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Mardin’in Derik İlçesi’nde dün öğle saatlerinde PKK’lı teröristler tarafından
Kaymakamlık binasına düzenlenen hain saldırıda yaralanan ve helikopterle Gaziantep’e
getirildiği hastanede tedavi altına alınan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk
kardeşimizin bu sabah saatlerinde şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik.
Milletimizin âli menfaatleri uğruna görevlerini her koşulda fedakârca yerine getirmekte
olan kamu personelimizi hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı bir kez daha
şiddetle kınıyorum.
Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkomutanlığında; ordumuzla,
polisimizle, köy korucularımızla hep birlikte dağ taş demeden bu mücadelemizi
sürdüreceğiz. Teröre asla taviz vermeyeceğiz. Bunlar bizi yıldıramaz. Milletimiz, 30
yılı aşkın süredir PKK eylemlerinde, 15 Temmuz gecesi FETO ihanetinde, DAIS’in
yıllardır yaptığı canlı bomba eylemlerinde, bu oyuna gelmeyeceğini sayısız defa ortaya
koymuştur.
Hz. Âdem’den sonra biliyorsunuz Kabil kardeşi Habil’i katletti. Bakara Suresi 154.
Ayetinde, ‘Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz, onlar diridirler siz bilemezsiniz’
diyor. Bu da ne demektir, kıyamete dek bu mücadele sürecektir. Yani bir tarafta hak
olacak, bir tarafta batıl olacak. Bunlar batılın askerleridir. Bu batılın askerlerine karşı da
mücadeleyi milletçe hep beraber sürdüreceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım!
Ülkemizde denenen aynı alçak oyun tutmayacak. Teröristlere karşı mücadelemizi
yılmadan, usanmadan vereceğiz. Muhammed Fatihlerimizin kanlarını yerde
bırakmayacağız. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız.

İnşallah bu işin üstesinden er veya geç geleceğiz. En ufak bir zaafa yer olmayacak.
Rehavete yer olmayacak. Hangi dilden anlıyorlarsa o dilden kendilerine konuşmak
suretiyle yola devam edeceğiz. Bu bir Hak ve Batıl mücadelesidir. Hak er veya geç
galip gelecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın.
Birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu kirli oyunun parçası olan PKK ve arkasındaki
destekçileri bilsinler ki halkımız teröre boyun eğmeyecek, bu saldırıyı gerçekleştirenler
bedelini misliyle ödeyeceklerdir.

Devletimiz ve milletimiz için ateşten gömleği sırtına giyerek canı pahasına devletini
temsil etme vakarlığını göstermiş ve bu uğurda canını feda eden Merhum
Kaymakamımız Fatih Safitürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı cennet olsun.
Milletimizin başı sağ olsun.

