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Gazze filosuna İsveç'ten katılan ve kanlı saldırıdan kurtulan gönüllüler, 
yaşadıkları dehşet anlarını tüm çıplaklığı ile anlattı. 

Sırtımdaki 2 kurşunu narkoz vermeden kerpetenle çıkardılar  
Mavi Marmara'ya düzenlenen saldırıda yaralanan İzmirli gönüllü Musa 
Çoğaş, İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra sırtındaki 2 
kurşunun İsrailli doktorlar tarafından narkoz verilmeden kerpetenle 
çıkarıldığını söyledi. Çoğaş, Adli Tıp'taki muayenesinin ardından 
yaptığı açıklamada, kurşunları çıkarmak için 'lokal anestezi' kelimelerini duyduğunu ancak herhangi bir 
şeyin uygulanmadığını ifade etti: "Gemi Aşdod'a yanaşana kadar 12 saat mermiler sırtımda kaldı. Aort 
damarına çok az bir mesafe kalmış. Gerçekten psikolojimiz çok bozuk. Beni lazer ışınlı silahla vurdular. 
Farklı farklı 3-4 silah vardı.''  

Güverteye dizilip deniz suyuyla 'buz işkencesi'ne maruz kaldık  
İsrailli askerlerin saldırısına uğrayan Anadolu Ajansı muhabiri Yücel Velioğlu, Adli Tıp önünde 
meslektaşlarına olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. En büyük işkenceyi geminin güvertesinde 
gördüklerini anlatan Velioğlu, "Sürekli helikopterler, gemiler geldi. Bizi geminin ikinci katına aldılar, yerler 
ıslaktı, ellerimizi bağladılar. Maksatlı olarak üstümüzde helikopteri döndürdüler. Helikopter denizden aldığı 
suyu üstümüze attı. Hava soğuktu 'buz işkencesi' gördük." diye konuştu. Gemiyi Aşdod Limanı'nda yüzlerce 
İsrailli askerin beklediğini ve gemiyi alkışlarla kahramanca karşıladıklarını ifade eden Velioğlu, "O zaman, 
'Biz artık buradan çıkamayız, kalırız' dedik." ifadelerini kullandı. Eşi hamile olan muhabir, "Biz 
kendimizden ziyade burada bıraktıklarımızı düşündük. İletişim kuramadık." dedi.  

İsrailli yetkililer, istedikleri kâğıtları imzalamayınca dövdü  
Gazze'ye yardım götürürken rehin alınan yolculardan ABD vatandaşı 64 yaşındaki Paul Larudee, 
gözaltındayken İsrailli yetkililerin kendisinden bazı kâğıtları imzalamasını istediğini, talebi yerine 
getirmeyince de dövüldüğünü söyledi. 31 Yunan ve 3 Fransız barış gönüllüsüyle Yunanistan'ın Elefsina 
Havaalanı'na inen Larudee, dövülmeye rağmen kemiklerinin kırılmamasının işin en iyi tarafı olduğunu ifade 
etti. Ülkelerine dönen Yunan yardım gönüllüleri de yaptıkları açıklamada, "İsrailli komandoların 
direnmemelerine rağmen kendilerine silahla saldırdığını, elektroşok uyguladığını, gözetim altındayken de 
darp edildiklerini, uyumaya izin vermediklerini ve psikolojik işkence yaptıklarını dile getirdi.  

Askerlerle çarpışırdık fakat biz savaşa değil yardıma gittik  
Yurda dönen yardım gönüllülerinden Gölcüklü İsmail Bayraklı, "Çok zayiat vermemek için teslim olduk. 
Evet çarpışırdık fakat bizler savaşa gitmedik biz yardıma gittik." diye konuştu. Kocaeli'nin Gölcük 
ilçesindeki evinde ailesiyle kucaklaşan Bayraklı, yaşadıklarını anlattı. İsrail askerlerinin bir yandan ateş 
ettiğini bir yandan da gaz ve ses bombaları attığını belirten Bayraklı, "Yaşanan arbedede elimizdeki 
sopalarla karşı koyduk. 3 İsrail askeri rehin alındı. Askerler bu yüzden çok korktular. 20 dakikalık arbedede 
birkaç şehit verdik. İsrail askerleri çok korkak olduğu için bu cinayetleri işlediler. Savunmasız bir kişiye bile 
3-4 asker çullanıyordu." ifadelerini kullandı.  

Sadırıyı görüntüleyen Türk kameramana kalkan oldu  
Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde tedavi altına alınan 19 yaralıdan biri olan aktivist Muharrem 
Güneş, İsrail askerlerinin gemiye indirme yaparken havadayken ateş etmeye başladığını söyledi. 
Müdahalede yüzüne mermi isabet eden Güneş, yaşananları canlı yayınla dünyaya duyuran kameraman 
öldürülmesin diye adeta canlı kalkan görevi görmüş. Yere düşen kameraman vurulmasın diye üzerine yatan 
Güneş'in kıpırdadığını gören İsrailli askerler başına ateş etmişler. Güneş'in yüzüne isabet eden kurşun, 
boğazından çıkmış. Yüzü kanlar içinde kalan Güneş'in şu andaki durumu iyi.
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