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GÜNEY ‘ İN YİĞİDİNE 

        Kahramanım, Şahin Bey’im  

       “Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.” diyen bir önderin başlattığı, sizlerin de devam 

ettirdiği bu İstiklal Harbi’nin aziz şehitlerindensin sen! Seni ne görme ne tanıma şansım oldu. Ama 

senin fedakarlıkların, kahramanlıkların sayesinde tek ben değil, tüm dünya tanıyor artık seni. 

Ben de senin gibi Gaziantepliyim. Ben Gaziantep’im. Kahramanlıklarla, aziz kanlarınızla 

suladığınız bu yurdun ferdiyim. Ve seninle aynı şehirde yaşamış, bu topraklarda ısınmış, nefes 

almış biri olmaktan gurur duyuyorum.   

         Adını, yazdığı nice destanlarla, zaferlerle kazanmış bu gazi şehrimiz kolay elde edilmedi.  

“Müsterih olunuz, düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez.” diyerek kazandın 

halkın kalbini. İşte bu asil duruş, bu kararlılık, bu iman gücünle vatan sevgin seni Şahin Bey yaptı. 

“Düşman buradan geçerse ben Ayıntap’a ne yüzle dönerim.” sözün kazındı akıllarımıza. İşte bu 

sözün gerçek vatan sevgisinin, yurt aşkının nasıl olması gerektiğini gösterdi bize. En karanlık 

zamanlarımızda ışık oldun yolumuza. Biz seni tanımadan, görmeden sevdik. Kendimize bir örnek 

vesikası edindik. Bizim seni yaşama fırsatımız olmadı ama biz seni sensiz yaşamayı da öğrendik. 

Öyledir ya hani bazı sevgiler… Görmeden, yaşamadan seversin. İsmini biliyorsundur, bir de 

yiğitliğini, kahramanlığını, cesaretini, memleket sevgisini… İşte hiç görmeden, tanımadan sırf bu 

vasıflar sevdirir ya onu sana… Tıpkı Atatürk gibi. O mavi gözlü dev gibi. Şahinbey’im, arslanım, 

yiğidim! Böylesin sen de! Bu vatan uğruna ne kadar şehit verdik. Kaç ailenin yuvası, hayalleri, 

umutları yıkıldı. Kaç çocuk annesiz, babasız kaldı. Kaç ailenin ocağına ateş düştü. Sen de bu 

vatan için evinden ailenden ayrı kaldın. Varını, yoğunu bir kenara bırakıp vatanın için savaştın. 

Ve bizim için, gazi şehrimiz, memleketimiz için canını feda ettin. Her Gaziantepliyi 

duygulandıran, memleket sevmenin, vatan sevmenin ne demek olduğunu, bunun için nice 

yiğitlerin bu topraklardan geçtiğini hatırlatan bir babayiğitsin sen! Biz senin hakkını ödeyemeyiz. 

Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey var belki de. Senin bize emanet ettiğin bu güzel şehri 

gururlandırmak, onurlandırmak ve bunun için çok çalışmak. Övüncümüz Gaziantep! Sevincimiz, 

umudumuz, hayallerimiz Gaziantep! Şahinbey’imin bana emaneti, sevdası Gaziantep!   

       Ben kendi adıma çok çalışacağıma ve elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum.  

Sözüm söz! Şahinbey’im, yiğidim! Sana bu mektubu yazıyorum. Çünkü başta Ulu Önder Atatürk’e 

ve memleketimin kurtarıcısı, kahramanı sen Şahin Bey’ime ve aziz şehitlerimize teşekkürü borç 

biliyorum. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!   

      Senin kocaman yüreğin, fedakarlığın ve cesaretin kalbimde baki kalacak. Sen bizim 

gururumuz, sevdamız, övüncümüz! Titrek satırlarıma burada son verirken sana olan 

muhabbetimi biraz olsun ifade edebilmiş olmamın huzuru ve mutluluğu içindeyim. Anamızın ak 

sütü gibi helal topraklarımızda rahat uyu. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Rabbim seni ve nice 

aziz şehitlerimizi cemaliyle müşerref kılsın.              

                                                                                                                                         


