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Erdoğan: Artık yeter sessiz kalmayacağız
Başbakan Erdoğan, İsrail’in yardım gemisine 
düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, “Bu insanlık 
dışı devlet terörü karşısında sessiz ve tepkisiz 
kalmayacağımızın bilinmesi gerekmektedir” 
dedi 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in 
Gazze’ye yardım götüren gemilere yönelik 
saldırısını, “gerekçesi ne olursa olsun uluslararası 
hukuka tamamen aykırı bir devlet terörü” olarak 
niteleyerek, “Bu saldırı mevcut İsrail 
Hükümeti’nin bölgede barış istemediğini bir kez 
daha açık ve net olarak ortaya koymuştur” dedi. 
Erdoğan, “Bu insanlık dışı devlet terörü karşısında 
sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın bilinmesi 
gerekmektedir” diye konuştu. Erdoğan, dün 
Şili’nin başkenti Santiago’dan Türkiye’ye 
hareketinden önce havalimanında açıklamalarda 
bulundu. İsrail’in Gazze’ye yardım malzemesi 
götüren sivil gemilere “Uluslararası sularda, 
uluslararası hukuku ayaklar altına alarak İsrail 
tarafından saldırı düzenlendiğini” ifade eden 
Erdoğan, “Saldırı sırasında gemilerde beyaz 
bayrak bulunmaktadır” dedi. Erdoğan, şöyle 
devam etti: 
 
‘Silah ifadesi yalan’ 
“İsrail yetkililerinin ‘silah’ ifadesini kullanmalarını paylaşmak mümkün değildir. 
Bunlar doğru olmayan ifadelerdir, açık ve net söylüyorum, bunlar yalandır. İsrail’in 
yardım gemilerine yönelik hukuksuz saldırısı nedeniyle Şili’deki temaslarımızı 
başlamadan bitirmek zorunda kaldık. BM Güvenlik Konseyi’ne olağanüstü toplantı 
çağrısı yaptık. Ayrıca uluslararası sularda meydana gelen bu olay nedeniyle 
NATO’yu da toplantıya çağıracağız, şu anda NATO Konseyi bilgilendiriliyor.”  
 
‘Hukuka aykırı devlet terörü’ 
Erdoğan, İsrail tarafından yapılan saldırının gerekçesi ne olursa olsun uluslararası 
hukuka tamamen aykırı bir devlet terörü olduğunu belirterek, “Bu insanlık dışı 
devlet terörü karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın bilinmesi 
gerekmektedir” dedi. 
Bu insanlık dışı, hukuk dışı operasyonunun arkasında olduğunu söyleyenlere de 
seslendiğini belirten Erdoğan, “Siz ne kadar hukuk dışılığın, terörün, kanlı 
operasyonların arkasındaysanız biz de ondan daha fazla hukukun, barışın, adaletin 
ve tabii ki başta vatandaşlarımız olmak üzere bu operasyonun mağduru olan 32 
ülkeden barış ve yardım gönüllülerinin tabii ki Filistin halkının, Filistin’in, tabii ki 
Gazze’nin arkasındayız” diye konuştu.  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, döner dönmez Ak Parti grup toplantısında gerek 
parlamentoyu gerek ülkeyi ve uluslararası camiayı daha teferruatlı bir şekilde 
aydınlatacağını söyledi. 

  

‘Başlamadan bitirdik’ 
Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Santiago havaalanında 
açıklamalarda bulundu. Gergin olduğu gözlenen Erdoğan, “İsrail’in yardım 
gemilerine yönelik hukuksuz saldırısı nedeniyle Şili’deki temaslarımızı başlamadan 
bitirmek zorunda kaldık” dedi. 
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