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Çatırdıyor İtilaf’ın
eski püskü binası
*BOAZLAR mizah yazsndan.

TÜRK-SOVYET ilişkileri, Kurtuluş Savaşı yıllarından Atatürk’ün ölümüne kadarki süreçte her iki
ülkenin kaderinin belirlenmesinde büyük rol oynadı. Kemalist Devrim ve Ekim Devrimi, birbirine sarılarak halklarına bağımsız bir gelecek yarattı. Türkiye ve SSCB, bu dönemde uluslararası arenada birbirlerini destekledi. (Konuyla ilgili “Atatürk’ün Sovyetler’le Görüşmeleri” ve “Türk-Rus Diplomasisin-

den Gizli Sayfalar” (Kaynak Yayınları) başlıklı kitaplarımıza bakılabilir.)
Bu hava, doğal olarak ülkelerin basın organlarına da yansımıştı. Bunlara mizah dergileri de dâhildi. Yayın hayatına 1922 yılında başlayan, bir dönem tirajı 6.5 milyona kadar çıkan SSCB’nin en
önemli haftalık mizah-karikatür dergisi “Krokodil”
(Timsah) de Türkiye’deki gelişmeleri sıkça sayfa-

larına taşıdı. Birçok kere kapaktan verilen bu karikatürler, esas olarak Türkiye’nin ve Atatürk’ün
emperyalizm ve gericilikle mücadelesine odaklanmıştı.
Atatürk döneminde basılmış olan karikatür ve mizah yazılarından örnekleri okurlarımızla paylaşıyoruz. Katkılarından dolayı Hüseyin Erman Sülük’e
teşekkür ederiz.

)
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BOĞAZLAR

22 Ekim 1922, No. 9 (21)

BABA VE OĞUL

Papa, Kemal’e kan dökülmesine son verilmesini isteyen bir mektup gönderdi. (Gazetelerden)
Papa: Canım oğlum benim...
Kemal: Çekil, papa, işime burnunu sokma.

“Kolay lokma!..” diye zafer çığlığı atıp
Oturdu İtilaf Devletleri Boğazlara,
Vurdu Türkün boynuna...
Evet, İtilaf Devletleri’nin var çıkarma birliği,
Ama ne kadar çırpınsa da,
Yoktur hakları Boğazlarda.

Nasıl devam edecek dünyayı kandırmaya,
Türklerin sesi yükselmeye başlayınca,
Yoktur bunun izahı!..
İtilaf Devletleri, zavallı ihtiyar,
Korkarım ki son sözü söyleyecek
Boğazlardaki toplar!!

Çatırdıyor İtilaf’ın eski püskü binası:
- Görüntüyü kurtarmak için kaçalım
Venedik’e ya da Roma’ya!
Balıklar bile söylüyor Boğazlardaki:
- “Hiç fena olmazdı” İtilaf Devletleri’nin gitmesi
Ve de onunla birlikte rejimi.
P.-ta

1 Ekim 1922, No. 6 (18)

YUNAN BALESİ
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8 Ekim 1922, No. 7 (19)

Kemalistler, Boğazlar sorununun çözümüne Rusya’nın
katılmasını talep ediyor. Rusya, kendi katılımı olmadan
Boğazlar sorununun hiçbir çözümünü tanımayacağını
açıkladı. (Gazetelerden)
RSFSC [Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti]: Nasıl geçebilirim?
Kemalist: Ben de geçmek istiyorum. Ama işte mantar tıkamışlar...
RSFSC: Her mantar için bir tirbuşon vardır.

8 Ekim 1922, No. 7 (19)

U’DA
ORTADOĞant
sulin, tahttan azledildi. Türk
Yunan Kralı Konst
(Gazetelerden)
tanın durumu sallantıda.
Rüzgâr şiddetleniyor...

26 Kasm 1922, No. 14 (26)
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pleri
3 Aralk 1922, No. 15 (27)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla padişah tahttan indirildi. Ancak o (padişah), tahttan çekilmeyi reddetti. (Gazetelerden)
Sultan (Kemal’e): Çekilmek istemiyorum, geniş Türk kitlelerinin desteğine dayanıyorum.
(Ay yıldızın üzerinde “TBMM” yazarken, Mustafa Kemal
padişaha “tahttan çekilme” kararını gösteriyor.-MP)
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24 Aralk 1922, No. 18 (30)

ZORAKİ HACI

Mekke, Müslümanların kutsal şehri. Oraya hacca gidiliyor. Eski Türk sultanı Mekke’ye kaçtı.
- Mehmet, alageyikten hızlı koşuyor.

Değerli mistıra usulüne uygun selamlar!
Türkler de fena patlattılar!
İstanbul’a geliyorlar dörtnala.
İngiliz filosu engel olabilecek mi onlara?
Siz, mistır, alarm verdiniz:
Çağırıyorsunuz bütün dominyonları yardıma.
Göz kırpıyorsunuz Fransızlara,
Şefkat gösteriyorsunuz Balkanların bütün
kafa koparanlarına:
- “Yunanlar topukluyor Türklerin karşısında!
Çocuklar, yardıma koşun!
Sevr “Barışı” çekişiyor can.
İzin vermeyin bu kanunsuzluğa,
Herhangi bir Türk Abdul’un
İstanbul’u geri almasına!
Güvenip neye
Girecek Türkler Tarafsız Bölge’ye,
Orada gerçek bir kale gibi
Dururken İngiliz donanması?!”
Mistır, açık konuşayım mı size:
Eğer siz sürekli
Koşacaksanız Lord Curzonlarınızla
Tarafsız Bölgelerin peşinden,
Yani, dalacaksanız başkalarının tarlasına
Ve orada kuracaksanız kendi düzeninizi,
Bu oyun sizin için kötü biter
Hiçbir ilaç olamaz derdinize deva!
Benim görüşüm böyle.
Dostça bir uyarı benden size:
Öyle bir yanarsınız ki,
Duramazsınız ayakta,
Kör olur, felç geçirirsiniz
Ve kaybedersiniz elinizdeki her şeyi.
Neden bu konuda bu kadar eminim,
Size yüz kere anlatmaya yoktur niyetim.
Fakat sonra anlayacak ki herkes
Tarihin bu kırılma noktasında,
Ölüme mahkûm sınıflar ne kadar akıllı da
olsa,
Kendi mezarlarını kendi kazarlar!
Yazışmalarımız umurunuzda değil, boş
verin o zaman!
Daha akıllı olduğunuzu sanırdım bir zamanlar!
DEMYAN BEDNIY
(Türk kuvvetlerinin 9 Eylül 1922’de İzmir’e
girmesinden sonra, Eylül 1922’de İngiliz-Fransız kontrolündeki Boğazlar Tarafsız Bölgesi’ne ilerlemesiyle ortaya çıkan siyasi ve askeri kriz (Çanakkale Krizi) sırasında yazılmıştır.-MP)
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Korkunç top, Türk
karşısında aciz!

* 24 Aralk 1922 tarihli mizah yazsndan

Atatürk döneminde, tirajı 6 buçuk milyona ulaşan Sovyet mizah dergisi Krokodil’e yansıyan Türkiye’nin
mücadelesine ilişkin karikatür ve mizah yazılarından derlediğimiz örnekleri yayımlamaya devam ediyoruz
18 ubat 1923, No. 7 (37)

KURT VE KUZULAR

- Ruhr kömürleriyle sevgili FranKüçük Antant’ın diplomatları, [Losa’ya hediyem olsun,
zan’da] Curzon’a köle gibi itaat ediBoğazlar ise bana kalsın,
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KÜRDİSTAN KRALI
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4 ubat 1923, No. 5 (35)
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)
ota
edn
(B
or.
nıy
ırla
sına haz
yle
bö
de
rin
nle
gü
zan
Lo
Toplandılar
Sıkça

Havada uçuştu çiçekler,
Söndü ateşler...
Hepsi bu kadar!
(Lozan Konferansı’nda
sonuç alamayınca görüş
dö
melere ara verildiği
P)
nemde çizilmiştir.-M

PETROL BULUTU YAĞMURU
3 Haziran 1923, 21 (51)

BOŞUNA SÜT KOVASI
SATIN ALDI rkiye, Ankara keçisi rolünü oy-

İngiliz askeri uçakları, petrol konusunda Türkleri geri adım
atmaya zorlamak için Musul bölgesinde Türk topraklarına
yeni bir saldırıda bulundu ve bir dizi yerleşim yerini bombaladı.
İngilizlerin uçaklarla yolladığı “diplomatik notalara”
karşı Türklerin zırhlı şemsiyelere sahip olması gerekecek.

Lozan Konferansı’nda Tü
nuyor. (Bir başyazıdan)
ayım!
ver bir kez de olsa seni sağ
Sermaye: - Keçicik! Dur! İzin
bekçok
Ankara keçisinden sütü
Keçi: - Ulan aptal! Erkek
lersin!

(52)
10 Haziran 1923, No. 22

3 Haziran 1923, 21 (51)
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ısırıkları ölümcül olarli
zehi
rın
örümcekleri köşeden ısırırlar. Onla
kafalarının üstüne
tam
larla
kabı
ayak
bilir. Sert, proleter topuklu
atov”dan Brema)
basıp onları ezmek gerek.” (“Jizn Diplom

RI
ANKARA KORKUAnLA
kara kedilerinin ihracı

metiyle
İsviçre karteli, Türk hükü
ış.
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(Raboçaya Gazeta)
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- Duydun mu? Bizimle ilgi
İtia bir şey, ama orası çok pis
- Tabii ki İsviçre sütü harik
ş.
laf Devletleri kokuyormu

DEVAM EDECEK

25 ubat 1923, No. 8 (38)

MİLLETLERİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI
İngiltere’nin kapitalistleri diyor ki: “Türkler olabilirler, ama petrol Türk olamaz.
Petrol, bizim olmalıdır.” (Bednota)
petİngiliz burjuva: - Türkiye’de gayet iyiyiz. Minareler Türk, fesler Türk... Ama
ri
dikmele
n
rol bizim, kanunlar da... Türklerin Türk şalvarlarını sadece İngiliz bezinde
için bir kanun da çıkarmak gerek.
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Yakıtını ver, dostluğumu al!
Dostluğunu ver, yakıtını al!

6 buçuk milyon tirajlı Sovyet mizah dergisi Krokodil, bağımsızlık mücadelemizi anlatırken dostumuzu ve düşmanımızı işlediği
bir karikatürde, başlığa taşıdığımız ifadeleri kullandı. Halifeliğin kaldırılması ve 2. Abdülmecid’in sürgün edilmesi ile Şeyh Sait
İsyanı’nın da karikatürize edildiği mizah dergisinden örneklere yer verdiğimiz yazı dizimizin son bölümünü okurlarımıza sunuyoruz
Mart 1925, No. 11 (121)

)
15 Nisan 1924, No. 7 (87

İngilizler, “petrol sanayi için kandır”
demişlerdi ve şimdi de Türk kanıyla İngiliz varillerini doldurmaya giriştiler.
(Şeyh Sait İsyanı sırasında çizilen karikatürde Türk’ün kanını petrol varillerine pompalayan İngiliz Dışişleri Bakanı
Chamberlain’dir.-MP)
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Türkler: Hadi, Allah’ın yan

Mart 1925, No. 12 (122)

KİMİN AJİTASYONU DAHA YAKICI?
İngilizler SSCB’nin Türkiye’ye kömür ve kibrit vermesinden rahatsız.
İngiliz Türkiye’de:
Yakıtını ver, dostluğumu al!
SSCB Türkiye’de:
Dostluğunu ver, yakıtını al!

Kasm 1930, No. 31

r)
(Yerli ve yabancı muhabirlerden telgrafla

KORKUNÇ DALGINLIK

rının başı Ticaret Bakanı FlanParis, 4/XI. Fransız seyyar pazarlamacıla
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24 Haziran 1923, No. 24 (54)

SÜNGER FIRLATIYORUZ
Yunanistan Türkiye sınırına ordularını yığıyor.
Yunan süngerleri ve Ankara dişleri.
(Rusçada süngerler “gubki”, dişler “zubki” olarak ifade edilmektedir. Bu karikatürde ikisi arasındaki ses benzerliğinden yararlanılmıştır.-MP)
13 Ocak 1924,
No. 1 (80)

İngiliz kumandanlığı, İstanbul’dan ayrılırken yerleşmiş oldukları
bütün binaları
yıkıp dağıttılar.
(Gazetelerden)
İstanbul’da
İngiliz kalıntıları.

Mart 1925,
No. 11 (121)

7 Kasm 1923, No. 41 (71)

DÜNYA PAZARI

(...)
- Peki nerede hani şu ay-yıldızlı olan?
- Türk mü?
- Ha evet!
- İşte orada, kendi halinde. Düzenini kuruyor.
- Bu ne cüret! Getirin onu buraya!
- Dikkatli olunuz, şu hani... orak-çekiçli olan onunla birlikte!
- Kahretsin! Neyse n’apalım! Sevgili ay-yıldız, dinleyiniz!
Ne dersiniz şu... petrol ve diğer Boğazlar konusunda, demek
istediğim, nasılsınız? Ne istediğimi anlıyorsunuz... (Ah, şu sizin orak-çekiçli dostunuz mu?) Evet, açık bir şekilde rica edeceğim, nasıl derler... ha, beni anlıyor musunuz? Doğru değil mi? Biz, Boğazlardan geçeceğiz... ve siz de Boğazları şunlardan... diğerlerinden... koruyacaksınız. Anladınız mı?
- Evet, sizi anladım, efendi! Memnuniyetle kabul... (Allah belanı versin! Gücüm az olmayaydı!)
(...)

ULUSLARARASI
DURUM
- Türkiye’de yeniden karşıdevrimci bir isyan...
Türk halkına pahalıya mal olacak.
- Hmm... İngilizlere de ucuza
gelmeyecek. Ne
de olsa Chamberlain [İngiliz Dışişleri Bakanı] finanse ediyor.
(Şeyh Sait İsyanı kastedilmektedir.-MP)

Austos 1934, No. 23

ÜSTYAPI
HAKKINDA
Türkiye’yle yapılan maçlar
gösterdi ki, Moskova Dinamo
Stadyumu (75 bin kişilik), bütün
bilet taleplerine karşılık veremedi. Çizerimiz K. Rotov, stadyumun yukarı doğru genişletilmesinin basit ve hemen ulaşılabilir yolunu öneriyor.
(O yıllarda SSCB Milli Takımı, FIFA’nin ambargosu karşısında sadece Türk Milli Takımı’yla futbol maçları yapabilmiştir. Her sene takımlar birbirine misafir olur ve bir dizi karşılaşma gerçekleşir. Bu maçlara ilgi çok büyük
olmuş, statlar tıka basa dolmuştur.MP)

Ocak 1929, No. 2

(Yerli ve yabancı muhabirlerden telgraflar)
Doğu
Radyosu
Türkiye’de
Ankara. Hükümet karşıtı gerici komplo açığa
çıkarıldı. İngiliz albay şimdilik daha
bulunamadı.

SON

Nisan 1925, No. 15 (125)

SİYASİ MANİLER

Curzon yok mu? Öyle ols
un...
Lordlar gözyaşı dökmüyo
r adına onun,
Curzon’suz, istediğin kad
ar,
Chamberlainler körzonla
r.
(...)
Kürtler, bol bol vuruyor Tü
rklere.
Türkler de vuruyor Kürtle
re...
Ama Kürdün elindeki sila
h
Benziyor İngilizlerinkine
...
Şimdilik hepsi buraya kad
ar.
Petrol dediğin yanar!
(...)

