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Zaman ne çabuk geçiyor. Yaralarımız henüz taptaze. Unutmadık sizleri, unutmadık asla 

unutmayacağız da. Yaptığınız kahramanlıkları, gösterdiğiniz cesareti, yiğitliğinizi…      

Düşmana korku salan ey Şahin Bey’im! Paramparça ettiğiniz, mektubunuzu okuyan 

Fransızların yüzlerini görmeyi çok isterdim. Cihatta iken yanınızda olmayı çok isterdim. 

Vereceğiniz emirlere uymayı, sırt sırta omuz omuza Mehmetçiklerimizle beraber çarpışmayı, 

Mehmetçiklerimizin yüzlerindeki vatan aşkını görmeyi ne çok isterdim. Bu uğurda sizlerle 

beraber şehadet şerbetini içip şehitlik mertebesine ulaşmayı ne çok isterdim. Bugün özgürsek, 

düşman boyunduruğu altında yaşamıyorsak, bizi biz yapan değerleri kaybetmemişsek bunların 

hepsi sizin ve silah arkadaşlarınızın sayesindedir. Şanlı bayrağımız bugün sizler sayesinde 

dalgalanıyor; şehadet aşkıyla, vatan sevgisi ile düşmana korku salan siz kahramanlarımızın 

kanıyla boyanmış bayrağımız. Bugün bizler için yaptığınız fedakârlıkların 100. yılı. Keşke bugün 

burada olabilseydiniz. Bu mektubumu okuyabilseydiniz. Gazi olan Antep’imizin sizlere duyduğu 

özlem ve hasreti, teşekkürü görebilseydiniz. Ama biliyorum ki şehitler ölmez. Sizler hiçbir zaman 

ölmediniz. Sizler Elmalı Köprüsü’nde ölmediniz.  “Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her 

zerresinde şüheda kanı mevcuttur. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak, bize 

ağustos ayı sıcağında soğuk şerbet içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan 

savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.” diyerek üzerinize gelen koskoca Fransız ordusuna iman 

dolu göğüslerinizi gererek bir kez daha gücünüzü gösterdiniz. Sen ki cihadın son anında bile: 

“Düşman buradan geçerse ben Ayıntab’a ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudum 

üzerinden geçebilir.” diyerek bir kez daha cesaretini, yiğitliğini, kararlılığını gösterdin bizlere. 

Sen ki elindeki son mermiyi düşmana sıkana kadar bir adım bile geri atmadın. Sen ki mermi 

bittiğinde en ufak korku,  en ufak tereddüt bile göstermedin. Sonuna kadar çarpıştın. Korkakların 

hiçbiri yaklaşamadı sana ey Şahin Bey’im! Bir tanesi bile! Şehitlik mertebesine erişen şehadet 

kanına bulanmış bedeninden bile korkuyorlardı.  

Ey bu aziz vatan için, yurdun her karış toprağı için, Gazi olan Antep’imiz için kanlarının 

son damlasına kadar, şarjörlerindeki son mermisine kadar cihat eden Mehmetçiklerim, Şahin 

Bey’im! Sizleri asla unutmadık asla unutmayacağız!...       


