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Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Sayın Tahsin Coş
kan'm tutanağına vâki itiraz üzerine Komisyo
numuzca tetkikata girişilmiş ve Büyük Millet 
Meclisince verilen tahkik kararı üzerine komis
yon namına milletvekillerinden mürekkep üç ki
şilik bir heyet Kastamonu'ya giderek Demokrat 
Parti Adaylarından Hilmi Ayrancı'nm şikâyeti
ni mahallinde tahkik etmiştir. Mezkûr heyet, yap
tığı tahkikat sonunda : 

1. Taşköprü'nün Çeteni Köyünde yapılan 
seçimde kapalı hücre yapılmamış ve seçmenler 
sandık başında reylerini aleni olarak kullanmak 
mecburiyetinde kaldığından bu sandıktaki oyla
rın iptali gerektiği, 

2. Yine Taşköprü'ye bağlı Aşağı Şehirvi-
ran ve Yukarı Şehirviran köylerinde yapılan 
seçimde ilce seçim kurulu başkanının emriyle 
mezkûr köylere jandarmalar giderek Demokrat 
Parti listelerinde aday bulunan Fahri Keçeci ve 
Ifilmi Ayrancı'nın adaylıktan çıkarılmış bulun
duğunu söylemeleri üzerine sandık memurlarının 
bu emri seçmenlere bildirdiği ve her iki adayın 
listelerden bu suretle silindiğinin tesbit edilmesi 
üzerine bu iki köydeki seçim tutanaklarının iptal 
edilmesi lâzımgeldiği, 

3. Yine Taşköprü'ye bağlı Avşar Köyünde 
seçim ikmal edildikten sonra oy puslalariyle 
zarflartmn imha edilerek yerine C. H. Partisinin 
adaylarına ait oy puslalarınm atıldığını kati 
surette tesbit ederek bu üç noktada tebarüz et
tirilen hususlar nazara alınarak bu sandıkların 
iptali ^cihetine gidildiği takdirde müşteki Demok
rat Parti Adayı Hilmi Ayrancı'nın Milletvekil

liğine seçilen Tahsin Coşkan'dan on yedi rey 
ileri geçeceği hesap edilerek Tahsin Coşkan'a 
ait Milletvekilliği tutanağının iptali gerektiği 
kanaat ve mütalâasında bulunmuştur. 

Heyet tarafından ekseriyetle yarılan bu 
kanaati muhtevi rapor komisyonumuzun 6 . II . 
1951 günkü toplantısında uzun münakaşaları 
mucip olmuş ve tahkik heyetine dâhil Gümü-
şane Milletvekili Halis Tokdemir ve Kocaeli 
Milletvekili Lûtfi Tokoğlu ile muhalefet şerhi
ni veren Kars Milletvekili Abbas Çetin'de din
lendikten sonra aşağıdaki mütalâa ve neticeye 
varılmıştır: 

1. Taşköprü'nün Çetni Köyünde seçim san
dığı yanında veya uzağında kapalı bir hücre 
yapılmamış bulunması ve bu sebeple seçmen
lerin oylar nı aleni olarak kullanmak mec
buriyetinde kalması mahallinde tahkikat yapan 
heyetin ittifakiyle tesbit edilmiş ve bu husus 
komisyonumuzda da münakaşasız ge'çerek itti
fakla kabul ve bu sandıktaki oyların iptali ge
rektiği neticesine varılmıştır. 

2. Taşköprü İlcesine bağlı aşağı Şehirviran 
ve Yukarı Şehirviran köylerinde yapılan se
çime gelince: İlce seçim kurulu başkanlığın
dan çıkan emir neticesi jandarma erlerinin se
çim günü bu köylere gelerek: Demokrat Parti
nin milletvekili adayı olarak ilân edilen v-e oy 
puslalarına isimleri geçen Hilmi Ayrancı ile 
Fahri Keçeci'yi adaylıktan çıkardıklarını söy
lemeleri üzerine sandık seçim kurulunun bu em
ri seçmenlere tebliğ ettiği ve seçmenlerin oy 
puslalarmda yazılı bu iki zatin isimlerini top-
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yekûn sildikleri muhalefet şerhini veren ve 
tahkik heyetine dâhil bulunan Abbas Çetin'inde 
verdiği malûmat ve tahkik heyetinin bu ciheti 
katî surette tesbiti bu iki köydeki sandıklara 
ait oyların da iptali gerektiği kanuni kanaat 
vo neticesine varılmıştır. 

3. Taşköprü'ye bağlı Avşar Köyündeki se
çime gelince : Bu cihet en çok münakaşaları 
mucip noktayı teşkil etmiş ve hassasiyetle üze
rinde durulmuştur. Neticede: 

A) Bu sandıktan çıkan oy puslalarma ait 
zarfların yakıldığı sandık kurulunca da kabul 
edilmiş bulunmasına, 

B) Ve bu sandık dahilindeki oy puslaları-
nm dahi yakıldığı kurul üyesi Bayram Ergün'-
ün yeminli şahadetinden anlaşılmasına, 

C) Sandıktan torbaya aktarı1 an oy pufla
larının tamamının- H. P. nin adaylarına ait, el 
sürülmemiş, katlanmamış ve bu itibarla sonra
dan ve bir kişi tarafından torbaya konduğu 
hakkındaki sair delilleri teyit eder mahiyette 
görülmüş ve bu puslalar içinden yalnız beş tane
sinde H. P. si adaylarından Cemil Atabey sili
nerek puslanın altına aynı kalem ve el yazısiy'e 
Galip Deniz'in ilâve edilmiş bulunması bu ka
naati teyit eder mahij'ette görülmüştür. 

D) Bu sandık kurulunda başkan bulunan 
o köy muhtarı Hasan özer'in ifadesinde: «Se
çim bittikten sonra biz eski Seçim Kanunu hü-
kümlerino göre zarfları yaktık» demesi ve eski 
Seçim Kaununda zarflarla birlikte oj^ puslala
rmın da yakıldığı tasrih edilmiş bulunmasına 
göre bu şahsın oy puslalarını da yaktığını tevi-
len ikrar etmiş bulunması, 

E) Seçim Kanununun 104, 105 ve 107 ile 
109 ncu maddeleri sarahatine göre oy puslala-
rmm konduğu zarfların saklanması lâzımgeldi-
ği ve bu âmir hükümler karşısında zarfları im
ha edilmiş oy puslalarmm* esasen keenlemyekûn 
addedilmesi lâzımgeldiği delil ve Seçim Kanu
nunun koyduğu katî hükümler karşısında yukar
da zikredilen sebeplerle bu dört sandığa ait oy
ların iptali gerektiği ve iptal edildiği takdirde 
mûteriz milletvekili adayı Hilmi Ayrancı 'nm 
Milletvekilliğine seçilen Tahsin Coşkan'dan 17 
oy fazla almış olacağı neticesi tahassül ettiğin
den Tahsin Coşkan'a ait seçim tutanağının ip
tali gerektiği ve seçimi tekrarlamak lâzımgeldi
ği vicdani kanaatine ekseriyetle varılmıştır. 

Yüksek tasviplerine arzolunur. 
Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Afyon K. içel İzmir 
K. Özçobau II. Fırat Sadık Giz 

İmzada bulunamadı 
' (Müstenkif) 

Bolu Edirne Erzurum 
V. Yöntem . C. Köprülü R. Topguoğlu 

Gümüşane İstanbul Konya 
/ / . Tokdemir E. Adakan T. Kozbey 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Niğde Zonguldak 
R. Koçak F. E cer A. Yurdabayral: 

Muhalefet şerhi 
Aşağı ve Yukarı Viran köyleri seçiminde 

Hilmi Ayrancı namına sandıktan oy çıkmamış 
olduğu halde ilce seçim kurulu bu halin D. P . 
yazısının yanlış anlaşılmasından ileri geldiği 
esbabı mucibesiyle her iki partinin oy puslala
rma, sanki silinti yok imiş gibi, nazara almış 
ve Hilmi Ayrancı'ya diğer D. P. adaylarının 
aldıkları oy miktarmca oy verilmiş gibi kabul 
etmiştir. Hâdise budur. Şimdi çizme ve ilâve 
etme işi Hilmi Ayrancı'nm mensup olduğu 
D. P. teşkilâtının kanuna aykırı olarak vâki 
mübaşereti neticesinde olmuştur. D. P. nin bu 
yanlış hareketini bu harekette bir gûna tesiri 
bulunmıyan adaya intikal ettirmek kanuni ola-
mıyacağı gibi hakkaniyet ile de kabili telif ol
maz. İlce seçim kurulu bu hareketin neticesini 
Hilmi Ayrancı lehine izale etmiştir. 

Bütün bunlardan mücerret bu yanlışlığın 
vukuunda ne kendisinin ne partisinin ve ne de 
adamlarının bir gûna dahli bulunmıyan ve 
kendisi de ne çizilenler ve ne de ilâve edilen
ler arasında olmıyan Tahsin öoşkan'm reyle
rinin muallel addedilmesi oy farkı prensibi, 
hakkaniyet esası ile bağdaşamaz, olduğu gibi 
seçmenlerin tesirsiz olarak kullanmış oldukları 
oyları hiçe saymıya da sebep olmaz. 

Afşar Köyü hâdisesi : 
Tahkikat evrakının 10 ncu sayfasından 

itibaren ifadeleri mazbut bulunan sandık ku
rulu başkan ve üyelerinin partiler müşahitle
rinin beyanlarına ve ilce seçim kurulu kararı
na göre oylar kanunun tarifatı dairesinde kul
lanılmış, tasnif doğru yapılmış ve tutanakta 
tasnif neticesine uygun olarak tanzim edilmiş
tir. Bundan sonra bir yakma hâdisesi olmuş-
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tür, Tahkikatın verdiği neticeye göre yakılan 
oy puslaları değil boş zarflardır. Şöyle ki : 
Koy Muhtarı Hasan Özer, Millet Partisinden 
Bekir Pekdemir, Muharrem Cihan ve Sandık 
Kurulu Başkanı Hüseyin Aytekin ve Ahmet 
Kıhçaslan yakılan şeyin boş zarflardan ibaret 
olduğunu oy puslalarmm yakılmamış bulundu
ğunu bildirmişlerdir. Yalnız biz Taşköprü'ye 
gittikten sonra ismi şikâyetçi tarafından bildi
rilen ve D. P. Afşar Köyü müşahidi olduğunu 
söyliyen Bayram Ergün zarfların değil oy 
puslalarmm yakılmış olduğunu söylemiştir, 
Bütün sandık kurulu üyelerinin beyanlarını, 
ilçe seçim kurulunun kararını bir tarafa atıp 
sıfatını ve isminin bildirilmiş olduğu zamanı 
da nazara almasak bile bir tek şahsın beyanını 
doğru kabul etmek hukuk ve mantık icabiyle 
kabili telif değildir. Kaldı ki, bu müşahit hâ
diseyi vukua geldiği vakit bir zabıtla da tes-
bit etmemiştir. 

Ayrıca ilçe seçim kurulu kararına göre 
bütün sandık kurulu üyelerinin ve müşahitle
rin birlikte getirmiş olduklarını mühürlü tor
banın tutanağa uygun şekilde oy puslaları 
çıkmıştır. Aleyhte şahadette bulunan şahıs ise 
oy puslalarmı vaktinden sonra bakiye evrakı 
torbaya koyup mühürlemiş ve torbaya yeniden 
oy puslaları konulması imkânı olmıyacak şe
kilde ve beraberce getirip ilce seçim kuruluna 
teslim etmiş olduklarını söylüyor. İfadesinin 
oy puslalarmm yakılmış olmasına ait kısmı 
ile bu kısmı birbirini yüzde yüz nakzetmekte
dir. Binaenaleyh oy puslalarmm yakıldığı 
kabul edildiği takdirde torbadan çıkan oy pus
lalarmı da ilçe seçim kurulunun koyduğunu 
kabul etmek zarureti vardır. Böyle bir ka
bule evvelâ akli bir sebep ve imkân yoktur. 
Sonra da elde en ufak bir delil ve emare mev
cut değildir. Torbadan heyetimiz tarafından 
çıkarılmış oy puslalarmm müeeddet oluşu ve 
ve dinlenilmiş birkaç seçmenin oyları katlıya-
rak atmış olduklarını söylemiş bulunmaları 
meselesine gelince .: Evet dinlenilmiş birkaç 
seçmen oy puslalarmı katlayıp zarfa koyduk
larını söylemişlerdir. Ancak bu sözün ne de
receye kadar hakikati ifade ettiği rey pusla
larmm katlanmış olarak atıldığının hakikaten 
akılda kalıp kalmıyacağı cayi teemmüldür. 
Bundan sarfınazar oy puslaları katlanıp atıl

mış olsa bile bu katlanmanın iz bırakacak ka
dar sıvazlanıp katlanmış olduğunu kabul et
mek imkânsızdır. Aradan geçen zaman zar
fında katlanmış olan bu puslalarm üstüste yı
ğılıp paket yapılmış olmaktan dolayı düzelmiş 
bulunacağı da bir hakikattir. Ayrıca dosyada 
bulunan oy puslaları müeeddet de değildirler. 

Görülüyorki, oy puslalarmm yakılmış ol
duğunu kabul için hukuki ve mantıki en nfak 
bir emare yoktur. Binaenaleyh oy puslaları ya-
kılmamıştır. 

Bir an için oy puslalarmm yakılmış ol
duğunu da kabul edelim. Seçim Kanunu oy 
puslalarınm muhafaza edileceğini derpiş et
miştir. Fakat yakılırsa ne olacaktır buna dair 
bir sarahat sevketmemiştir. Binaenaleyh bu 
noktada Seçim Kanununun 123 ncü maddesi
nin tesbit ettiği oy farkı prensibinin ışığı al
tında umumi hukuk ve hakkaniyet kaideleri
ne gitmek lâzımdır. Tutanak doğru tanzim 
edilmiş olduğuna ve yakılma oy farkı da hu
sule getirmemiş bulunduğuna göre kasta mak-
run olmıyan Tahsin Coşkan'in dahli bulun-
mıyan bu hâdiseden dolayı seçmenlerin rey
lerini hiçe saymak ve doğru yapılmış seçimi 
muallel addetmek mümkün değildir. 

Netice : 
Hâdiseler bu zaviyeden mütalâa edildiği, 

Aşağı ve Yukarı Şehirviran köylerinde Hilmi 
Ayrancı'ya rey verilmemiş olduğu halde ilce 
seçim kurulunun rey verilmiş gibi kabul edi
şi de sahih addedildiği takdirde dahi (65 935) 

oy Hilmi Ayrancı ve (66 127) oy Tahsin Cos-
kan almış ve neticede 192 oy farkla Tahsin 
Coşkan kazanmış oluyor. Aşağı ve Yukarı 
Viranşehir köyleri seçimleri de serdettiğimiz 
bütün esbaba rağmen muallel addedilse gene 
146 oy farkla Tahsin Coşkan kazanmış oluyor. 

Keyfiyetin bundan ibaret olduğu Tahsin 
Coşkan'in tutanağının onanması lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. 

Kars Kırşehir Ordu 
E. Oktay H. S. Erkut Z. M. Sezer 

İmzada bulunamadı 
Ordu Trabzon Trabzon 

H. Şarlan T. Koral H. Orhon 
Van Yozgad 

K. Özalp A. Doğan 
İmzada bulunamadı 
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