Cumhuriyet
gazetesinde günlük karikatürler çlzmtşler ve çizmektedirler.

söz Ç1ZGİNİN Turhan Selçuk

\

20 Haziran 1994, MIlliyet

Istanbul, Anıkara ve ızmır gibi bUyıük 'kentlerin dışında yerel ga
zetelerde de g'ünl'Ük 'karikatürler az .da olsa ,görülmeıktedir. Oğuz

Turan; "Basında Çizgıi Sanatı" adını verdiği albü'mün'Ürı özqeçmlş

yazısında, Anadolu'da günlük '.karikatür çizenilk senatÇı olaraık ken
dinigöstermiştir. Turan, 1946 yılında Mersin'de oyma yöntemiyle
karikatürlerini rnuşambalar üaerlne kanyarak gazetelerde karikatürler
yayınladığını ıbe iJ.rtmeıktedi'r. Eskişehir'de Pertev Ertün yıllardan beri
Sakarya gazetesindegünl,dık 'karikatürler çlzmektedlr.

1950 yılında Yeınıi ılstanbul 'gazetesinde ,günlük karlkatürler çiz
meye başlayan Turhan Selçuk, 'Mnliyet gazetesinde hala 'bu çalışma

sını sürdürmektedir. Turhan Selçuk, gazete karlketürü konusunda şu
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26 Hazıran 1984, Cumhurıyet

Ama bu yol, dahaçok her gün bir konu ile okuyucu karşısına

çıkmak zorunda olan çlzerlerkı çoğunlukla seçtiği kolay yoldur. Be
nim sevdiğim yol, kendine özgü dünyası ve bakışaçısı içinde insan
ları, olayları bir düşünür, bır psikolog, bir felsefeci, bir eleştirici gibi
izlemek, incelemek, irdelemek. Ikendi gerçekçi ve devrimci dünrya
görüşü doğrultusunda bir sonuca vardıktan sonra,' !kişileri olumlu ve
doğru olana yöneltecek eleştiriyi sunarken, mizahi fikrini ve söyledl
ğini sarsıcı, etkileyici, vurucu blr şekilde çizgiye dönüştürmektir.

Zor olan da budur" (Selçuk, 1979).

Günlükgazete karikatürlerl, her gazetenin kendl enlayış ve de
ğerlendirişine göregeirek büyüklük ve gere!ksegazetedekiyeri açı

sından farklı şekillerde okuyuoulanna sunulmaktadır. Bazı gazeteler
birinci sayfa, bazıları üçüncü sayfa, bazıları da daha değişik sayfa
ları yeğlemektedi'r. Ali Ulvi, Bedrt Koraman. 8alih Memecangibi çi
zerlerçehştıkları gazetele'rin birinci sayfalanndeçizrnektedlrlervFan

,Oral, Oumhuriyet gazeteslınıin son sayfasında, Musa Kart beşinci

sayfada, Haslet Soyöz, Milliyetgazetesininonbirinci sayfasında,

Tu~han Selçuk onikinci sayfada, Ercan Akyol önüçüncü sayfada çlz
,mektedir. Ancak erıetklll sayfaelbette blrlncl sayfadır. Ayrıca spor
karikatürlerinin' de, spor sayfalarıiçinde yeralması doğaldır.
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Ka'rl1kat'Üre verilen önem, 'kapladığı yerin büyüklüğü Ile de Ilgi
lidir. Turhan Selçuk'uın "SlözÇI~glnin" başlığı ile yayınlanan karlka
türleri dört sütuna 14 om., Haslet Soyöz'ün "Çizgiyle" adını verdiği

karlkatürlerl dört sütuna 12,5cm. büyüklük ile yaymlanmaktadtr. Bu
tür karlkatürlerln dikkati çekme açısından daha etkili olabilmesi için
çerçevelt olarak yayınl,anması uyguını olmaktadır.

18 Temmuz 1987, Cumhurıyet

cl BANT KARIKArOR: ıBatılılıarın "strip" adını verdlklerl bu tür,
bir karede tamamlanamayan karikatürler! kapsamaktadır. iki, üç za
man zaman daha çok kareden olusan barrtkarlkatürlerln ilk kareleri
olayın hazırlayıcı bölümünı~ oluşturmakta, asıl vurucuespri. son ka
rede verilerek ıkarıkatür tamamlanmaktadır.

Bant karlketür ılıkönce 1887 yılıında Henry Maya ve Faugasse
tarafından çizilmiştir. Zaman içerisinde gelişen bant karlketür çe
şitli ajanslar tarafından TÜl'iklye'ye get,j rili p gazetelere dağıtılmış ve
oldukça ngl toplamrştrr. Fatoş, GOngörmüşler, Hasbi Tembeler, Maruf
Beygibiörneklertürkçel'eştkllmlştir.

Yerll bant karikatürlerinilk ömeklerlnln Cemal Nadir'le başla
dığı1nıı görüyoruz. Amcabey, Akla Kara, Dalkavuk, Iyimserle Kötümser,
Yeni Zengin bantları 1iürk okuyucuları tarafından hemen benimsen
miştir. Bunların bir kısmı yazılı, bir kısmı da yazısız örneklerdir.
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Osman Filiz; Efkar Bey (Tercüman-1957), Nihat Bati; Küçük Vali
(Yeni Sabah-1955), Mim Uykusuz; Hoca Diyor ki (Dünya-1952), Mıstıle;

Taş Devri (Vatan-1957), Sururi Gümen; Call1J Baba (Hürriyet-1952),
Sezgin Burak; Bizimkiler (Hürriyet-19'64 ... ), Tonguç Yaşar; Mernetle
Mernet (Ulus-1958), Vehip Sinan; Cin Ali (Yeni istanrbul-1964), Altan
Erbula,k; Cafer ile Hürmüz (Yeni Sabah-1955), (Levent Cantek'in Çizgi
Roman Serüveni adlı yazısından alıınmıştır) gibi pek çok bant kari
katür Türk gazetelerinde yayınlamştır. Günümüzde İsmail Gülgeç,
Kamil Masaracı. Behiç Ak, Sernlrı Poroy, i. Bülent Çelik, Selçuk
Demirel, Haslet Soyöz, Nuri Kurtcebe, Engin Erqönültaş, Mi Galip
Altunçul. Piyale Madra, Kemal Gökhan Gürses ,gibi imzalar gazete
lerlrnlzde görülmekle birlikte pek çok yabancı bant çevirileri de yer
lerini korumaktadırlar.
...-------_.-

1960'11 vılkırdo Osman FHiz'jn Tercüman gaze'tesıinde günlük olarok
ç:zdiği bant kariık'O'türlerden

Bütün bu çabalar, gazete satışlarıınıı artırmak için yenilik arayış

larının karlkatür sanatı cephesindeki görünümlerindendir. Önceleri
gazete içerisinde styah-beyaz. hafta sonu eklerinde renkli olarak
boy gösteren bantlar. basım teknolojilerinin gelişmesiyle günümüz
de hem gazete içinde hem de hafta sonlarında çok renkli olarak
serüvenlerini sürdürrnektedlrler.

d) çiZGi ÖYKÜ, çiZGi ROMAN: Kısa bir öy~ünün ya da roma
nın karlkatür çizg:ileriyle baştan sona bir karrıera lle çekiliyormuş

casına oluşturulmasmdan doğan karikatürler dizisidir.

1880'li yıllarda bir metni süsleyerı resimler dizisi olarak ABD'de
ortaya çıkmıştır. Daha sonra şahısların ağzındançıkan sözlerin, ha
lanlar içerisinde yazılması bugün uygulanan türün oluşmasını sağ

lamıştır. Öncelikle mizahi öyı~üler işlendiği içiını, bunlara "eomics"
adı verilmiştir. "15 Kasım 1907'de Bud Fisher; ertesi yıl Mutt and
Jeff adını alacak olan Mr. A. Matt'ın serüvenleriyle ilkgünlük re
simli romanı yarattı" (Meydan Larousse 1972).
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NiYE BANA [LT/MAS
gD/'wıiş MES~L.A?

ŞANS ısı sıe.«,

BAŞkA NE: ?

.......

"SNOOPY"; AiBiO'''' çizsır schuıe'un 1954 yılında,n bu yana tüm
dünya g'azeıtıe IJe ds'rg,i'lerinde yeır alan s'evimH köpeğiiin adıdır. Bu
odlo y'a,\,ınl'ana'n hantl>arda bir köpeğ1in 'ins,anlarl,a lJ8 çevrestyle

olon jUşk'ille1rl ve riılmek,ted ir. 7.7.1,983, Cumhuriyet.

ıElzie Segar'ıri "Temel Reis"i· Popey (1929), Murat Young'un
"Fatoş'u-Blondıe 09'30) ve AI Gapp'ın "Hoş Memo"su-UI'Anber (1934),
A.Dalx'in "Profesör Nimbıüs"fı (1934), Herge'nin "Terıten"! - Tintin
(1929) tüm dünyada-ün yapmışçizgi öy!<1üler olarak bilinmektedir.

Çizgi öyk1ünün ilk ıülıkesiniını ABD olmasına' karşın, sonraları

Belçlka ve Fransa bu işi daha neriye götürerek 'bir patlama yapmış

lardır. Hem: küçüklertn hem de büyüklerlu severek okudukları çlzql
öyküler. sanatsal değeri oları konuma ulaşmış, güneyibatı Fransa'da
Angouleme kentinde bir de çizgi öykü müzesi açılmıştır. Bu kentte
her yıl. çlzql öyküfuarları yapılm~kta, hükümetparasal destek ver
mektedir. Ayrıca bu sanatın geIJşmesi· ve yeni ssnatçılann yetiş

mest fçlrı Angouleme'de "Çizgi Öykü Sanat Okulu"daöğretim yap
maktadır. Belçikalı Herqa'nln çizdiği "Tenten'{nuhssal 'kahraman ol"
duğunu Belçikalıler ı~adar Fransızlar da kabul etmektedirler. Herge
adıyla bilinen Georges Remi öldüğü zaman Fransa'da ulusal yas
tutulmuştur
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1959 yılıında kanatlı miğferi ve sarkık bıyı'klarıyla Galyalı Viking
"Asteriks" ortayaçıkmıştır. Fransa'da doğan Asteriks 35 yılda, 57
dileçevrilmiştir. Yazar Goscinny'nin yazdığı Uderzo'nun çizdiği

"Johan Pistolet" ve "ı~uc Junlor" ile Morrls'In çizdiği "Lucky Luke
(Red Kld)" ve Tabary'ninçizdiği "lznoqoud (Yallah Tazyik)"de dünya
nın pek çok yerinde yayınianmıştır. Asteriks 1959'da Goscinny'nin
kurucusu olduğu "Pllote" adlı dergide boy gösterdi. 1961 'de ilk defa
albüm olarak yayınlandı. Goscinny'nin 1977'deölümünden sonra
Uderzo 'hem yazdı ve hem çizdi. Bu romanlar Türkiye'de gazete ve
dergilerde tefrikalar halinde yayınlanmaya devam etmektedir. "Ge
nellikle macera dolu konular içereını Asteriks, ele avuca sığmaz bir
Galyalı, biraz büyülü lkslr, Romalı işgalçiler, kızarmış yaban domuzu
ve ıbo I, dövüş - dalaş...İşte 20. yüzyılın en başarılı çizgi romanı

(Cumhuriyet Gazetesi Kitap !Eki, Sayı; 226, 1994)."

Larousse Anstklopedlsl'nde, Türkiye'de ilk çizgi romanın Salih
Erimez tarafından 1935 yılında Akşam gazetesinde 'çizildiği belirtil
mektedir. İlk çizgiroman çevlrlsl Ise "Çocuk Sesi" dergisinde yayın

lanarı "Baytekin Meçhul Dünyalarda" (Alexander Raymond - 1935)
adlı romandır.

Karikatüroüler Derneği'nce yayınlanan Haziran 1994 tarihli
"Karikatüt1k" haber bülteninde, Türkiye'de resimli romanı tanıtıp

sevdiren kişiniını Orhan Tolon adındaki karlketür sanatçısı olduğu

belirtilmektedir. "Eski Türkçe harflerle 1924 yılında Beslmll Mecmua'
ya ilk öz1gün resimli romanları çizen Ziya A.'dan sonra latin harflerle
yayınlanan Çocuk Sesi'nde 1929'da ilközgün resimliromanı Orhan
Tolon çizmiştir. Daha çok çocuklara yönelik yayıın,ları çizen Orhan
Tolon, Akbalba gibi birçok dergiye karikatürler de çlzmlştlr."

Altan Erbulak, "Dellkır ile Kırrruzı Başljklı Seyirci" adlı anı ki
tsbmdaçlzq! 'roman yayınlannın Türkiye'de başladığı ilk yıllarla iL
gili bir anısını şöyle aktarmaktadır: "Çocuk Sesidergisinde resimli
roman kopyacısı olarak işe başladım. Baytekinromanının orljlnall
üzerinden kopyeediyordum. Blzlrn romanın kahramanı Baytekin ile
karısı Bayan Yıldız, her serüvende bir çoook sahiıbi olmak Isterler
fakat olamadan roman biterdi. Blr gün ıkafam bozuldu. Önümde de
romarun son bölümü var ve bizim kahramanlar yine çocuk sahibi
olamadan roman bitiyor. Kimseye çaktırmadan tuttum romanın so
nunu değiştirdim. Onları bir gıüzel çocuk sahibi yaptım, çocuklarının

adını da Bayçetin koydum. Romanın sonundaki dört karenlrr değiş

tiğini kimse farketmemisti 'ılle... "
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o günlerin basım teknolojlleri , yabancı g,azetelerde renkli ola
rak yayınlanmış birçizgi romanın fotomekanik yollarla aynen akta
rılmasını başaramamakta ya da '~ötü bir görüntüden öteye giderne
diğiiçin tercih edilmemekteydi. Bu nedenle pek çok çizer o ilk dö
nemlerde yabancı çizgi romanları aynen kopye etmiş, yazılarını da
türkçeleştlrmlştl,

Bu tür çizgi öykü ve romanlarm, okuyocuyuçekttö: anlaşılınca

yerli kehramarı ve serüvenlerln de olması gerektiği Abdi İpekçi'yi

1955 yılında hareketaueçlrrnlşnr. Bedri Koreman'ın "Cici Can"ı o
düşüncenin ardından Milliyet gazetesinde yayınlanmaya başlamış

tır. Daha sonra Abdi İpe1kç'i'lniin tsrarı üzerine Turhan Selçuk da
"Abdülcarıbaz" adıyla blr çizgi öy~üye başlarmştır. 1957 yılında

Milliyet gazetesinde 'öyk,üsü Aziz Nesln tarafından yazılan ve Turhan
Selçuk tarafıından çizilen "A:bdülcanbaz"ları, bir süre de Rıfat IIgaz
yazdıktan sonra Turhan Selçuk hem yazmış, hem de çlzrnlştlr.

"Abdülcanbaz" serüvenleri okur tarafından çok sevllmlş ve bu yüz
den onbeş yıl yayını sÜrmüştür. Iüm-öyküler-clltler halinde ayrıca

yayınlanmış, tiyatroya da uyarlanatek hem 1972'de hem de 1994'te
sahneye konulmuştur. "Aibdülcanlbaz"ın serüvenlerirtl uzun aradan
sonra Milliyet'te yeniden görmekteyiz.

ABDÜL
aANBAZ

(i)
Turhan
Selçuk

~

Bı"""ır..ıNıı!}I,u,iJı;ü,, U,wı..:Htti grlr!",:;.
ÜLI:.i :xr,'otI';':N~A. ~AJi"'t)'i 4*1Nl:.. Dli t.:Uil
....ll~Iı.I";)4,&wU'S~E,Oıı ·1ı.Wı.A Bit ...ijT\llC.

~':'- lr.T~"'Nl'tI~e.D.YCltiNl>C.N (t'fJ<olA'tr', _l.

Tanınmış çiz'er Oğuz Aral'ın "Hayk Mamrner" (Yeni Saibah-1956)
ve "Köstebek Hüsnü" (Akşam-1962) adındagazetelerde yayınlanınca

beğeni toplayançizgi öyküleri. daha sonra mlzah dergilerinde de
sürmüştür.

Genç kuşak çizerlerinden Necdet Şen. ve Kemal Gökhan Gürses'
in Cumhuriyet gazetesinde yayınlanançizgi öykülerini de unutma
mak gerekmektedir.
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SONUÇ

Insanlar okumaktan çok bakmaya eğilimlidirier. Dünyada baka
bilen insanlar, okuyabilenlerden her zaman daha çok olmuştur. Tele
vizyonun geliştiği, kanalların alabildiğine çoğaldığı bir ortamda ga
zeteciliğin sıkıntıları artmaktadır. 9ünl~ü haberie-ri hem daha hızlı

ve hem de daha yakından canlı olarak insanlara ulaştıran TV; gaze
tenin en önemli işlevi/ni yerine getirmektedir. Işte böyle bir durum
da, gazetedeıki karlkaeürler bir parça da olsa "ayıncı'vözeillk olma
olasılığı taşımaktadırlar. Çünl~ü karlkatüroürıün yaptığı sadece haber
verme değil, olayı mizahi gözl<Ülkle yorumlama, bir başka açıdan bak
madır, Sanıyorum g,a'zetel'erde1ki kari;ka:bürkullanımı sonsuza dek
sürecektir.
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