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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
Merzifon Şube Başkanı Recep İğci, lS
Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı
basın açıklamasında; "Türkiye
Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder

Gazi Mustafa KemalAtatürk, Sakarya
Meydan Muharebesinin kazanılmasına
mütOakip, 19 Eylül 't921'de TBMM
tarafından Mareşallik rütbesi ve gazilik
ünvanı ile onurlandırılmış, bu nedenle
de 19 Eylü| günü 2002 yılında
çıkartılan yasa ile Gaziler Günü olarak

kabul edilmiştir" dedi.
Türk milletinin gururla ve şerefle
taşıdığıbir unvan ölan gaziliğin, savaş
alanlarında kazanılmış rütbelerin en
büyüğü olan şehitlikten sonraki rütbe
olduğunu da belirten Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği Merzifon Şube
Başkanı Recep lğci; "Bu gün kutsal
vatan topraklarının bölünmez
bütünlüğünü korumak için, üstün bir
cesaret ve feragat örneği gösiererek
hayatlarını ortaya koyan ve gazi1,1,.
onuruna erişen kahraman vatan
evlatlarını şükran ve minnetle

andığımız gündür,
Yüce Türk Milleti gibi bağımsıziığinı
savaşlarda göğüs göğüse çarpışarak
kazanmış milletler için, gaziIiğin
değeri, çok büyük ve çok anlamlıdır.
Şehitlik ve gazilik vatan sevgisini, milli
ve manevi değerlerini her şeyden
üstün tutan Türk milleti için

ulaşılabilecek en yüce makamlardır,

Bu topraklarda huzur ve güven içinde

yaşamamızın asli unsurlarından biri

olan bu kahramanIar, Türk milletinin
kalbinde her zaman müstesna bir yere

sahiptir" dedi.
İğci, açı klamastnın devam ında, "Türk
Mılleti bağımsızlığını seven, asi] ve
yüce bir millettir Esareti ve

ktsıtlanı_ı;ayı hiçbir koşulda asla kabul
etmemiş, bu uğurda vatanı için birçck
savaşlara katılmış, şehit ve gazi olarak
savaşlardan çıkmış, tarih boyunca ca
kendinden'asker' olarak bahsettirmiş
cesur bir millettir. Bunun en büyük
-'
örneği, vatan ve millet aşığı olan Ulu
Onder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
önderliğini ve komutanlığını yaptığı
Birinci Dünya Savaşı, Kütahya-

Eskişehir Savaşı ve Sakarya Savaşı

sırası nda yaralanması na rağmen,
savaşı terk etmemesidir
Uzerinde bulunduğumuz toprak
parçasında düşman korkusu olmadan
yaşamlarım ızı sürdüreb jliyorsak, bu
hen-ı birilerinin canlaı,ın va',ar iCin feca
etmiş olmaları, hem de halen feda

etmekte oldukları içindir. GaziIerimiz
onurumuz, gururumuzdu r.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü,
miileiimizin huzuru için canından can,
kaniııdan kan veren tünı kahraman
Gar_ıierimizi saygı minnet ve şükranla
anıyor, Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa KemalAtatürk ve silah
arkadaşları başta olmak üzere
ebediyete intikal etmiş olan
gazilerimizi ve tijm şehitlerimizi rahmet
ve minnetle ydd ederken, Yüce

AIlah'tan, hayatta olan tüm
gazilerımize aileleri ile birlikte sağiıklı,
huzurlu, uzun ömtirler diliycr. Gaziler
Günü'nü kutluyorum" iface ]er ne yer

NURETTIN DEGlriM=NCI
]

