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iliflkin tek görsel malzemeyi karikatür ve alt yaz›l› ka-
rikatür oluflturmaktayd›. Ülkemizde grafik mizah›n
di¤er görsel sanat biçimlerine k›yasla bu denli geliflmifl
olmas›n›n belki de en önemli nedeni halk kitlelerinin
okuma yazmay› karikatür sayesinde ö¤renmeleri ol-
mufltur. Cemal Nadir, 1943 y›l›nda Cumhuriyet gaze-
tesine geçti ve 27 fiubat 1947 tarihinde k›rk gün süren
ve ne oldu¤u anlafl›lamayan bir hastal›ktan ötürü k›rk
dokuz yafl›nda ölene kadar burada binlerce karikatür
çizdi. Nadir’in özel yaflam›nda –karikatürlerinin tersi-
ne-  oldukça içine kapan›k, çekingen ve kötümser bir
psikolojiye sahip oldu¤u bilinmektedir.  Yaflam› bo-
yunca dört kez evlenmifl ve arkadafllar›n›n tan›mlama-
s›yla; ancak dördüncü eflinde her akflam eve dönecek
bir neden bulabilmifltir. Hüsamettin Bozok sanatç›y›
flöyle tan›mlamaktad›r;

“Mükemmel bir otodidakt örne¤i olan Cemal Nadir’i
yak›ndan tan›yanlar onu, terbiyeli, zarif ve mütevaz›
bir insan olarak belirtmifllerdir. Gene yak›ndan tan›-
yanlar onu, ruhunun derinliklerinden keyif ve nefle s›-
zan bir flahsiyet de¤il, eserlerinin tam tersine olarak
melül bir flahsiyet olarak hat›rl›yorlar.” (4) 

Cemal Nadir, gündelik çizdi¤i gazete ka-
rikatürlerinin d›fl›nda Akbaba, Köro¤lu, Arkadafl, Ye-
digün, Do¤an Kardefl, Karikatür, Aydabir ve Yücel
gibi zaman›n haftal›k ve ayl›k dergilerinde de çok sa-
y›da karikatür yay›nlad›. Nadir, 1942 y›l›nda kendi
dergisi olan Amcabey’i ç›kard›. Bu arada Vedat Gün-
yol’la birlikte ülkemizin ilk çocuk dergilerinden biri
olan Arkadafl isimli dergiyi de bir süre yay›mlad›. Na-
dir, karikatürlerini düzenli olarak albümler halinde
bast›rm›fl, karikatür sergileri açm›fl ve çizgi filme de el
atm›flt›r. 1932 y›l›nda bu amaçla en popüler çizgi ka-
rakteri olan Amcabey’i çizgi film olarak canland›rma
teflebbüsünde bulunmufl, binlerce resim çizdikten son-
ra, zaman›n teknik olanaks›zl›klar› nedeniyle bu genifl
kapsaml› projesinden vazgeçmek zorunda kalm›flt›r.
Nadir, karikatür d›fl›nda yaz›n ve tiyatroya da ilgi
duymaktayd›. Hüsamettin Bozok’tan onun Akflam ga-
zetesinde 1939 y›l›nda yay›nlanan pek çok f›kray› ka-
leme ald›¤›n›, ayr›ca Yar›m Adamlar isimli bir öykü
dizisini de yazm›fl oldu¤unu ö¤reniyoruz. Bozok, Na-
dir’in, Muhsin Ertu¤rul’un verdi¤i cesaret üzerine
yazd›¤› Yüzkaras› adl› oyunun 1939 y›l›nda k›sa bir
süre için ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’nda sahneye koy-
du¤unu, fakat umulan ilgiyi görmedi¤ini yaz›yor. Na-
dir’in grafik mizah yap›tlar› biçim ve üslup aç›s›ndan
bafllang›c›ndan sonuna kadar flöyle bir gözden geçiril-

‹lk gençlik y›llar›nda bir gün, yak›n arkadafl› flair R›za
Yücel ile birlikte do¤up büyüdükleri Bursa’n›n yük-
seklerinde, Uluda¤’da oturup afla¤›da uzanan kenti
seyrederken Nadir ans›z›n flunlar› söyler:

“Dostum; flairli¤i bir kenara b›rak›rsan Bursa,
sanki Uluda¤’dan dökülmüfl bir çöp y›¤›n› gibi
duruyor!..” (1)

O zamanlar›n Bursa’s›, y›k›k dökük ah-
flap evleri, bak›ms›z cami ve mezarl›klar›yla kocaman
Uluda¤’›n alt›nda ezdi¤i yoksul bir kentti. Cemal Na-
dir, iflte o Bursa’da, 1902 y›l›nda do¤mufltu. Gerçek an-
lamda, halk›n aras›ndan gelme bir sanatç›yd›. Babas›,
küçük mülkiye ve adli memurluklar›nda bulunmufltu
ve o¤lunun sanatla u¤raflmas›ndan yana de¤ildi. Fa-
kat küçük Nadir’in resim yetene¤i yak›nlar› taraf›ndan
iyi biliniyordu. Sanayi-i Nefise Mektebi (‹stanbul Gü-
zel Sanatlar Akademisi) s›navlar›n› kazand›¤› halde,
okula al›nmay›nca Nadir (as›l soyad› Güler) de ilk düfl
k›r›kl›¤›n› yaflam›fl oldu. Memur babas›na yard›mc› ol-
mak amac›yla Bursa’da kasnakç›l›k ve makine ç›rakl›-
¤› yapmay› denediyse de, verem hastal›¤›n›n vermifl
oldu¤u güçsüzlük nedeniyle tabelac›l›kta karar k›ld›.
Son derece güçlü desen yetene¤i sayesinde tabelala-
r›nda yaz›dan çok resim bulunurdu. Bursa’n›n düfl-
man iflgalinden kurtulmas›ndan sonra, yöre ilkokulla-
r›nda bir süre için gezici resim ö¤retmenli¤i yapt›. Fa-
kat yapt›klar› çizimleri kaç›n›lmaz olarak resimden
çok karikatüre benziyor ve Nadir yak›n çevresinde da-
ha çok karikatürleriyle be¤eni kazan›yordu. ‹lk karika-
türleri Sedat Simavi’nin ‹stanbul’da yay›nlamakta ol-
du¤u Diken isimli dergide, 1920’de yay›nland›.
1922’de ve 23’te Akbaba dergisinde de çizimleri gö-
ründü. 1926 y›l›nda, bir tabela ustas› ve karikatürist
olarak flans›n› denemek isteyen Nadir, biriktirmifl ol-
du¤u paray› da alarak ‹stanbul’un yolunu tuttu. Ne
yaz›k ki bu deneme baflar›l› olmayacak ve k›sa bir sü-
re sonra Nadir, yeniden Bursa’daki mütevaz› tabelac›
dükkân›na dönmek zorunda kalacakt›. Fakat çizimle-
rini ‹stanbul’daki gazete ve dergilere göndermekten
asla vazgeçmedi. 

Cumhuriyet döneminin ilk mizah dergisi
olan Akbaba’n›n sahibi Yusuf Ziya Ortaç, 1923 y›l›nda
kendisine, pullar›n›n üzeri Bursa damgal› bir mektup
ulaflt›¤›n› ve flu sat›rlar›n Cemal Nadir’i tan›tt›¤›n› yaz-
maktad›r: 

“Ben Türkoca¤› kâtibi merhum Remzi’nin kardefliyim.
Karikatür yapmaya hevesim var.” (2)

1929 y›l›nda gerçekleflen yaz› devrimi ile
birlikte Latin harfleri kabul edilince, Nadir’in Bursa’da
kurmufl oldu¤u küçük tabelâ dükkân›ndaki ifller bir-
den bire artt›. O dönem Bursa’s›nda bulunan tüm iflye-
ri tabelâlar›ndaki yaz› ve resimlerin Nadir’in elinden
ç›kt›¤› söylenebilir.

‹fller aç›lm›fl, fakat Nadir’in karikatür aflk›
sönmek bir yana daha da alevlenmiflti. Nihayet Akflam
gazetesinden bekledi¤i teklifi ald›. Gazetenin baflyaza-
r› ve sahibi Necmettin Sadak, sanatç›dan, derhal ‹stan-
bul’a gelmesini ve bundan böyle gazetede her gün ka-
rikatür çizmesini istiyordu. Sadak, sanatç›n›n ölümün-
den sonra yazd›¤› bir yaz›da flöyle diyor:

“On sekiz y›l kadar önce, kendisini binbir rica ve ›srar
ile Bursa’daki küçük tabelac› dükkân›ndan Akflam’a
ald›¤›m›z zaman çekingen ve ürkekti. Hayat ve hadi-
selere bak›fl ve çizifl tarz›n›n anlafl›lamamas›ndan, bo-
fla gitmesinden endifle ediyordu. Fakat y›llar geçtikçe
kendini ve sahas›n› buldu, hayret edilecek bir geliflme
gösterdi. Akflam gazetesinde on dört y›la yak›n, he-
men her gün, birinci sayfan›n alt köflesindeki günlük
karikatürlerini ve ikinci sayfan›n alt›ndaki seri halinde
Amca Bey’e Göre karikatürlerini çizmifltir.” (3)

O dönemin en büyük özelli¤i, harf devri-
minden hemen sonra siyasi iktidar›n, bu yaz› biçimi-
nin halk kitleleri taraf›ndan daha kolay anlafl›lmas› ve
benimsenmesi için karikatürden bolca yararlanma yo-
luna gitmesidir. Gazete ve dergilerde foto¤raf›n çok az
ya da hemen hemen hiç yer almad›¤› bu dönemde,
Türkiye ve Türk insan›n›n gündelik yaflam prati¤ine

66
YEDI Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi YEDI

67



tabelac›l›k yapmaya mecbur kald›¤› meflhurdur... Ak-
flam gazetesi sahibi rahmetli üstad›m›z Necmettin Sa-
dak ayn› zamanda amatör bir ressamd› ve Cemal Na-
dir’i tan›yordu.” Onu, rica, minnet, teminat ve ›srarla
‹stanbul matbuat›na tekrar getirtti. Cemal Nadir, art›k
“Ramizvari kad›n flekilleri” de¤il, siyasi karikatürler
yap›yordu. Fakat bu sefer de Ankara’dan ürkütücü
haberler gelmeye bafllad›; “Kendine dikkat et! Menfi
ruhlu diyorlar sana... Lehte yapsana flu karikatürle-
ri!...” Cemal Nadir tarifsiz müteessir oldu. Gerçi taraf-
tar› oldu¤u rejimi methüsena edici bir karikatür tipini
icat edemedi amma, “toplumsal karikatür tipini bul-
du” yani, tenkidlerini belli siyasi flahsiyetler de¤il, biz-
zat halk›n kendisine tevcih etti...” (5)

Cemal Nadir’in tek parti dönemindeki
Bâb-› Âli serüveni o döneme özgü tek seslilik ve siya-
si bask›lar›n da bir özetidir asl›nda. Siyasi iktidar, ba-
s›n› o denli denetimi alt›na alm›flt›r ki, örne¤in Na-
dir’in yaratt›¤› bir Amcabey karakteri bile Churchill’e
olan benzerli¤i dolay›s›yla “Ankara’dan gelen emir”
do¤rultusunda defalarca yeniden çizilmek zorunda
kal›nm›flt›r. Nadir’in “suya, sabuna fazla dokunma-
mak”  kayg›s›yla siyasi karikatürden “toplumsal kari-
katürlere” geçifli zorunlu bir seçim olmakla birlikte,
yaflam›n gündelik alan›n›n ve s›radan insan›n sokak
dünyas›n›n, siyasetin kendisinden de önemli oldu¤u-

nu sanatç›ya göstermifltir asl›nda. Siyaset, zaten buz
da¤›n›n görünen k›sm›d›r. Gerçek toplumsal mücade-
le, gündelik “ekmek kavgas›” içinde sürüp gitmekte-
dir. Nadir ve kufla¤› karikatüristlerin –biraz zorunlu
da olsa- keflfettikleri bakir alan tam buras›d›r. 

Cemal Nadir, karikatürlerinde gündelik
yaflam›n traji-komedisini birbirlerinden ayr›lmas› ola-
naks›z bir insan-mekân iliflkisi içerisinde ele alm›flt›r.
Nadir, çizimlerinde mekâna yukar›dan yaklafl›r. Kari-
katür tipleri sanki içinde yaflad›klar› mekâna gömül-
müfl gibidir. Hareket ö¤esi en aza indirgenmifltir. Jest
ve mimiklere bir yapayl›k, bir ezilmifllik duygusu
egemendir. Tipler sanki katlanmakta zorluk çektikle-
ri bir a¤›rl›k alt›nda eziliyor gibidirler. Her fley; eflya-
lar, insan ve hayvanlar garip bir tenhal›k, bir boflluk
içindedirler. Perspektif, diyagonal ve neredeyse ileri-
ye do¤ru giderek bükülmektedir. Küçük, ev içleri kas-
vetlidir. Duvarlardaki resim çerçeveleri, aynalar, soba
ve iskemleler genellikle yamuk yumuktur ve eskilik-
ten dökülmektedirler. ‹nsan tipleri, iç mekâna oranla
oldukça iri, sanki ev içlerine s›¤amazm›fl gibi çizilmifl-
tir. Bunlar genelde fliflmand›r. Hep otururlar. Ellerin-
deki sigaran›n duman› bile sanki havada as›l› kalm›fl
ve sonsuza kadar donmufltur. Bu dünya, a¤›rl›kl› ola-
rak devlet baban›n, bürokratlar›n, yeni taflral› zengin-
lerle savafl karaborsac›lar›n›n, afl›r› makyajl› fliflman

di¤inde Türk karikatür sanat›n›n ilk büyük ustas› ola-
rak kabul edilen, Cumhuriyet öncesi çizerlerinden res-
sam Cemil Cem’in büyük etkisi aç›k bir flekilde görü-
nür. Cem’in etki ve esin kayna¤› ise on dokuzuncu
yüzy›l›n ünlü Frans›z karikatür çizeri CaranD’ac-
he’d›r. Bu isim, zaman›n çizerleri aras›nda ‘Kar›ndafl’
olarak, dilimize uygun hale getirilerek kullan›lmakta
ve çok sevilmektedir. ‘CaranD’ache üslûbu karikatür’,
temelde figür ve perspektifin alabildi¤ine abart›ld›¤›,
figürlerin d›fl çizgilerinin oldukça kal›n tutuldu¤u bir
karikatür üslubudur ve esas kayna¤› daha da eskilere,
Leonardo Da Vinci’nin bin befl yüzlü y›llarda yapt›¤›
çizimlere kadar gitmektedir. Çizgilerin kal›n ve koyu
olmalar›n›n nedeni bask› teknolojisinin dikte etti¤i bir
zorunluluktur asl›nda. Türkiye’de gazeteler, yetmiflli
y›llar›n bafllar›na kadar klifle bask› tekni¤i ile bas›ld›k-
lar› için, karikatürler önce kal›n kesik uçlu kalemlerle
kâ¤›da çizilmekte, sonra bunlar›n çinko kal›plar› ha-
z›rlanmaktayd›. Yani, karikatür figürlerinin d›fl çizgi-
leri ne kadar kal›n olursa, seri bask› s›ras›nda kâ¤›da
geçme flanslar› o kadar yüksek olmaktayd›. Zamanla
bu kesik uç yöntemi gazete ve dergilerde, foto¤rafik
ofset bask› sistemine geçilmesi ile birlikte art›k gerek-
siz oldu¤u halde estetik bir kayg› ile göze hofl görün-
dü¤ü için devam ettirildi ve hala da sürdürülmekte-

dir. Hatta karikatür bilgisayar ortam›nda yap›lsa bile
bu üslup yaflamaktad›r. 

Cemal Nadir’in karikatürlerine bakt›¤›-
m›zda, tipler ve mekânlar›n kal›n, fakat k›vrak çizgi-
lerle, siyah ve beyaz z›tl›¤›n›n büyük hacimlerle vur-
gulanarak oluflturuldu¤unu görmekteyiz. Nadir, yafla-
d›¤› mekâna çizimlerinde yukar›dan bakmakta ve di-
yagonal bir perspektif aç›s›n› ye¤lemektedir. Bu tür
karikatürde belirli siyasi karakterlerden çok anonim
tipler ön plana ç›kmaktad›r. Çizimler, siyasetten çok
s›radan insanlar ve onlar›n gündelik yaflam› ile ilgili-
dir. Cemal Nadir, bu aç›dan bak›ld›¤›nda Türkiye’de
“gündelik yaflam›n karikatürü” tarz›n› bafllatan ilk sa-
natç› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Fakat bunda este-
tik kayg›lardan çok 1930’lu ve 40’l› y›llar›n kendine öz-
gü siyasi bask› ortam›n›n etkisi olmufltur denilebilir.
Vânu bu konuda flunlar› söylemektedir: 

“Cemal Nadir, kad›n flekillerini rakibi Ramiz derece-
sinde “Arzu-u umumiye” uygun çizemiyordu, bu da
onu, gençli¤inde çal›flt›¤› mecmua sahipleri nazar›nda
az ticari gelir sa¤layan bir sanatç› olarak canland›r›-
yordu.” Neticede, Cemal Nadir’in ümitsizli¤e kap›l›p
Bursa’ya çekildi¤i ve yeni harflerin kabulü s›ras›nda

fiekil 1
Çocuk – ‹nsaf ne demek baba? 
Vurguncu – Bilmem!.. Lügate bak!.. 

fiekil 2 
– Hadi oradan odun Herif! 
– Teveccühünüz efendim!”

fiekil 3
Bir yolcu: Biri kalkar da yerine otururum diye bek-
lemekten dizlerime kara su indi birader
Bir mebus namzedi: O da bir fley mi yahu, ben onu
dört y›ld›r bekliyorum.

fiekil 4
Saltanat arabas›
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Zaten bu zay›f cüsseyle koskoca bir flahsiyeti do¤ur-
mak pek de akla uygun de¤ildir. Fakat bazen küçük,
minimini hadiselerin büyük olaylar do¤urdu¤u ol-
muyor mu? Mesela flu muazzam cihan harbi bir küçük
Danzing hadisesinden do¤mufltur.” (7)

Yay›nland›¤› dönemde, her ne kadar
okuyucu taraf›ndan çok be¤enilmifl oldu¤u söylense
bile, bence Amcabey, Cemal Nadir’in en güçlü yara-
t›s› de¤ildir. Bir kere, Amcabey tipi, hiç de bizden bi-
ri, yaflayan bir halk karakteri de¤ildir. Son derece ya-
pay, kimlik aç›s›ndan anglo-saxon denilebilecek bir
yap›dad›r. Melon flapkas›, k›sa flemsiyesi, ceket atay›,
‹skoç pantolonu ve devasa göbe¤iyle daha çok
Churchill’i ya da Oliver Hardy’i ça¤r›flt›rmaktad›r
(fiekil 9). Nadir’in di¤er karikatür tiplemelerinden
Dalkavuk ise toplumsal aç›dan bize daha yak›n gön-
dermeler içeren yerli bir tiptir. Solomon tipi ise bu
gün için kabul edilmesi olanaks›z, antisemitik bir yak-
lafl›mla ele al›nm›flt›r. Fakat bunda otuzlu ve k›rkl›
y›llar Türkiye’sinde hiç de az›msanmayacak say›da
az›nl›k vatandafl›n›n yaflamakta olmas› ve özellikle
de ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda yaflanan yokluk, k›t-
l›k ve karaborsan›n sorumlusu olarak, bas›n taraf›n-
dan özellikle de Yahudi vatandafllar›n›n gösterilmesi-
nin büyük pay› vard›. Bu kesimin dönemin günah ke-
çisi arama havas›nda karikatür sanatç›lar›n›n da pay-
lar›na düfleni almalar› da kaç›n›lmazd›. 

Cemal Nadir’in bafll›ca eserleri flöyle
s›ralanabilir: Karikatür albümleri “Amcabey’e Göre”
1932, “Karikatür Albümü” 1933, “Ünlü Adam Port-
releri” 1933, “Karikatür Albümü” 1939, “Akla Kara”
1940, “Dalkavuk Karikatür Albümü” 1943, “Seçme

Karikatür Albümü” 1944, “Harp Zenginleri Karikatür
Albümleri” 1945, “Siyasi Karikatürler Albümü” 1946,
“Amcabey Albümü” 1946.

Cemal Nadir, Türkiye’de befl, A.B.D.’nde
bir karikatür sergisi açm›fl, uluslararas› bir karikatür
yar›flmas›nda da birincilik ödülü alm›flt›r. 

1947 y›l›n›n ya¤murlu bir fiubat günü
hayata gözlerini yuman Cemal Nadir’in tabutunun ar-
kas›ndan binlerce ‹stanbullu yürümüfl, cenaze törenin-
de devlet erkân› da haz›r bulunmufltur. Sonra,
san›lan›n tersine sanatç›dan geriye bir hofl seda bile
kalmam›fl, zaman ilerledikçe ad› an›lmaz ve üzerinde
düflünülmez olmufltur. Sanatç›dan kalan on binlerce
karikatür ise arflivlerde araflt›rmac›lar›n ilgisini bek-
lemektedir.
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kad›nlar›n ve fötr flapkal›, devasa göbekli erkeklerin
dünyas›d›r (flekiller: 1, 2, 3, 4, 5). Siyasi bir sistem ola-
rak görünüflte çökmüfl olan Osmanl›, toplumsal ya-
flamda varl›¤›n› bütün gücüyle sürdürmekte, üstelik
buna ulusal, merkezi devletçi yap› ve ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n getirdi¤i ekonomik durgunluk ve yokluk-
lar efllik etmektedir. Cemal Nadir bu dünyay› gayet
iyi tan›maktad›r: 

“Bursa gibi mezarl›klar, türbeler ve bin bir azap içinde
yetiflen benden hiç kuflkusuz kötümserlik beklersiniz.
Nas›l beklemezsiniz ki birader? Mezarl›klar aras›nda
bulunan ilk mektebimizin köflesinde meflhur bir evliya
yat›yordu ve biz talebeler her gün s›ra ile gidip onun
kabri bafl›nda ezan okuyorduk.”(6)

Cemal Nadir’in karikatürleri 1930’lu,
40’l› ‹stanbul yaflam›n›n belgesel bir filmi gibidir. Sa-
natç›n›n genifl kapsaml› bir eskiz defteri oldu¤unu ve
bu defteri yan›ndan ay›rmad›¤›n› biliyoruz. Nadir,
gün boyu flehir hatlar› gemilerinde, tramvayda, sokak-
ta, bürosunda ve evinde bu deftere yapt›¤› çizimleri,
geceleri tarama ucuyla mürekkebe geçirmekteydi.
Bence Nadir, karikatür tiplerini olufltururken onlar›n
fiziksel görünümlerini abartmak ve deforme etmekte
hiç zorluk çekmemifltir. Çünkü bu çizgi karakterler,
neredeyse kendilerinin gerçekçi birer kopyalar›d›r. O
dönemler ‹stanbul’unun çok kültürlü, çok dinli ve çok
dilli kozmopolit yap›s› içinde,  çok k›sa ve çok uzun
boylu, çok fliflman ve çok zay›f halleriyle, birbirlerin-
den çok farkl› fiziksel özellikler tafl›yan insanlar› bir
arada görmek olas›yd›. Bu nedenle, Cemal Nadir’in in-
san tiplemeleri, foto¤rafik kökenli olmayan, fakat naif
gerçekçi çizim tarz›n›n kendisinden ortaya ç›kan bir

yal›nl›¤a sahiptir. Cemal Nadir, karikatürlerinde il-
ginç ve o zaman için yeni say›labilecek bir biçimleme
tekni¤i kullanm›flt›r. Bu teknikte, karikatürün ön pla-
n›nda yer alan insan figürü oldukça büyük çizilmekte
,arka planda yer alan ve genellikle yüzü izleyiciye dö-
nük durumda bulunan figür ise, ötekine oranla çok
daha küçük, neredeyse “cüce gibi” ele al›nmaktad›r.
Sanatç› bu tekni¤e daha çok ast-üst, yöneten-yönetilen
ve bürokrat-halk karfl›tl›¤›n› hicvetti¤i karikatürlerin-
de baflvurmaktad›r. Bu teknik sayesinde eflit olmayan
toplumsal konumlar›n yaratt›¤› görsel ironi aç›¤a ç›k-
maktad›r (flekiller 6, 7). 

Cemal Nadir, sanat yaflam› boyunca ya-
rat›c›s› oldu¤u, çizgi-bant karakteri Amcabey ile öz-
defllefltirilmifltir. 1930’lu y›llarda fliflman, oldukça cüs-
seli ve sevimli bir karikatür tipi olan Amcabey’in serü-
venlerini dergi ve gazetelerde izleyenler, bu karikatür-
lerin alt›ndaki imzan›n sahibi Cemal Nadir’i de Amca-
bey tipinde iri yar› bir adam san›yorlard›. Bu yüzden
iyice üne kavufltuktan sonra Cemal Nadir’in gazeteler-
de yay›nlanan foto¤raflar› halk› düfl k›r›kl›¤›na u¤rat-
m›flt›. Çünkü karikatür sanat› aç›s›ndan tam bir dev
olan Nadir, son derece zay›f ve ufak tefek bir adamd›.
Bu görünüflüne karfl›n, Nadir neden Amcabey gibi dev
yap›l› bir karikatür tipi yaratm›flt›? Cemal Nadir, 1947
y›l›nda bir radyo konuflmas›nda, kendisine sorulan
“Amcabey nas›l do¤du?” sorusunu flöyle yan›tlam›flt›:

“Amcabey, benim fliflman insanlar›n sevimli ve gül-
dürücü oldu¤u hakk›ndaki kanaatimden do¤mufltur.
Ama ben mi Amcabey’i do¤urdum yoksa o mu beni
do¤urdu pek fark›nda de¤ilim. Çünkü Amcabeyi
seven birçok okuyucu beni Amcabey vas›tas›yla tan›r.

fiekil 5 - Cemal Nadir’in tiplemeleri fiekil 6/ 7 - Amcabey tiplemesi
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