
AC ME: Sayýn DOKGÖZ, ço cuk AC ME: Sayýn DOKGÖZ, ço cuk --

lu ðu nuz da si ze de mu hak kaklu ðu nuz da si ze de mu hak kak

"bü yüyünce ne ola caksýn" di ye"bü yüyünce ne ola caksýn" di ye

so  rul muþ tur. Her Türk ço cu ðuso  rul muþ tur. Her Türk ço cu ðu

gi  bi "Dok tor, Öðret men" mi de   gi  bi "Dok tor, Öðret men" mi de   --

di niz, yok sa "Ka ri katürist" ya di niz, yok sa "Ka ri katürist" ya --

nýtýný ver di ði niz ol du mu hiç?nýtýný ver di ði niz ol du mu hiç?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Ço cuk lu -

ðum da ai le min de et ki siy le "dok tor"

ola caðým de di ði mi anýmsýyo rum. Üni -

ver si te yi ka zanýp týp fa kül te  si ne baþ -

layýnca da "ka ri katürist" ola caðým de -

me ye baþ ladým. Açýk ça sý han gi si ço -

cuk luk (!) ayrýmýný yap mak ta ha la zor -

landýðýmý be lirt me li yim. Üni ver si te ye

baþ la ya na ka dar ka ri katür ko nu sun da

bil gim, bi ri ki mim ve ye te ne ðim olup

ol madýðý ko nu sun da hiç ama hiç bir

fik rim yok tu. Bu yüzden hiç ka ri katürist

ola caðým de me dim. An cak, res me

yatkýnlýðým da bi li nen bir ger çek lik ti. 

AC ME: Ka ri katüre ye te ne ði ni  ziAC ME: Ka ri katüre ye te ne ði ni  zi

nasýl keþ fet ti niz? Ne za man venasýl keþ fet ti niz? Ne za man ve

nasýl çiz me ye baþ la dý nýz?nasýl çiz me ye baþ la dý nýz?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Te -

sadüfler ba zen ya þamýn nes ne si ba zen

de özne si ola bi li yor. Ta ma men te sadüf!

19 Mayýs Üni ver si te si Týp Fakülte -

si'nde okur ken, 1985 yýlýnda

Fakülte'de çýkan "Kýlçýk" isim li bir der -

gi ye ka ri katürist aranýyor du. Yurt  ta ka -

lan ar ka daþ lar bir þe kil de der gi nin

editörü sev gi li Prof.Dr. Yücel Tan  ye ri

ho camýza be nim çiz di ði mi söyle miþ ler.

Sev gi li ho cam be ni çaðýrdý ve teþ vik et -

ti. Ýlk ka ri katürle rim Kýlçýk der gi sin de

yayýnlandý. Aca ba çiz dik le rim ger çek -

ten ka ri katür mü di ye döne min önem li

mi zah der gi si Gýrgýr'a da bu çalýþma -

larý gönder dim. Sev gi li Oðuz Aral'dan

Ka ri katür, her þe yi çiz gi ler le an la tan çok güçlü bir sa nat dalý. Hat ta öyle ki, ba zenKa ri katür, her þe yi çiz gi ler le an la tan çok güçlü bir sa nat dalý. Hat ta öyle ki, ba zen
söyle nen ler den ve ya yazýlan lar dan da ha çok ses ge ti ri yor. Ba zen eleþ ti ri yor, ba zensöyle nen ler den ve ya yazýlan lar dan da ha çok ses ge ti ri yor. Ba zen eleþ ti ri yor, ba zen
eð len di ri yor, düþündürüyor, ha yatýn her alanýna el atýyor... Bu ay ki ko nu ðu muzeð len di ri yor, düþündürüyor, ha yatýn her alanýna el atýyor... Bu ay ki ko nu ðu muz
hem ka ri katür çi zen bir dok tor, hem de dok tor luk ya pan bir ka ri katürist. 1985 yýlýnhem ka ri katür çi zen bir dok tor, hem de dok tor luk ya pan bir ka ri katürist. 1985 yýlýn--
dan bu ya na ka ri katür çi zen, ayný za man da ad li týp uz maný bir he kim. Fa kat ka ri dan bu ya na ka ri katür çi zen, ayný za man da ad li týp uz maný bir he kim. Fa kat ka ri --
katürün ken di si için bir "tut ku" ve "ya þam bi çi mi" ol du ðu nu söylüyor. Top lum salkatürün ken di si için bir "tut ku" ve "ya þam bi çi mi" ol du ðu nu söylüyor. Top lum sal
olay  lar dan ken di ni so yut la ma dan, ya þa ma karþý so rum lu his set ti ði her  þey le il gi li çi olay  lar dan ken di ni so yut la ma dan, ya þa ma karþý so rum lu his set ti ði her  þey le il gi li çi --
zen Yrd.Doç.Dr. Ha lis DOKGÖZ ile sa nat tan, ka ri katürden ve sað lýktan ko nuþ tuk...zen Yrd.Doç.Dr. Ha lis DOKGÖZ ile sa nat tan, ka ri katürden ve sað lýktan ko nuþ tuk...
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olum lu eleþ ti ri ler (ta ra ma larý azalt mam

ve çiz dik le ri min ka ri katür ol du ðu gi bi)

alýnca ka ri katür be nim için bir tut ku ve

ya þam bi çi mim ol du. O gün bugündür

çiz gi serüve nim sürüyor.

AC ME: Siz, ka ri katür çi zen birAC ME: Siz, ka ri katür çi zen bir

dok tor mu su nuz yok sa dok tor dok tor mu su nuz yok sa dok tor --

luk ya pan bir ka ri katürist mi si luk ya pan bir ka ri katürist mi si --

niz?niz?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Ger çek -

ten çok güzel bir so ru. Yanýtý ger çek ten

çok zor. Çünkü hem ka ri katür çi zen bir

dok to rum hem de dok tor luk ya pan bir

ka ri katüris tim. Ya þamýmý dok tor luk tan

ka zanýyo rum. Za man za man dok tor -

luk, za man za man ise ka ri katürist lik ön

pla na çýkýyor. Bu du ru mu ya þamýn ken -

di iç di na mik le ri be lir li yor. Ha lim den

mem nu num açýkçasý…

AC ME: Ka ri katür sa natýna ba ký AC ME: Ka ri katür sa natýna ba ký --

þý nýz ne dir?þý nýz ne dir?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Kuþ ku suz

ka ri katür sa natýna dur du ðum yer den

bakmýyo rum. Ýlk yýllar da Gýrgýr'ýn da

et ki siy le bol ba lon lu ka ri katürler le çýk-

týðým yol cu luk ta bugün mi zahý çiz gi ve

es te tik ile yap ma uð raþýsý için de yim.

Ya ni ev ren sel ve sa nat sal olan yönüyle

ka ri katür yap ma gay re ti için de yim. Ka -

ri katürün ko lay tüke ti len "fast fo ot" gý -

da  lar gi bi ol madýðýný, kalýcý ve ev ren sel

ni te lik te ol du ðu nu ayrýmsýyo rum. Bu

ne den le çiz gi, renk, bi çem ve es te tik gi -

bi te mel un sur larý es pri ve me saj la sun -

mak gi bi çok yönlü ve kar maþýk bir

yapýda iþ le vi söz ko nu su…

AC ME: Tüm me saj larýnýzý çiz gi AC ME: Tüm me saj larýnýzý çiz gi --

ler le ver me ye çalýþýyor su nuz.ler le ver me ye çalýþýyor su nuz.

Çiz gi le ri ni zin an laþýlma masýn Çiz gi le ri ni zin an laþýlma masýn --

dan kork tu ðu nuz za man lar olu dan kork tu ðu nuz za man lar olu --

yor mu?yor mu?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Önce lik le

so ru için te þekkürler…Çiz gi le ri min yu -

karýda tanýmla ma ya çalýþtýðým "ka ri ka -

tür" bað lamýnda algýlandýðýna iliþ kin

ipuç  larý ver di ði için…Ger çek ten son

dö nem de çiz gi ve renk ile es pri yi, me -

sa jý kaðýda dökme ye çalýþýyo rum. Ka ri -

katürde tek bir me saj mý ol malý, her kes

baktýðýnda ayný me sajý mý algýla malý?

Bu ka ri katürcüler arasýnda da tartýþýlan

bir ko nu. Kanýmca, ka ri katüre ba kan

bir ki þi ken di bi ri ki mi ve en tel lektüel

ka pa si te si ile dur du ðu nok ta dan ol gu ya

farklý bak mak tadýr. Örne ðin; bir ka ri -

katürümü farklý mes lek ten ve yaþ tan

in san la ra göster di ðim de çok farklý yo -

rum lar or ta ya çýktý. Hat ta çi zer ola rak

be nim çi zer ken düþünme di ðim ve hiç

aklýmýn köþe sin den geç me yen yo rum -

lar la karþýlaþtým. Bu da ka ri katür sa -

natýnýn zen gin li ði ni göste ri yor.

AC ME: Ya þadýklarýnýz çiz gi le ri AC ME: Ya þadýklarýnýz çiz gi le ri --

ni ze yansýyor mu? Dok tor lukni ze yansýyor mu? Dok tor luk

mes  le ði nin bu an lam da sa na tý ný mes  le ði nin bu an lam da sa na tý ný --

za ne gi bi et ki le ri olu yor?za ne gi bi et ki le ri olu yor?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Kuþ ku suz

ya þadýklarýmýzý, oku duk larýmýzý kýsa ca

ya þa ma da ir ne var sa on larý yansýtýyo -

ruz. So nuç ta dok tor luk mes le ði nin de

olum lu katkýlarý ol du ðu nu düþünüyo -

rum. Çünkü iþi miz ge re ði top lu mun

çok farklý ke sim le rin den in san lar la kar -

þý laþýyo ruz. Ýnsan larý da ha yakýndan ta -

ný ma, ile ti þim þansýna sa hip olu yo ruz.

Bu nun da çalýþma larýma yansýmasý çok

do ðal ol sa ge re kir.

AC ME: Ba þarýlý bir çi zer ol ma AC ME: Ba þarýlý bir çi zer ol ma --

nýn bel li kýstas larý var mý? Siznýn bel li kýstas larý var mý? Siz

ken  di ni zi ba þarýlý bu lu yor mu su ken  di ni zi ba þarýlý bu lu yor mu su --

nuz ya da bir ka ri katürist ola raknuz ya da bir ka ri katürist ola rak

ken di ni zi, çiz gi le ri ni zi eleþ tir di ken di ni zi, çiz gi le ri ni zi eleþ tir di --

ði niz za man lar olu yor mu?ði niz za man lar olu yor mu?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Önce lik le

iki bin beþyüz ka dar ka ri katürü amatör

der gi ler den pro fes yo nel ga ze te ve der -

gi  le re ka dar yayýnlanmýþ bi ri ola rak

ken   di mi ka ri katürist ola rak görme hak -

kým ol du ðu nu düþünüyo rum. Ba þarýlý

bul  ma ko nu sun da kuþ ku larým var.

Çün kü da ha faz la emek har ca mam ge -

rek ti ði ni düþünüyo rum. So nuç ta üret -

tik le ri niz le il gi li ola rak "ba þarý" ko nu su -

nu ve/ve ya ge li nen nok tayý ve ka ri -

katür ta ri hi ne bir il mek ata bil miþ olup

ol ma mayý nes nel bir þe kil de ka ri katür

araþtýrmacýlarý ko ya caktýr. Bu yüzden

her han gi bir kaygým yok. Çiz gi le ri mi

çok eleþ tir di ðim za man lar olu yor. Ba -

zen çiz gi ne de niy le, ba zen es pri, ba zen

de renk ne de niy le eleþ ti ri rim. Ba zen de

bir ar ka daþýmýn çiz di ði ka ri katürü

görüp bu nu ne den ben çiz me dim di ye

hayýflanýrým.

AC ME: Ülke miz de ka ri katürünAC ME: Ülke miz de ka ri katürün

top lum ta rafýndan ka bul görme top lum ta rafýndan ka bul görme --
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si san ki gün geç tik çe artýyor.si san ki gün geç tik çe artýyor.

Türki ye'de ki mi zah kültürünüTürki ye'de ki mi zah kültürünü

nasýl bu lu yor su nuz?nasýl bu lu yor su nuz?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Mi zah

ya þadýðýmýz top lu mun en te mel be sin

un sur larýndan ve bel ki de en önem li

olaný…Nas red din Ho ca'nýn to run larý

ola rak mi zahýn önem li un sur larýndan

olan ka ri katür de do ðal ola rak top lu mu -

muz ca çok be nim se nen ve ya þamýn bir

par çasý ha li ne ge len bir ol gu…Ülke -

miz de ka ri katürün ta ri hi çok es ki le re

git me me si ne karþýn gel di ði nok ta hiç

de küçümse ne mez, dünya ka ri -

katüründe ol duk ça saygýn bir ye re sa -

hip. Mi zah kültürümüz vur gu ladýðým

gi bi, ya þamýmýzýn bir par çasý ha lin de

an cak bir nok tanýn da altýný çiz mek ge -

re ki yor. Ülke miz de ku ram sal açýdan

mi zah kültürümüz ve ka ri katür üze ri ne

Per tev Na ili Bo ra tav, Hýfzý To puz ve

Tur gut Çe vi ker gi bi ni te lik li örnek ler

yanýnda ye te rin ce çalýþma ol madýðýný

da vur gu la mak ge re ki yor.

AC ME: Türki ye'de ve dünya daAC ME: Türki ye'de ve dünya da

ka ri katür alanýnda en iyi ler ola ka ri katür alanýnda en iyi ler ola --

rak ni te le ye bi le ce ði niz han girak ni te le ye bi le ce ði niz han gi

isim ler var?isim ler var?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Ger çek -

ten ni te lik li pek çok ka ri katürcü var. Ýlk

aklýma ge len ler biz den Tur han Sel çuk,

Se mih Balcýoð lu, Tan Oral, Sel çuk De -

mi rel, Ýsma il Gülgeç, dünya dan Plan -

tu, Zlat kovsky, Der gatc hov…Da ha ek -

le ne cek çok isim var on lar dan da özür

di li yo rum.

AC ME: Ka ri katürle ri niz pek çokAC ME: Ka ri katürle ri niz pek çok

der gi ve ga ze te de yayýnlandý. Yi der gi ve ga ze te de yayýnlandý. Yi --

ne bir çok ödüller aldýnýz. Çiz ne bir çok ödüller aldýnýz. Çiz --

mek için ken di ni ze ne ka dar za mek için ken di ni ze ne ka dar za --

man ayýra bi li yor su nuz? Düzen liman ayýra bi li yor su nuz? Düzen li

ola rak çiz di ði niz der gi ve ya ga ola rak çiz di ði niz der gi ve ya ga --

ze te ler var mý?ze te ler var mý?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Çiz mek

için özel za man ayýrmýyo rum. Önce lik -

le küçük küçük not lar alýrým, çiz mek is -

te di ðim de otu rur sa at ler ce çi ze rim ya

da bir der gi ye ga ze te ye vs. çiz mem ge -

rek li dir, yi ne otu rur çi ze rim. Düzen li

ola rak Kýlçýk, Fe sat, Hiç, Ho mur, Týp

Dünyasý, He kim Fo ru mu der gi le ri ne

çiz dim. Ha len Ho mur ve Ýmho tep'e

çiz me ye de vam edi yo rum.

AC ME: Ülke miz de sayýsý çok azAC ME: Ülke miz de sayýsý çok az

olan, stres li bir uz manlýk dalýnolan, stres li bir uz manlýk dalýn--

da çalýþýyor su nuz. Ka ri katür çiz da çalýþýyor su nuz. Ka ri katür çiz --

mek bu an lam da ra hat la manýzý,mek bu an lam da ra hat la manýzý,

günlük sýkýntýlarýnýzdan arýngünlük sýkýntýlarýnýzdan arýn --

manýzý saðlýyor mu?manýzý saðlýyor mu?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Ger çek -

ten sayýca az olan ad li týp uz maný ola -

rak çalýþýyo rum. Alaný bi linç siz ce seç -

miþ tim an cak alanýmý se vi yo rum. Ýþ

stre si ne de niy le ka ri katür çiz mi yo rum,

bir baþ ka de yiþ le ho bi gi bi ra hat la mak

için çiz mi yo rum. Ya þa ma karþý so rum -

lu his set ti ðim olay lar la il gi li ra hatsýz et -

mek için çi zi yo rum. Ya ni "ka ri katür"

yap ma ya çalýþýyo rum. 

AC ME: Ka ri katür sa natý ile il gi AC ME: Ka ri katür sa natý ile il gi --

le nen le re ne ler söyle mek is ter si le nen le re ne ler söyle mek is ter si --

niz?niz?

Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ:Yrd.Doç.Dr. DOKGÖZ: Ka ri -
katür çi zen le re ve bu alan da ye te -
ne ði ol du ðu nu keþ fe den le re söy -
le  ye bi le ce ðim pek bir þey yok
açýkçasý. Çünkü ka ri katüre bu la -
þan bir ki þi is te se de is te me se de
ka ri katürün kap sa ma alanýndan
çýkma þansý yok. Bel ki za man za -
man ara ve re bi lir sa de ce. Ka ri -
katür se ver le re ge lin ce, med ya da
git tik çe aza lan ve azaltýlan ka ri -
katürcüle re sa hip çýkýp oku duk -
larý ga ze te de ka ri katür görme ta -
le bin de bu lun sun lar. Olay larý
farklý bakýþ açýsýndan ir de le ye bil -
me nin ve eleþ ti rel yak laþýmýn
baþ  ka yo lu görünmüyor. �
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