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karar aldık. Atatürk rozeti de takılmayacak, kurt ro
zet de takılmayacak». Kendisine, Atatürk'ün, dev
let olduğunu, Atatürk'ün Cumhuriyet olduğunu,
Atatürk'ün bayrak olduğunu söyledik. Bir devletle,
bir bayrakla, bîr Cumhuriyetle, bir kurt resmini karşılaştıramayacağım, ne biçim mantık olduğunu sor
duk. Sayın arkadaşımla arasında çıkan tartışmamın
daha da ileriye varacağını düşünerek, bu meselenin
burada noktalanmasını diledim, rica ettim ve arka
daşımla birlikte ayrıldık. 10 gün sonra, bu söylediğim,
gerçekten Malatya'nın Hekimhan ilçesinin muvaze
ne unsuru olan Kaymakam Hekimhan'dan ahndı. Li
se Müdürü orada duruyor.
Ne garip tecellidir ki, bugünkü Cephe Hüküme
tinin sayın İçişleri Bakanı, benim gibi, Hekimhan'ın
çocuğudur. Kaymakam ayrıldıktan sonra olaylar da
ha çok sıklaştı.
BAŞKAN — Sayın Gökçe, bir dakikanız var.
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Ve bundan 20
gün önce de, çıkan büyük olaylar, o günü, Kayma
kamın atılmasına neden olan o 20 kişilik ekip, lise
nin önüne gelmek suretiyle yine bağırmaya çağırma
ya başladı. Arkasından okul taşlandı ve o günden
bu yana da okul kapalı bulunuyor. Sayın Vali, ora
da bulunan bir kısım öğrenciyi Malatya'nın diğer li
selerine naklettirmekte; ama bir kısım tasdikname
sini alıp ayrılmak istediğinde, Vali karşı çıkıyor;
tasdikname verdirmiyor, okul da açılmıyor. Yetkili
lerden dileğim şu:
Hekimhan, gerçekten bir barut fıçısı halinde. Sı
kıntıların arttığım görmemeye olanak yoktur. Kendi
doğduğum, ekmeği ile büyüdüğüm bir ilçenin, içinde
bulunmak benim görevim. Orada çıkan
olayların
yatışmasına, durdurulmasına imkân bulunmadığını
söylemek istiyorum.
Sayın İçişleri Bakanına, sayın MiF.î Eğitim Baka
nına ricada bulunuyorum: Bu okulun sıkıntılarının
bir an evvel giderilmesini ve açılmasını diliyorum ve
ilâveten şunu söylemek istiyorum: Verilen bilgiye
göre, 100 bin liranın üzerinde bir hasarın olduğu bil
diriliyor. Halbuki, Belediye Başkanı, derhal, beledi
yenin olanakları ile iki günde okulun tamir edilebi
leceğini, kırılan camların taküabileceğini söylüyor.
Bu bakımdan, Hekimhan'da Lisenin daha çok ka
palı bulunmasının; köyden gelip giden yüzlerce öğ
rencinin, «okul açıldı mı, açılmadı mı?» diye kış gü
nünde gelip giden öğrencüerin bu sıkıntılarının önü
ne geçilmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (C.H.P.
sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim saym Gökçe.
Cevap vermek üzere sayın Bakan, buyurun efen
dim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ E R D E M
(İzmir) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri;
Malarya Milletvekili arkadaşımın, sadece bana ait
kısmına ilgili bir açıklamada bulunacağım.
Tahminen dört veya beş gün evvel benden ricada
bulundular. Kendileriyle ilgileneceğimi ifade ettim.
Dün değil, evvelki gün yanıma geldiklerinde, önüme
, gelmiş bir raporun olduğunu ifade ettim. Rapor,
Vali, Millî Eğitim Müdürü, üç millî eğitim müdür
muavini, okul müdürü, lise müdürü muavinlerinden
müteşekkil, ayn ayrı yapılmış tahkikatlara aittir.
Sayın arkadaşım, gelen bu tahkikatların dışında,
Bakanlıktan bir müfettiş tefrik edilmek suretiyle ma
hallinde tahkikini benden istemişlerdir.
Bu hususta dün vermiş olduğum bir emir ile du
rum Teftiş Heyeti Başkanlığına intikal ettirilmiştir,
muhterem heyetinize arz ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
3 — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un,
son
günlerde meydana gelen komando saldırıları
konu
sunda gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Son günlerde meydana gelen ko
mando saldırıları üzerinde gündem dışı söz isteyen
sayın Yüksel Çakmur, buyurunuz.
Konuşma süreniz beş dakika ile sınırlıdır, bu süre
içine konuşmanızı sığdırmanızı rica ediyorum.
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Değerli arka
daşlar;
Demokratik yaşamımızın en kanlı dönemini yaşı
yoruz. Türk halkı mutlu değildir. Tedirgin ve yarı
nından emin olmadan yaşamını sürdürmektedir. Ya
rasanın aydınlıktan korktuğu kadar, bugün iktidarı
ellerinde bulunduranlar özgürlüklerden ve demokra
tik gelişmeden ürkmekte ve korkmaktadırlar.
Demokrasinin güvenceli temellere dayanması ve
kökleşmesi, iktidarı, her ne pahasına olursa olsun el
lerinden kaçırmak istemeyen, karanlık ve Türkiye'yi
sonu belli olmayan serüvenlere sürükleyip uçurumun
eşiğine getiren bugünkü Hükümeti, geleceği yönün
den korkutmaktadır.
Bu nedenle, her gün bir yeni cinayetin işlenme
sinin ortamı Hükümetçe hazırlanmakta; bugünkü Hü
kümet tam bir suç bataklığına gömülmektedir. İş
lenen cinayetlerin, yapılan haksızlıkların ve akıl al
maz yolsuzlukların hesabını vermekten korkan Hükü-
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