Ahmet TAKAN : "İşimiz burada" dediler... Türk toprağında
İzmir'in işgalini sahnelediler..
LİNK : http://www.yenicaggazetesi.com.tr/isimiz-burada-dediler-turk-topraginda-izmirinisgali-44475yy.htm
ahttakan@gmail.com
"Bu kadarı da pes doğrusu" diye hayıflanmayın!..
Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Yunan'ın küstahlıklarını yıllardır belgeleriyle
yazıp çiziyoruz, AKP iktidarının vurdumduymazlıkları ile birlikte. Ege'de 18 ada ve 1
kayalığımızı göz göre göre işgal etmekle yetinmediler... Kaç kere belgelerini ortaya koyduk
Türk topraklarında nasıl askeri üsler kurduklarını, gerçek mermilerle tatbikatlar
yaptıklarını, deniz sularımızı ve hava sahamızı nasıl delik deşik ettiklerini, Türkiye'ye en
yetkili ağızlardan savurdukları tehdit ve hakaretleri...
İşgal ettikleri Türk topraklarına, kiliseler açtılar. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Papazlar
tayin etti. Bizans bayrakları çektikleri Türk topraklarından biri olan Aydın Eşek Adası'na
modern bir ilkokul ve lise yapıp bu yıl eğitim öğretim yılını papaz efendinin ayini ile
başlattılar. Türkiye'de sahnelenen kayıkçı kavgalarından istifade ederek bugünlerde
çizmeyi iyice aştılar. Düşmanlıklarını had safhada sergilediler. İşgal ettikleri Türk
topraklarında bu sefer Aydın'ın Hurşit Adası'nda bir yenisini açarak lise sayısını 2'ye
çıkardılar. Bitmedi!.. Bu lisede öyle bir tiyatro oyunu sahneye koydular ki İzmir'i hedef
gösterdiler. Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Dimitris Vitsas ve beraberindeki heyetin
Türk topraklarında ayakta alkışladığı tiyatro oyunun adı neydi?..
"Yanmış ve yanmamış Smyrni (İzmir) rüyaları. İşimiz burada"

Evet aynen böyle!.. Her zaman olduğu gibi bu küstahlıklarını da fotoğraflarıyla birlikte
Yunan Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden tüm dünyaya ilan ettiler...
Yunan'ın bu düşmanlık hamlesini de belgeleriyle ortaya çıkaran eski Millî Savunma
Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, YENİÇAĞ'a şu açıklamalarda
bulundu;
"Yunan'ın İzmir rüyası durmak bilmiyor. 9 Eylül 1922'de denize dökülen Yunan'ın gözü
halâ İzmir'de. İzmir Koyun Adası'nı tek kurşun atmadan işgal eden Yunanistan, şimdi de
gözünü İzmir'e dikti. Selanik'in güneybatısında Veria bölgesinde konuşlu olan Piyade
Tümeni'ne Smyrni (İzmir) adını veren Yunanistan açık bir şekilde İzmir'i hedef olarak
göstermiş. Yunanistan, Erdoğan ve AKP Hükümetleri sayesinde İzmir'e parsel parsel
yerleşiyor. İzmir Koyun Adası'na yerleşen Yunanistan, İzmir Konak Meydanı'na kadar
geldi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde Yunan Başbakanı Çipras'a İzmir'de ofis
tahsis edildi. Yunan Başbakanlık Ofisi, İzmir Konak Meydanı'ndaki T.C. Başbakanlık
Binasında bulunuyor."
Ümit Yalım, Yunanistan'ın 6-13 Eylül tarihlerinde düzenlediği "2'nci Ege Kültür Turu"nda
"İzmir" mesajını nasıl verdiğini anlattı;
"Sisam, Hurşit, Ahikerya, Herke ve Kerpe adalarında icra edilen kültür turu sırasında
tiyatro oyunları sergilendi, bando konserleri verildi ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
Kültür turunun ikinci durağı 2004'ten beri Yunan işgali altında olan Aydın Hurşit Adası idi.
Hurşit Adası'nda, 7 Eylül'de tiyatro oyunu sergilendi, 9 Eylül'de de bando konserleri verildi
ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Aydın Hurşit Adası'ndaki etkinliklere Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Dimitris Vitsas ve
beraberindeki heyet katıldı. Vitsas, Sisam Milletvekili Dimitris Sevastakis, Tuğgeneral
Antonios Kostakis ve Hurşit Adası Belediye Başkanı Yardımcısı Antonis Voulgaris ile
birlikte 7 Eylül 'de adada konuşlu Yunan askeri üslerindeki askerleri denetledi ve adada
icra edilen 'Ege Kültür Turu'na katıldı.

Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Dimitris Vitsas, Yunan askeri üssünde görevli işgalci
Yunan askerleri ile birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Yunan kara üssündeki denetlemelerini tamamlayan Vitsas, tiyatro oyununu izlemek üzere
adada inşa edilen Yunan Lisesi'ne geçti.Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın
himayelerinde inşa edilen Yunan Lisesi'ne bir de tiyatro salonu yapılmış.
Yunan Tiyatro Sanatçıları Anna Vagena ve Katerina Theohari, Lambros Liavas'ın müziği
eşliğinde 'Yanmış ve yanmamış Smyrni (İzmir) rüyaları. İşimiz burada' adlı oyunu
sergilediler. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Dimitris Vitsas ve beraberindeki heyet,
oyunun bitiminde tiyatro sanatçılarını ayakta alkışladı.

Tiyatro oyununu izleyen Vitsas daha sonra Aydın Hurşit Adası'nda konuşlu Yunan deniz
üssünü ziyaret etti.
Türk karasularını 6 mil ihlal eden P-267 Borda numaralı NİKOFOROS Deniz Karakol
Gemisi'nde denetleme yapan Vitsas gemideki Yunan askerlerine plaket verdi.

Sisam, Ahikerya, Herke ve Kerpe adaları ile işgal altındaki Aydın Hurşit Adası'nda İzmir'i
hedef gösteren tiyatro oyunu sergilenirken, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve AKP
Hükümeti Yunanistan'a müzik notası bile vermedi. Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve
Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Ege'deki Türk deniz yetki alanlarını korumaktan
sorumlu. Canikli ve Özbal, Türk deniz yetki alanları ile birlikte Türk karasularını 6 mil ihlal
eden ve Aydın Hurşit Adası'na demirleyen Yunan Savaş gemisini nasıl izah edecekler?"
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