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Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar, gazetemizi ziyaretinde, “Millet benden 
gıcık kapıyor. Bu duruma çok üzülüyorum. 
Ruh sağlığım bozuldu” diyerek müteahhitleri 
uyardı. Bayraktar, “Müteahhit Seçme Sınavı 
(MSS) yapacağız. Abara dubara müteahhit 
devri kapanıyor” dedi. 

Bayraktar, şu mesajları verdi: 
“Ben ustalık yaptım, sıvacılık yaptım, amelelik 
yaptım, müteahhitlik yaptım, bakanlık yaptım. 
Daha ne yapayım? Madem öyle, işte böyle… 
Artık abara dubara müteahhitlik bitti. Kimse 
kusura bakmasın, MSS yapacağız. Kazanan, 
devletten iş alacak, alamayan mısır kaynatıp 
satacak.” 

Sit alanıyla ilgili tartışmalara da değinen 
Bayraktar, “Sit diye bir şey yok, icat çıkar-
mayın. İnsanları yanıltıp site site gezdirmeyin. 
Büyükşehir Belediyesiyle oturup bu konuyu 
görüştük. Bize kavun kestiler. Ağaç olan yerin 
altından girip üstünden çıkacağız. Bu yol sev-

da yoludur. Güzergahını değiştirmek zordur” şeklinde konuştu. 

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Yer tutacağım diye yağ yakmak olmaz. Motordan anlarım, depremden an-
lamam. Kompliman ve manipülasyonu sevmem. Bu iş böyle yürümez. Te-
kerlek yok, altyapı yok, ulaşım yok. Tabiat kirleniyor. Buna izin vermeyiz”

BAYRAKTAR: BANA GICIK OLUYORLAR 

EKREM KILIÇ
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İBRAHİM ORMANCI

KADEŞ SAVAŞI’NI KİM KAZANDI?
Savaş muhabbeti iyice sıktı; insanlar Suriye’ye gireceğiz, girmeyeceğiz 

gerginliği içinde. Bu stresten uzaklaşmak için isterseniz biraz tarihi bir 
konuya değinip kafamızı dağıtalım (Tabii mecazi anlamda). 

Konumuz tarihin ilk savaşlarından biri olan Kadeş Savaşı…
Bu savaş bugünkü Suriye sınırları içinde gerçekleşmiştir (Gene mi Su-

riye yahu, biz konudan çıkalım derken 
konu gelip bize giriyor !)

Savaş bugünkü Anadolu toprakların-
da yaşayan Hititlerin Kralı Muvatalli ile 
Mısır Firavunu Ramses arasında geçer…

Her savaş gibi bu savaş da elinin 
körü bir nedenden ötürü çıkmıştır, 
dolayısıyla bir süre sonra çıkış nedeni 
unutulmuş ancak savaş sürmüştür.

Oysa ki Muvattali ve Ramses’in arası 
kısa bir süre öncesine kadar pek bir iyi-
dir.

Ramses, Muvattali’yi ülkesine davet 
etmiş ve Nil kıyısında birlikte sandal se-
fası yapmışlardır, daha sonra da Ram-
ses, Muvattali’nin daveti üzerine Hitit 
diyarına iade-i ziyarette bulunmuş-
tur. Ailecek güzel bir tatil geçirmişler 
ve Hititli ressamlara poz vermişlerdir. 
Bugün arkeoloji müzesini ziyaret eden-
ler Ramses ve Muvattali’nin bu resim-
lerini görebilirler.

Ama o ne olduğu unutulan elinin 
körü nedenden dolayı araları iyice 
açılmıştır; Muvattali kırk yıllık Ramses’e 
gıcıklık olsun diye “Remses” demeye 
başlamıştır.

Eh Ramses de ondan aşağı kalmamaktadır  “Bulaşma bana bulaşırım 
sana” diye posta koymaktadır.

Bu arada deniz aşırı diyarlardan da Muvattali’yi gaza getirenler vardır.  
“Gidip gösterelim şu Ramses’e gününü; hadi sen git gir ben de geli-
yorum” demektedirler.

Muvattali de bu gaza fazlasıyla gelip “Ama ben şöyle bir kapıdan 
bakıp gitmem, girdim mi tam girerim; o Remses’i piramitsiz gömmeden 
gelmem” diye işin suyunu çıkartmaktadır

“Gir anasını satiim…” diyerek gaz gelişi devam etmektedir.
Muvattali  savaş elbiselerini giydi, silahlarını kuşandı;

“Ben gidiyorum siz de geliyor 
musunuz?” diye deniz ötesine seslendi.

Deniz ötesinden ses geldi “Tamam 
yahu, teknoloji daha gelişmedi öyle ha 
deyince gelinmiyor; daha gemileri ter-
saneden çıkartacağız, forsaları bula-
cağız, yelkenleri diktireceğiz. Sen başla 
hele biz yetişiriz merak etme”

Bu garanti üzerine Muvattali, Ram-
ses’in üzerine yürüdü…

İki ordu Kadeş meydanında kıyasıya 
bir savaşa başladı…

Deniz ötesinden hiçbir zaman yardım 
gelmedi…

İki tarafta da birlerce insan hayatını 
kaybetti…

Baktılar ki kimse kazanamayacak, bir 
barış antlaşmasına karar verdiler ve 
tarihin ilk antlaşması olan Kadeş Ant-
laşması imzalandı…

Muvattali, Ramses’e gene “Ramses” 
demeye başladı…

İki ülke bu savaştan uğradıkları zararı 
uzun süre gideremedi; savaşın tam bir 
galibi yoktu. Herkes gene başlangıçta 
olduğu topraklarına sahipti sadece her 

iki tarafta da nüfus azalmış ve pek çok yer yıkılmıştı.
Daha sonraki yıllarda Mısırlı tarihçiler bu savaşı Mısır’ın zaferi olarak 

yazdılar…
Hititlilere gelince… Ne yazık ki artık Hitit diye bir ülke olmadığından 

“Bu savaşı aslında Hititler kazanmıştır” diyecek bir tarihçileri de yoktu.

Yok Esad kimyasal silah kullanmış...
Siz Saddam içinde aynı şeyleri diyordunuz...
Sonradan yalan söylediğinizi itiraf ettiniz.
Bozmayın adamın kimyasını be !...

Maşallah , hükümet dış politikada bütün ülkelere ayar vermeye kalkıyor,
Yani YURTTA BAĞRIŞ DÜNYADA BAĞRIŞ vaziyetleri !...

Bence savaşmayalım sevişelim...
O zaman en az üç çocuk hedefi  daha çok gerçekleşir yani !....

Kimi eski tüfekler savaş çığırtkanı olmuş...
Vereceksin bunlara yeni bir tüfek.
Doğru savaşa !....



Homur çizeri Asuman Küçükkantarcılar, 30. Uluslararası Aydın Doğan Kari-
katür Yarışması’nda ikincilik ödülünü aldı.

Homur Mizah Grubu’nun mayıs ayında Trabzon’da açtığı çevre konulu 
karikatür sergisi belediye tarafından, bir gece yarısı operasyonuyla to-
platılmıştı. Aynı zihniyet bu kez Didim’de ortaya çıktı. 18. Didim Barış Şen-
liği’nde, açılan Diren Gezi Segisi savcılık kararıyla toplatıldı. Serginin orga-
nizatörlüğünü de yapan çizer Mehmet Gölebatmaz savcılıkta ifade verdi. 

Karikatürlere dava açılması pek sık rastlanılan bir du-
rum oldu artık. Bunun son örneği Yurt Gazetesi çiz-
eri Serhat Günbilen oldu. Palasıyla etrafa saldırdıktan 
sonra serbest kalıp yurtdışına kaçan kişiye gönderme 
yapan karikatüründen dolayı dava açıldı. Sonrasında 
yurtdışından dönen palalı saldırgan serbest bırakıldı.
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BİR KARİKATÜRİST DAVASI DAHA

Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.
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