
G A Z E T E

ON BEŞ TEMMUZ

15 TEMMUZ 2016

TEMMUZ 2021

1 GAZETE ON BEŞ TEMMUZ



15 TEMMUZ 2016 2 GAZETE ON BEŞ TEMMUZ

15 TEMMUZ
K R O N O L O J İ S İ



15 TEMMUZ 2016 3 GAZETE ON BEŞ TEMMUZ



15 TEMMUZ 2016 4 GAZETE ON BEŞ TEMMUZ

Genç Gazilerin Gözünden
15 Temmuz

Görkem Mert
ALTAYLAR

Batuhan
Çetiner

Türk Telekom MTAL İletişim Öğrencisi
Röportajcı Derya SENA

Türk Telekom MTAL İletişim Öğrencisi
Röportajcı Yiğit YOLBİLİR



15 TEMMUZ 2016 5 GAZETE ON BEŞ TEMMUZ

GÖRKEM
MERT
ALTAYLAR
15 Temmuz’un en GENÇ gazil-
erinden Görkem Mert Altaylar, 
15 Temmuz 2016 gecesi annesi ve 
ablasıyla birlikte yolculuk yaptığı 
otomobilin üstünden geçen tank-
la yaralandı. “Vatanımı kaybet-
memek için canımı veririm.” di-
yen Görkem, bugün 8’nci sınıfa 
başlamaya hazırlanıyor. İleride 
Gazi Görkem Mert Altaylar adını 
başarılı bir basketbolcu olar-
ak kalplere yazdırmak istiyor. 

15 Temmuz’un en genç gazis-
inin yaşadıklarını, geleceğe 
dair hayallerini gazetemiz 
için Derya Sena Sevinç sordu, 
Görkem Mert Altaylar yanıtladı. 
Ankara doğumlu olan Derya Sena 
Sevinç, Türk Telekom Mesleki Ve 
Teknik Anadolu Lisesi Radyo Tel-

evizyon alanından bu yıl mezun 
oldu. Dans etmeyi, kitap okumayı, 
tarihî araştırmaları, yeni şehirler 
ve yerler keşfetmeyi seven Sevinç, 
ileride iyi bir oyuncu olmayı ve 
kendi çiftliğini kurmayı hedefliyor. 

Görkem, seni biraz daha 
yakından tanıyabilir miyiz?

1 Ağustos 2008’de İstanbul Sul-
tangazi’de doğdum. Aslen Rize 
Pazarlıyız. Bir ağabeyim ve bir 
ablam var. Beş kişilik bir ailenin en 
küçük üyesiyim. 15 Temmuz günü 
hain darbe girişimi yaşandığın-
da ilkokul ikinci sınıfın yaz tatil-
iydi. Şu anda ortaokulda okuy-
orum. Bu yıl 8’inci sınıfa geçtim.

O gecenin sonunda “İn-
şallah okul açılana kadar 
düzeleceğim, gururluyum. 
Vatan sağ olsun…” demişsin. 
Sana o küçücük yaşında bu 
cümleleri kurduran olayı 
anlatır mısın?

Darbe olduğu akşam anneannem-
lerin evindeydik. Annem darbeyi 
duyunca çok tedirgin oldu, eve 
dönmek istedi. Ben o zamanlar dar-
benin ne olduğunu bilmiyordum. 
Ama kötü bir şey olduğunu an-
lamıştım. Annem, ablam ve ben yola 
çıktık. Yolda bir benzinliğe girdik. 
Hiç kimse yoktu. Su bile alama-
dık. Sonra TEM Otoyolu’na çıktık. 
Bizim içinde bulunduğumuz oto-
mobile araba çarpar gibi oldu. Son-
ra tank arabamızın üstünden geçti. 
Annem ve ablam arabadan indi. 
Ben orada sıkıştım. Vatandaşların 
uzun uğraşlardan sonra beni 
oradan aldığını hatırlıyorum. 
Aralığı genişlettiler. Ondan 
sonra beni siyah bir arabaya 
bindirdiler. Hastaneye git-
tik. Kolum ve bacağım kırılmış. 
Bir insanın vatanı, ailesi gibidir. 
Her ikisini de kaybettiğimizde 
kendimizi yarım hissederiz ve kay-
betmemek için savaşır, canımızı 
feda ederiz. O gece yaşadığımız 
acılar, olaylar, vatanımız için bir-
lik ve beraberlik mücadelesiydi.
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O an ne hissettin?

Yaralandığımda pek bir şey hissede-
medim aslında. O zaman hisler-
im durmuş gibiydi. Yani bom-
boş bir yerde gibiydim. Gözlerim 
kapalıydı. Her yer simsiyahtı.

İlk kimi düşündün?

Yanımda olan ablam ve annemi 
düşündüm. Onlara ne olduğunu 
merak ettim. “İnşallah kurtul-
muşlardır, ölmemişlerdir.” dedim.

İsminin başındaki “gazi” un-
vanı sana neler hissettiriyor?

Gazilik unvanına sahip olmak çok 
gurur verici... İsmimin başında “gazi” 
unvanını görünce mutlu oluyorum.
 
O günden bu güne ailenin, 
arkadaşlarının sana yak-
laşımında neler değişti, 
hayatında neler oldu?

Küçük yaşta gazi olduğumu duy-
an çoğu kişi şaşırdı bu duruma. 
Herkes neler olduğunu anlatmamı 
istedi. Ben anlattım, onlar dinledi. 
Üzüldüm. Herkes çok üzüldü ama 
beni mutlu etmeye, yaşadıklarımı 
unutturmaya çalıştılar.

Sence millet olmak nedir?

Bence “millet olmak”; birlik-
ten doğan güç, mücadele, payla-

şmak ve tek amaç uğruna, tek bay-
rak altında birlik olmak demek.

Vatan savunması deyince 
aklına ne geliyor?

Tereddüt etmeden canım pa-
hasına mücadele etmek…

Matematiği çok sevdiğini, 
robotik ile ilgilendiğini 
söylemişsin o günlerde... 
Başka ilgi alanların da var 
mı?

Geçen zamanda matematik ve 
robotlara biraz daha az zam-
an ayırabildim. Şu anda lisanslı 
basketbol oyuncusuyum. Yem-
ek yapmayı da çok seviyorum. 
Bu iki alanda ilerlemek olabilir. 

Gelecekte nasıl bir Görkem 
Mert Altaylar hayal ediyor-
sun?

Basketbolda daha çok çalışıp iyi yer-
lere gelmek, Gazi Görkem Mert Al-
taylar adını başarılı bir basketbolcu 
olarak kalplere yazdırmak istiyorum. 
Sevilen, saygı duyulan, vatanı için 
her şeyi yapabilecek bir Görkem 
Mert Altaylar görmek istiyorum. 

“15 Temmuz benim için bir zafer 
gibi… Çok kayıplarımız olsa da 
milyonlarca insan kurtarıldı.”

15 Temmuz senin için ne 
ifade ediyor? Tek cümleyle 
anlatmak istersin… 

15 Temmuz benim için bir zafer 
gibi… Çok kayıplarımız olsa da 
milyonlarca insan kurtarıldı. Yani 
daha çok insan ölebilir ya da esir 
olabilirdi. 

Yaşamının herhangi bir 
döneminde vatan seni yenid-
en mücadeleye çağırırsa ne 
yaparsın?

Vatanım için her zaman göreve hazır 
olacağım ve bunun için çalışacağım. 

15 Temmuz Milli Birlik Ve 
Demokrasi Günü’nde ark-
adaşlarına, büyüklerine, mille-
timize neler söylemek istersin?
15 Temmuzlar tekrar yaşanmasın. 
Biz birlik olduğumuz sürece 
özgürlüğümüze sahip çıkmış oluruz. 
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BATUHAN
ÇETİNER
15 Temmuz’un en genç gaziler-
inden biri olan Batuhan Çetin-
er, o gece ailesiyle birlikte git-
tiği Vatan Caddesi’nde hainlerin 
silahından çıkan bir kurşunla 
yaralandı. O gün 8 yaşında olan 
Batuhan, bugün artık bir liseli. 
Kolunda ve kalbinde ömrü boyun-
ca taşıyacağı yara iziyle vatanı-
na, milletine, ailesine hayırlı bir 
insan olmayı ve çok sevdiği fut-
bolda adını duyurmayı istiyor. 

15 Temmuz’un en genç gazilerin-
den biri olan Batuhan Çetiner’in 
düşüncelerini, hayallerini yarı-
na taşıyacak röportajı, müstak-
bel bir iletişimci gerçekleştirdi. 
Gazetemizin bu röportajı için 
Yiğit Yolbilir muhabirlik yaptı.  

Ankara doğumlu olan Yiğit Yol-
bilir, Türk Telekom Mesleki Ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde Radyo 
Televizyon alanında okuyor. 12. 
sınıf öğrencisi olan Yolbilir; müzik 
dinlemeyi, paten ve kaykay kullan-
mayı seviyor. Üniversitede radyo 
televizyon ve iletişim alanda eğit-
imini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Batuhan Çetiner, sen 15 
Temmuz’un en genç gaziler-
inden birisin. Seni yakından 
tanıyabilir miyiz?

7 Şubat 2008’de doğdum. İstan-
bul’un Fatih ilçesinde yaşıyoruz. 
Dört kişilik bir aileyiz. 8 yaşın-
da bir kardeşim var. İlkokulu, 
Akşemsettin İlkokulunda okudum. 
Neslişah İmam Hatip Ortaoku-
lundan bu dönem mezun oldum. 
Gazi olduğumda 8 yaşındaydım. 

O gece neler oldu bizimle 
paylaşır mısın?

Babam eve geldiğinde bize “Darbe 
oluyor.” dedi. Hemen televizyonu 
açtık. Televizyonda da öyle söyleni-
yordu. O zaman ben darbe nedir, 
bilmiyordum. Sonra annem ve ba-
bam, evimize en yakın noktaya, 
Vatan Emniyet müdürlüğünün 
önüne, bizi ve geleceğimizi savun-
mak için gitmeye karar verdi. “Ben 
de geleceğim.” dedim. Hep bir-
likte dört kişi Vatan Caddesi’ne 
doğru yola çıktık. Ellerinde Türk 
bayrağı olan birçok kişi, akın akın 
oraya geliyordu. Havadaki jetlerin 
sesini hatırlıyorum. Yanımızdan 
tanklar geçiyordu. Nasıl olduğunu 
bilmiyorum, sol kolumda bir acı 
hissettim. “Anne elime demir gel-
di.” dedim. Kolumdan kan ge-
lince vurulduğumu anladım. Ba-
bam beni kucağına alıp hastaneye 
koşarken korktum, ölebileceğimi 
bile düşündüm. Beş yıl geçmesine 
rağmen o kurşun izi hâlâ kolum-
da, her zaman da kalbimde olacak...
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O günden bugüne hafızanda 
neler kaldı?

O günden önceki Batu-
han ile sonrasındaki Batu-
han arasında farklılık var mı? 
O günü düşündüğümde hatır-
ladığım korku, ailemin paniği, 
camide okunan selalar, başımızın 
üstünden geçen helikopterlerin 
ürkütücü sesi, önümüzden geçen 
tanklar ve tüm bunların karşısın-
da elinde Türk bayrağından başka 
bir şey olmayan insanlar… Karan-
lık geceden sonra gelen aydınlık 
bir sabahtı 16 Temmuz 2016… 
Bazen kendimi yaşıtlarımdan 
daha büyük gibi hissediyorum. 

“’Gazilik’ bana verilen en 
güzel lütuf… Maneviyatını her 
geçen gün daha iyi anlıyorum.”

Sen de şu anda ‘Gazi’ unvanı 
taşıyan bir gençsin. Bu sana 
neler hissettiriyor?
Öğretmenlerimizin bize söyle-

diği sözlerden biri de “Şehit nur-
lanmış, gazi onurlanmış asker-
dir” şuuruydu. “Gazilik”, bana 
verilen en güzel lütuf… Manevi-
yatını her geçen gün daha iyi an-
lıyorum. Mutluyum, gururluyum. 

Okul ve mahalle ark-
adaşların, ailen bu durumu 
nasıl karşıladı?

8 yaşında gazi olduğum için okul 
ve mahalle arkadaşlarım da ben de 
gaziliğin farkında değildik. Ama 
büyüklerin bana “Küçük Gazi” 
demesi beni gururlandırıyor-
du. Çok mutlu oluyordum. 

Millet olmak senin için ne 
ifade ediyor?

Bütün olmak ve bir olmak…

Futbolla ilgilendiğini 
söylemişsin o günlerde. Fut-
boldan başka uğraşların var 
mı?

Fanatik Beşiktaşlıyız. Futbol oyna-
mayı ve izlemeyi çok seviyorum. 

İlk olarak semtimizin takımı Fatih 
Karagümrük’te altyapıda oynadım. 
Daha sonra oradan ayrıldım. Şimdi 
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor 
Kulübü’nde oynuyorum. İnşallah, 
daha iyi yerlere gelmek istiyorum.

Biraz da gelecek hayallerin-
den bahseder misin?

Önceliğim, vatanıma milletime 
ve aileme hayırlı bir insan olmak. 
Futbolu çok sevdiğim için fut-
bolcu olmak istiyorum. Bu alan-
da adımı duyurmayı hayal edi-
yorum. Yıllar geçtikçe fikrim 
değişir mi, bunu bilmiyorum. 
 
Yaşamının herhangi bir 
döneminde, vatan seni 
tekrar göreve çağırırsa ne 
yaparsın?

Hiç düşünmeden yine gider-
im. Vatani görevimi yapacağım 
günü dört gözle bekliyorum. 

15 Temmuz Millî Birlik ve 
Demokrasi Günü’nde ark-
adaşlarına, büyüklerine, 
milletimize neler söylemek 
istersin?

Bir daha 15 Temmuzlar yaşamam-
ak için, daha güzel yarınlar için 
“Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” 
En önemlisi, kardeş olalım…
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MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
“Millet Olmak” Temalı Af iş Yarışması

Birinci
Dilan BATI

Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi

İkinci
Busenur GÖZLÜ

Elazığ Çubuk Bey Anadolu Lisesi Öğrencisi

Üçüncü
 Ecem Ahsen SARIKAYA

Sivas Prof. Dr. Necati ERŞEN Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi
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