
TÜRKĐYE EKONOMĐ DÜNYA

SPOR HAYAT YAZARLAR

RADĐKALĐST OTOMOTĐV KÜLTÜR SANAT

GUSTO ÖZEL

ĐSTANBUL (http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber/) - Bodrum’da

cansız bedenleri sahile vuran Aylan Kurdi ile Galip Kurdi’nin dedesi Şeho

Şen Kurdi, “Yaşananlara ve torunlarımın ölümüne ne desem az olur. O

kadar ısrar ettim. Gitmeyin, Kobani’ye geri dönün dedim. Ancak beni

dinlemediler. Damadım Abdullah ısrarla Almanya’ya gideceklerini

söyledi. Torunlarımın sahile vurmuş cesetlerini görünce içim parçalandı’’

dedi.

“KĐŞĐ BAŞI 2 BĐN EURO VERDĐLER"

2014 yılında IŞĐD’in Kobani’ye yaptığı saldırı sırasında kızı ve ailesinin

TürkiyeTürkiyeTürkiyeTürkiye ( ( ( (/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye)))) ’ye geldiğini söyleyen Şeho Şen Kurdi ailesinin

AvrupaAvrupaAvrupaAvrupa ( ( ( (/index/avrupa/index/avrupa/index/avrupa/index/avrupa)))) ’ya gitme isteğini, “Ben Reyhan’ın babasıyım. Reyhan ile Abdullah 5 yıl önce evlendi. Eylül

(/index/eylul) 2014 yılında IŞĐD Kobani’ye saldırdı. Kızıma çocuklarını alarak Kobani’den gitmesini söyledim. O sırada

ben yaralandığım için Kobani’de kalmak zorunda kaldım. Kızım eşi ve iki çocuğuyla Kobani’den Türkiye’ye geçti. Bir

süre Suruç’ta kaldılar. IŞĐD saldırılarında ailemizden 12 kişi hayatını kaybedince damadım ve kızım Türkiye’den

geri gelmemeye karar verdiler. Yaklaşık üç y önce kızım Almanya’ya gitmekten bahsetti. Ben de onlara gitmelerinin

doğru olmadığını söyledim. Ardından kızım altınlarının bir kısmını bozdurduğunu ve Euro’ya çevirdiğini söyledi. Bana

kişi başı 2 bin Euro karşılığında güvenli olarak Avrupa'ya geçebileceklerini söyledi’’ sözleriyle aktardı.

"BABA, ŞANSIMIZI DENEMEK ĐSTĐYORUM"

Yola çıkmadan bir gün önce kızıyla konuştuğunu söyleyen Kurdi sözlerine şöyle devam etti:

“Kızıma gitmeyin Kobani’ye geri dönün dedim. En son yola çıkmadan bir gün önce gece saat 12 sıralarında konuştuk.
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Kızıma, 'Gitmeyin. Artık Kobani daha güvenli. Kobani’ye dönün' dedim. O da bana ‘baba bu kez şansımızı denemek

istiyoruz. Eğer Avrupa’ya geçemezsek artık Kobani’ye geri döneriz’ dedi. Daha sonra Galip’le konuştum. Galip bana,

‘dede ben senin yanına gelmek istiyorum’ dedi. Daha sonra yola çıktılar. Bir kere daha aradım. Denizin üzerinde

olduklarını ve onlar gibi birçok insanın teknede olduğunu söyledi. Bir daha kendilerine ulaşamadım. Dün torunlarımın

sahile vurmuş cesetlerini görünce içim parçalandı. Hem torunlarımı hem de kızımı kaybettim. Eniştemi arayıp kızımla

torunlarımın cenazesinin Kobani’ye getirilmesini istedim. Şimdi kızım ve torunlarım Kobani’de defnedilecek,”

Minik Aylan'ın babasından çok acı ifade: Ellerimden kayıp gitti

(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/minik_aylanin_babasindan_cok_aci_ifade_ellerimden_kayip_gitti-1427524)

Konutta Yeni Ödeme Planı

Dumankaya Fifti-Fifti modeli ile,
konut bedelinin yarısı tutarındaki

kredinizi size geri ödüyor.

Detaylı Bilgi

Netten Para Kazanmak

3 Dakikanızı Ayırın. Netten Yatırım
Yaparak Para Kazanmanın Temel

Mantığını Öğren.

Đzleyin, Öğrenin

Beko 4k UltraHD Tv'de

Đndirim!

1500 TL'ye varan indirimlerden
yararlanın, 4k Ultra HD keyfinin

tadını çıkartın!

Ürünü Đncele
Konutta Yeni Ödeme Planı Netten Para Kazanmak Beko 4k UltraHD Tv'de Đndirim!

Buraya reklam verin.

Gelmesiyle Mutlu
Eden, Yüzünüzü
Güldüren 10 Şey

Güzel Ülkemizin
Gerçek Hazinesi, Bizi
Biz Yapan "Olmadan
Olmazlar"ı

Kendi Đşini Kurmak
Đsteyenlere
Hayallerinin Ötesinde
10 Ofis Güzelliği

Bir Erkeğin Kendini En
Etkileyici Hissettiği 11
An

Facebook'ta Paylaş Tweetle 99 1 instela'da paylaş73BeğenBeğen Arşivle (Javascript:SetArchive();) Mail Gönder

YORUMLAR (1 Yorum Yapıldı) Yorum Yaz
(/yorumyaz/1427784)

Tüm Yorumları GörHala? - Gılgameş (/radikal.aspx?atype=okuryorumlariv3&memberid=318184&itemsperpage=5&articleid=1427784&

Đran'dan şoke eden iddia: Hac'da 4 bin 700
kişi öldü

(http://www.radikal.com.tr/dunya

/irandan_soke_eden_iddia_hacda_4_bin_700_kisi

1441565)

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının hakemi

canlı yayında özür diledi
(http://www.radikal.com.tr

/spor/kasimpasa_caykur_rizespor_macinin_hakem

1441587)

Küçük Prens'in büyük başarısı!
(http://www.radikal.com.tr/hayat

/kucuk_prensin_buyuk_basarisi-1441335

90 saniyede Đstanbul Bienali!
(http://www.radikal.com.tr/kultur

/90_saniyede_istanbul_bienali-1441270

(http://www.radikal.com.tr/dunya

/irandan_soke_eden_iddia_hacda_4_bin_700_kisi

1441565)

Spor(http://www.radikal.com.tr/spor/

(http://www.radikal.com.tr

/spor/kasimpasa_caykur_rizespor_macinin_hakem

1441587)

Hayat(http://www.radikal.com.tr/hayat/

(http://www.radikal.com.tr/hayat

/kucuk_prensin_buyuk_basarisi-1441335

Kültür(http://www.radikal.com.tr/kultur/

(http://www.radikal.com.tr/kultur

/90_saniyede_istanbul_bienali-1441270

1 4

'Gitmeyin dedim, beni dinlemediler' - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/aylanin_dedesi_gitmeyin_dedim_ben...

2 / 5 2015/09/29 10:33



WEBTV (http://webtv.radikal.com.tr) TÜRKĐYE

(http://webtv.radikal.com.tr

/turkiye/)

SPOR

(http://webtv.radikal.com.tr

/spor/)

KĐTAP

(http://webtv.radikal.com.tr

/kitap/)

SĐNEMA

(http://webtv.radikal.com.tr

/sinema/)

EĞLENCE

(http://webtv.radikal.com.tr

/eglence/)

ASTROLOJĐ

(http://webtv.radikal.com.tr

/astroloji/)

Reji sansürleyince kağıda yazdı
(http://webtv.radikal.com.tr/turkiye/16049/reji-

Esra Erol'da şoke eden
çiftleştirme potu!
(http://webtv.radikal.com.tr

Çocukların kurtardığı
yılanın ne yaptığına
inanamayacaksınız

Mekke'den izdiham
görüntüsü
(http://webtv.radikal.com.tr

Şaşırtan dudak şişirme
yöntemi
(http://webtv.radikal.com.tr

page=1)

Hala AKP ve diğer düzen partilerine oy verecek misin? Daha dün Kobane'yi IŞĐD'in eliyle boğmak isteyenlerin neden olduğu bu acı

tablonun hesabını sormayacak mısın? Eğer öyle ise sen layık olduğun kişiler tarafından yönetiliyorsun! Güdülüyorsun demek daha

doğru olur!

(http://webtv.radikal.com.tr/turkiye/16049/reji-
sansurleyince-kagida-yazdi.aspx)

Zeki Demirkubuz sevişme sahnelerini

oynayacak aktör bulamadı, kendisi oynadı!
(http://www.radikal.com.tr/kultur

/zeki_demirkubuz_sevisme_sahnelerini_oynayac

1440484)

Datça'da ölü köpekbalığı sahile vurdu
(http://www.radikal.com.tr/cevre

/datcada_olu_kopekbaligi_sahile_vurdu-1440851

Sanal dünyada gerçek otomobil ihalesi
(http://www.radikal.com.tr/otomotiv

/sanal_dunyada_gercek_otomobil_ihalesi-14414

Üniversite hayatını geçirmek için dünyanın
en ideal 10 şehri

(http://www.radikal.com.tr/radikalist

Sinema(http://www.radikal.com.tr/sinema/

(http://www.radikal.com.tr/kultur

/zeki_demirkubuz_sevisme_sahnelerini_oynayac

1440484)

Çevre(http://www.radikal.com.tr/cevre/

(http://www.radikal.com.tr/cevre

/datcada_olu_kopekbaligi_sahile_vurdu-1440851

Otomotiv(http://www.radikal.com.tr/otomot

(http://www.radikal.com.tr/otomotiv

/sanal_dunyada_gercek_otomobil_ihalesi-14414

Radikalist(http://www.radikal.com.tr

/radikalist/

(http://www.radikal.com.tr/radikalist

/universite_hayatini_gecirmek_icin_dunyanin_en

1434003)

'Gitmeyin dedim, beni dinlemediler' - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/aylanin_dedesi_gitmeyin_dedim_ben...

3 / 5 2015/09/29 10:33



/universite_hayatini_gecirmek_icin_dunyanin_en_ideal_10_sehri-

1434003)

Yerel Haberler

(http://www.radikal.com.tr

/yerel_haberler/)

Adana Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/adana_haber/)

Denizli Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/denizli_haber/)

Hakkari Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/hakkari_haber/)

Malatya Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/malatya_haber/)

Samsun Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/samsun_haber/)

Uşak Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/usak_haber/)

"Tarkan'ı CHP'ye kazandırmak için elimden geleni

yaparım" (http://www.radikal.com.tr/hayat

/tarkani_chpye_kazandirmak_icin_elimden_geleni_yaparim-

1438982)

Acı bilanço.. . (http://www.radikal.com.tr/turkiye

/aci_bilanco-1439322)

Adana'da polis aracına düzenlenen silahlı saldırı

(http://www.radikal.com.tr/adana_haber

/adanada_polis_aracina_duzenlenen_silahli_saldiri-

1441615)

Adana'da polis aracına düzenlenen silahlı saldırı

(http://www.radikal.com.tr/adana_haber

/adanada_polis_aracina_duzenlenen_silahli_saldiri-

1441626)

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

(http://www.radikal.com.tr/aksaray_haber

/aksarayda_iki_otomobil_carpisti_3_olu_4_yarali-

1441621)

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası

(http://www.radikal.com.tr/antalya_haber

/basketbol_kadinlar_federasyon_kupasi-

1441614)

Bodrum'da sığınmacıları taşıyan teknenin

batması (http://www.radikal.com.tr

/mugla_haber

/bodrumda_siginmacilari_tasiyan_teknenin_batmasi-

1441616)

Eski Trabzonspor Kulübü Hukuk Kurulu Üyesi

Orhan: (http://www.radikal.com.tr/trabzon_haber

/eski_trabzonspor_kulubu_hukuk_kurulu_uyesi_orhan-

1441608)

Đstanbul'da korkutan yangın

(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/istanbulda_korkutan_yangin-1439315)

Kırşehir'de aracın çarptığı kadın hayatını

kaybetti (http://www.radikal.com.tr

/kirsehir_haber

/kirsehirde_aracin_carptigi_kadin_hayatini_kaybetti-

1441624)

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

(http://www.radikal.com.tr/konya_haber

/konyada_silahli_kavga_1_olu_1_yarali-1441610)

Maçın ardından (http://www.radikal.com.tr

/bursa_haber/macin_ardindan-1441603)

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı

(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/meteorolojiden_marmaraya_uyari-1439258)

Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını

kaybetti (http://www.radikal.com.tr/antalya_haber

/minibusun_carptigi_3_yasindaki_cocuk_hayatini_kaybetti-

1441612)

Müzik dünyasını sarsan şikayet!

(http://www.radikal.com.tr/hayat

/muzik_dunyasini_sarsan_sikayet-1433778)

Künye (http://www.radikal.com.tr/kunye/) Reklamlar (http://www.medyanet.net/)

Đlan (http://ilan.radikal.com.tr/)

Bize Ulaşın

(http://www.radikal.com.tr

/iletisim/)

'Gitmeyin dedim, beni dinlemediler' - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/aylanin_dedesi_gitmeyin_dedim_ben...

4 / 5 2015/09/29 10:33



(https://plus.google.com/111139069635417829913)

Son Dakika Haber (http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

Haberler (http://www.radikal.com.tr/) Haber (http://www.radikal.com.tr/)

Kayıt Ol

Đnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Hürriyet

Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda

(CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.

Üye Olun

SSS

(http://www.radikal.com.tr

/sss/)

Android

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

Android)

iPhone

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

appStore)

Đnternete

ilan ver

(http://reklamver.radikal.com.tr

/interneteilanver

/interneteilanver.html)

Türkiye (http://www.radikal.com.tr

/turkiye)

Aksaray'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Öldürmek ve öldüren niye sorun değil?

Bismil'de çatışma (http://www.radikal.com.tr/turkiye

Ekonomi (http://www.radikal.com.tr

/ekonomi)

Ben Martin Winterkorn'un hapse girmesi gerektiğini

Modern çağın yeni iş kolu: Kuyrukçuluk

Volkswagen skandalından 1.2 milyon Skoda marka

Spor (http://www.radikal.com.tr/spor)

"Sağlam" duralım çünkü Çalımbay var

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının hakemi canlı

UEFA Başkanı Platini görevden alınabilir

Dünya (http://www.radikal.com.tr/dunya)

TOKĐ'ye tezkereye az kaldı! (http://www.radikal.com.tr

Başbakan Davutoğlu, BM Genel Kurulu'nda Obama ve

Đran'dan şoke eden iddia: Hac'da 4 bin 700 kişi öldü

Kültür (http://www.radikal.com.tr/kultur)

Zamanımızın tozu (http://www.radikal.com.tr/kultur

90 saniyede Đstanbul Bienali!

Tamirane yemekleri kadar sahnesiyle de. ..

Radikal2 (http://www.radikal.com.tr

/radikal2)

Roboski belgeseli (http://webtv.radikal.com.tr/turkiye

Çözüm'ün A, B, C'si.. . (http://www.radikal.com.tr

PanĐslamcı dış politikanın çöküşü

Politika (http://www.radikal.com.tr

/politika)

Suriye krizinde iki Türkiye

CHP-HDP Koalisyonu olur mu?

Kimse kusura bakmasın, 'Cemaat iddianam

Hayat (http://www.radikal.com.tr/hayat

2015'in en ilginç rekorları

Ayrılık acısından kurtulmanın 10 altın kural

Bilim başardı: Telepati gerçek oldu.. .

'Gitmeyin dedim, beni dinlemediler' - Türkiye Haberleri - Radikal http://www.radikal.com.tr/turkiye/aylanin_dedesi_gitmeyin_dedim_ben...

5 / 5 2015/09/29 10:33


