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CENGÂVER ŞAHİN AMCA 

 Size “cengâver” diyerek hitap etmek istedim. Okumalarım ve araştırmalarım sonucu 

size en uygun unvanın “cengâver” olduğuna karar verdim.  

 Cengâversiniz çünkü zalim Fransızlara karşı neler yaptığınızı unutmadık.  

 Cengâversiniz çünkü tam donanımlı Fransız birliklerini bir grup kahraman 

askerlerimizle perişan ettiniz ve zaferinizin ardından düşman kumandanına gönderdiğiniz 

mektupta, “Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır... Din için, 

namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı 

gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza” diyerek gözdağı 

verdiniz. 

 Cengâversiniz çünkü gece uyurken üşüdüğünü gördüğünüz askerinize, üzerinizdeki kaputu 

örttünüz.  

 Cengâversiniz çünkü geri çekilelim diyenlere, “Düşman buradan geçerse ben Antep’e ne 

yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudum üzerinden geçebilir” diyerek haykırdınız. 

 Cengâversiniz çünkü zalim düşman askerleri merminiz bitmesine rağmen sizin karşınıza 

çıkmaya cesaret edememiştir. 

 Size bu bölümden itibaren Şahin Amca diye seslenmek istiyorum. Şahin Amca, göstermiş 

olduğunuz kahramanlıklarınızı örnek alıyorum. Her Türk gencinin de sizin yolunuzdan gitmesi 

gerektiğini düşünüyorum. 

 Antep şehrimiz sizin ve kahraman atalarımızın sayesinde ‘Gazi’ unvanını aldı. Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk, “Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki! Onlar sadece Antep’i değil tüm 

Türkiye’yi kurtardılar” diyerek sizleri övdü. 

 Biliyor musun Şahin Amca? 

 Antep halkının gözlerinde o kadar değerlisin ki isminizi sonsuza kadar yaşatmak için ilçemize 

adınızı vermişler. Hem de şehrimizin en büyük ilçesiyiz.  

 ‘Şahinbey İlçesi’ 

 İlçemiz ilk günden beri gelişerek ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi olmuştur. Belediyemiz, 

atalarımıza verdiği değeri göstermek için elinden geleni yapıyor Şahin Amca. Evimizi yakınında 

kocaman bir park yapıldı. İsmi Şahinler Vadisi. Yine sizin isminizden esinlenildi galiba. Çok büyük ve 

güzel bir park. Hem parkımızın içinde teleferik var. Küçük kardeşimle yaz aylarında teleferiğe binmek 

eğlenceli oluyor. Bu arada sizin zamanınızda galiba teleferik yoktu. Araştırınca fark ettim. Teleferik, 

havadan gezi araçlı tellerin sayesinde hareket eden bir araç. Görseydiniz eminim çok şaşırırdınız Şahin 

Amca. 



 Biliyor musun Şahin Amca? 

 Teknoloji çok ilerledi. Evler, arabalar, teknolojik aletler, iletişim araçları aldı başını gidiyor. Biz 

gençler olarak teknolojiye ayak uydurmalı ve kitaplarla dostluk kurmalıyız. Bol bol okumalı ve 

araştırmalıyız ki sizin gibi kahramanlarımızın yaşadıklarını öğrenelim ve bunlardan dersler çıkaralım. 

 Şahin Amca, mektubumun son kısmında başımızda bulunan bir mikroptan bahsedeceğim. Bu 

mikroba Korona Virüsü deniyor. Tüm dünyayı saran bu virüs yüzünden evimizden dışarı çıkamıyoruz. Bir 

aydan fazla oldu sanırım okula da gidemiyoruz. Ama merek etme Şahin Amca, ödevlerimizi evden 

yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bizimle çok ilgileniyor.  

 Bu virüs sayesinde bol bol kitap okuma ve araştırma yapıyorum. Sizin hayatınızı da bu şekilde 

çok iyi öğrenmiş oldum. Mektubuma son verirken başta anne ve babamın olmak üzere tüm yakın 

akrabalarımın size selamı ve duası var. 

 Sizin için yazılmış bir şiirin ilk bölümüyle size veda ediyor, ellerinizden öpüyorum. 

    “Ben Antepliyim Şahin'im ağam  

    Mavzer omzuma yük  

    Ben yumruklarımla dövüşeceğim  

    Yumruklarım memleket kadar büyük” 

     


