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Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman'm seçim tutanağı hakkında 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları incele

me Komisyonu raporu (3 /28 ) 

T. C. 
Yüksek Seçim Kurulu 29 . V . 1950 

Başkanlığı 
Sayı : 

Esas No. 256, 870/761 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Zonguldak İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kurulumuza gönderilen o yer Milletvekil
liğine seçilen Sebati Ataman'm tutanağına karşı itirazını mutazammm Demokrat Parti Başkan
lığının 1.7 . V . 1950 günlü dilekçesi ile taallûk ettiği evrak üzerinde kurulumuzca yapılan incele
me sonunda: Tanzim olunan 28 . V . 1950 gün ve 256 sayılı raporun bu baptaki evrakın dizi pu
sulası mucibince (15) parçadan ibaret olarak yüksek makamınıza sunulduğu saygı ile arzolunur. 

Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı 

M. Akyürek 

T. C. 
Milletvekilleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
Esas No. 256 
Karar No. 251 
Rapor No. 6 

Zoguldak Milletvekili Sebati Ataman'a seçim tutanağı verilmesi hakkındaki karara karşı vâki 
itiraza ait rapor 

Zonguldak İl Seçim Kurulu Başkanı Sabri 
Aksoy imzasiyle kurulumuza gönderilen 18 . 
V . 1950 gün ve 2.39 sayılı yazıda, (Milletvekil
leri Seçimi Kanunu gereğince Zonguldak İlinde 
yapılan milletvekilleri seçimi neticesinde mil
letvekilliğine seçilenlerden Sebati Ataman 
hakkında tanzim 'edilen tutanak aleyhine, De
mokrat Parti i l İdare Kurulu Başkanlığınca 
17 . V . 1950 gün ve 62 sayılı dilekçe ile itiraz 
edilmiş olduğu ve 5545 sayılı Kanunun 118 nci 
maddesi gereğince muktazası Yüksek Seçim 
Kurulunca ifa edilmek üzere sekiz parçadan 
ibaret dosyanın ekli olarak .sunulduğu) bildi
rilmesi üzerine, kurulumuzca Zonguldak îl 

Seçim çevresi içinde Milletvekilleri meçimi gü
nü olan 14 . V . 1950 tarihinde saat 20 yi 30 
geceden sonra oy verme muamelesi devam -etmiş 
sandık bulunup bulunmadığı sorulmuş ve ör
nekleri ilişik ilce seçim kurulu başkanlıklarının 
tel yazılarına atfen gelen cevapta, (Oy verme 
günü olan 14 . V . 1950 tarihinde saat 20 den 
evvel oy verme muamelesinin hitanı bulduğu 
bildirilmiştir. 

Zonguldak İlinde Demokrat Parti adayla
rından olan Eminoğlu Maksut Çivi'nin seçim 
günü olan 14 . V . 1950 günü saat 20 yi 30 geçe 
vefat etmesi üzerine henüz aday olan bu zatın 
vefatı dolayısiyle milletvekilliği seçimi netice-
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sinde ve tutanakların tesbiti sonunda diğer 
adaylara tercih edilecek bir oy aldığı takdirde 
bunun hakkındaki durumun incelenmesi düşü
nülerek il seçim kurulunca Maksut Çivi'nin 
henüz aday sıfatında bulunması ve kendisine 
kurulca tutanak verilmedikçe milletvekilliği 
hakkını kazanmış bir durumda olamıyacağı bu 
itibarla ara seçime tâbi husustan oLuayıp müte
veffadan sonra en çok rey alana tutanak ve
rilmesi icabettiği ve henüz il kurulunca millet
vekilliğine seçildiğine dair tutanak verilmemiş 
ve verilmesine de ölüm sebebi ile imkân bulun
mamış olduğundan Zonguldak Milletvekili aday
larından sıra ile en çok oy alana tutanak veril
mesi icabetmekte olduğu 16 . V . 1950 gün ve 41 
sayılı Kararla kararlaştırıldığına göre bütün 
ilçelerin seçmen adedi 185 654, oyunu kullanan 
seçmen sayısı 170 897 olup Milletvekili adayla
rından Maksut Çivi'nin 107 243, Sebati Ata
man'm 62 374 oy aldıkları tesbit edilerek ka
nunun 117 ııci maddesi gereğince en çok oy alan
lardan sırası ile 10 zata tutanak verilmesi karar
laştırılmış ve bu meyanda Maksut Çivi'nin vefatı 
hasebiyle ondan, sonra en çok oy aldığı anlaşılan 
Sebati Ataman'a tutanak verilmesinin il seçim 
kurulunca karar altına alındığı ve bu karara 
karşı kanuni müddeti içinde Demokrat Parti î l 
tdare Kurulu Başkanı Hakkı Hilâl imzasiyle iti
raz edildiği görülmüştür. 

İtiraz sebeplerinin varit olup olmadığının 
tetkikma girişmeden önce evvel emirde bu işin 
tetkik ve karara bağlanmasının Yüksek Seçim 
Kurulunun görevine dâhi] olup olmıyaeağı üze
rinde duruldu. 

Yüksek Seçim Kurulunun görevini tâyin 
eden 5545 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 
4 ve 5 nci bentleri (milletvekilliğine seçildiğine 
dair tutanak verilen kimsenin milletvekili seçil
memesini intaç edecek oy farkı hususle getiren 
vakıalara müstenit itirazlarla milletvekilliğine 
seçildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin se
çilme yeterliğini haiz olmadığına dair itirazlar 
hakkında varacağı neticenin bir raporla Büyük 
Millet Meclisine sunulmasını âmirdir.) 

Tetkikımıza konu teşkil eden hâdise ise, Se
bati Ataman'm Milletvekilliğine seçilmemesini 
intaç edecek oy farkı husule getiren vakıaların 
tahakkukuna veya seçilme yeterliğini haiz bu
lunmadığına dair değildir. Halli gereken hukuki 
mesele, seçim günü olan 14 . V . 1950 tarihinde 

oy verme muamelesinin hitamından sonra saat 
20 yi 30 geçe vefat eden Maksut Çivi'nin vefat 
anındaki sıfatının aday mı yoksa milletvekili mi 
olduğunun tâyininden ibaret olup bu husus ise 
yukarda arzolunan 123 ncü maddenin şümulü ha
ricinde kalmaktadır. 

Binaenaleyh, itiraza uğrıyan Sebati Ata
man'in tutanağı hakkında müspet veya menfi 
bir neticeye varan Hazırlama Kurulumuzun yet
kili olmadığı düşüncesiyle ilgili evrakın gereği 
takdir buyurulmak üzere aynen Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmasına 27 . V . 1950 tari
hinde salt çokluğu ile karar verildi. 

Başkan Başkan V. Üye 
M. Akyürek C. özel B, Köker 
(M. * - 1) (M. * - 2) 

Üye Üye Üye 
A. Güngören C. Yorulmaz t. Senil 

(M. * - 3) 
Üye 

* /. Hadtmlioğlu 

% Muhalefet şerhi 

r (M. * - 1) 
Zonguldak İl Seçim çevresi için Demokrat 

Parti tarafından aday gösterilen Maksut Çivi'
nin seçim günü saat 20 yi 30 geçe vefat ettiği 
hastane baştabipliğinin dosya içinde bulunan 
resmî kaydı ve Zonguldak seçim çevresine dâ
hil bütün seçim sandık kurullarınca sandık
ların saat 20 den evvel açıldığı sepkeden isti
lâm üzerine mahallî î l Seçim Kurulu Başkan
lığının cevabi tezkeresi mündericatiyle anla
şılmaktadır. Şu vaziyete göre adı geçen Mak
sut Çivi seçim muameleleri bittikten sonra 
vefat etmiş bulunmaktadır. Sandıklardan çı
kan oyların tassifini havi tutanakların tanzimi 
ve bunların ilce seçim kurulunca birleştiril
mesi ve ilce seçim kurullarının bu birleştirme 
muamemlelerine dair olan tutanaklarının il 
kurulunca birleştirilerek il seçim çevresi için
de en çok oy kazananların isimlerinin tesbit 
ve ilân edilmesi ve bunlara mazbata verilmesi 
gibi hususlar seçim muamelesinin esas unsuru 
olmayıp milletvekilliğine seçilenlerin tâyin ve 
tesbiti hususuna taallûk eden fer'i ve ihzari 
muamelelerdir. 

Bütün sandıklar açıldığı zaman en çok ki
min oy aldığı anlaşılırsa o kimse milletvekili 
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seçilmiş demektir. Yukarda zayılı fer'i ve 
ihzari muameleler tekemmül etmeden vefat vu
kuu müteveffadan sonra en çok oy alan kim
seye mazbata verilmesini mucip olamaz. 

Olayda adı geçen Maksut Çivi sandık 
kurullarınca sandıkların açılmasından ve rey 
kullanma müddetinin hitamından sonra vefat 
ettiğinden yerine il kurulunca müteveffadan 
sonra en çok oy kazanan adaya mazbata ve
rilmesi kanuna aykırıdır. Yeniden seçim ya
pılması iktiza eder. Ve Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 123 neü maddesi hükmünce bu 
husus hakkında gereken tetkikat ve tahkikatı 
yapıp varacağı neticeyi Büyük Millet Mec
lisine bildirmek kurulumuzun görevi içinde
dir. Binaenaleyh bu şekilde mütalâa beyanını 
havi rapor taıızimiyle Büyük Meclise sunul
ması r evindeyim. 

Başkn 
M. Akyürek 

(M. * 2. -) Yüksek Seçim Kurulunun gö
rev ve yetkileri Kanunun 123 ncü maddesin
de tasrih edilmiştir. Bu madde metnine göre 
bir ve ikinci bentler oy verme gününden ön
ceki ihzari seçim muamelelerine taallûk eder. 
Ve fakat öbür üç bent ise tamamen seçim ne
ticelerini yani milletvekilliği mazbatasını hâ
mil her hangi bir zatın kanunda gösterilen 
şekil ve şartlara uygun olarak seçilip seçilme
diğini, milleti kanununi ve hakiki bir surette 
temsil edip etmediğini tanzim ve temin eden 
hükümleri ihtiva eder. 

Bu sonuncu vaziyette kurul, rapor ver
mekle mükellef olduğundan kazai bir sıfat ve 
salâhiyeti haiz olmayıp ancak Büyük Millet 
Meclisinin kendi azasının sıfat ve ehliyetini 
mutlak hâkim sıfatiyle, tahkik ve tesbit va
zifesine yardım etmek üzere ödevli bir 
tahkikat heyeti durumundadır. 

îmdi, Milletvekilleri Secimi Kanunumu
za hâkim olan müdir ve temelli prensip : oy 
verme gününden önceki seçim muamelelerine 
taallûk eden ihtilâfları kurullrın kazai yol
dan hal ve fasletmeleri, ve fakat bir milletve
kilinin sıfat ve ehliyetine taallûk eden ihti-
ları ise bir yardımcı ihtisas ve tahkikat heyeti 
sıfatiyle verecekleri raporlariyle Büyük Mec
lisi tenvir ve işlerini teshil ve mütalâa kabi
linden olsa da hukuk ehli olduklarından ilmî 

fikirleriyle adaleti dolayısiyle olsun, temin ey
lemeleri merkezindedir. Umumi prensip bu 
olduğuna göre kanunda sarahat olmadığı se
bebiyle kurulun kendisini salâhiyetsiz gör
mesi Seçim Kanunumuzun ruhuna uymaz sa
nırım. Çünkü, kanunun sâkit bulunduğu 
hallerde hususi hukuk sahasında bile kıyasla 
içtihatla hareket ve hattâ hukuk kaidesi te
sis caiz olduğuna göre büyük bir kısmı he
men içtihat ve taamül mahsulü olan idari ve 
siyasi hukuk sahalarında ve bilhassa kanunu
muzun yukarda belirtilmiş olan • gayesinin ta
hakkuku için kıyas ve içtihatla hareket olu
narak bizatihi hukuki bir netice meydana ge-
tirmiyen mütalâa beyan etmek, rapor vermek 
evleviyetle caiz olması lâzımgelir. 

Kaldı ki, bu mesele bir milletvekilini celp 
ve istiktapla okur yazar olup olmadığının tes-
biti ve vazih bir hukuk kaidesinin tatbiki gibi 
basit ve sırf takdirî bir mesele değildir. Bu 
mesele, tasnif muamelesinin icrası sırasında, 
fazla rey almış ve milletvekili ilân edilmesi 
iktiza etmiş olan, bir zatın ölümü üzeri
ne tasnif ve ilân işiyle vazifeli bulunan 
kurulun bunun yerine bir diğerini ikame ede
rek milletvekili ilân eylemesi üzerine mey
dana gelmiş bir ihtilâftır; bu gibi ihtilâflar 
ecnebi demokrat memleketlerde de vâki olmuş 
ve çeşitli tatbikata ve ilmî münakaşalara mev
zu olmuştur. Böyle bir vaziyet karşısında 
kanunda sarahat bulunmaması sebebiyle ihti
sas ve tahkikat heyetinin rapor vermek husu
sunda kendisini salâhiyetsiz görmesi kanunun 
ruhuna ve Yüksek Seçim Kurulunun hikmeti 
vücuduna uygun düşmez kanaatindeyim. Bu 
sebeplere binaen karara muhalifim. 

Başkan V. 
G. özal 

(M. * - 3) Her nekadar 5545 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanunu sureti umumiye-
de seçim sırasında veya seçimi mütaakip ve
fat eden bir adayın durumunu göz önünde 
tutarak bu hususta sarih bir hüküm sevk 
etmemiş ise de aynı kanunun 1.12 nci madde
sinde derece, derece üst kurullara vâki ola
cak itirazların Yüksek Seçim Kurulunda tet
kik mevzuu olabileceğini kabul etmiş Zon
guldak i l Seçim Kurulunun kararına da 
müddeti içinde mahallî Demokrat Parti tara-
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fmdan itiraz edilmiştir. Bu bakımdan hâdi
senin kurulumuzda tetkik edileceğine kani 
bulunan kurul ekalliyeti noktai nazarını 
Yüksek Meclisin tetkik ve takdirine arzet-
meyi kaçınılmaz bir vazife saymıştır. 

Dosyada mevcut Zonguldak Memleket 
Hastanesi protokolüne nazaran Zonguldak 
Demokrat Parti namına adaylığı konulan 
Maksut Çivi aynı hastanede saat 20,30 da ve
fat etmiştir. Yine mahallî î l Seçim Kurulu 
Başkanlığının tel yazışma nazaran da bütün 
Zonguldak il seçim çevresinde oy verme mu
amelesi saat 19 dan sonraya kadar devam et
miş hiçbir sandık mevcut değildir. Şu hale 
göre aday Maksut Çivi bütün oy verme mu
amelesinin devamı müddetince hayatta kal
mış ve seçmenlerin verdikleri reyleri sağ ola
rak almıştır, Bir adayın Milletvekili seçilme
sinin mebdei bütün seçmenlerin aday lehine 

oylarını kullanmaları ve oy verme işinin bit
mesi olmak lâzımgelir. 

Esasen Yüksek Meclisin 26 Şubat 1927 
tarih ve 306 sayılı bir kararı da: İntihap ne
ticesinde reylerin en çoğunun bir zat uhde
sinde taayyün ettiği an o zatın mebusluğu
nun mebdeini teşkil ettiğini kabul etmiştir. 

Mahallî î l Seçim Kurulunun kararında 
istinat ettiği oyların tasnifi ve tutanak veril
mesiyle milletvekilliği sıfatının tahakkuk 
edeceği hakkındaki noktai nazar bu muame
lelerin ancak şekle taallûk eden hususlardan 
olması itibariyle kabule değer bir görüş ad
dedilemez. Bu sebeple Cumhuriyet Halk Par
tisi adayı Sebati Ataman'a tutanak verilme
si siyasi hukuk esas ve prensiplerine uygun 
olmadığı reyindeyim. 

Üye 
A. Güngören 

Tutanakları İnceleme Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyona 

Esas No. 3/28 
Karar No. 19 

4 . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Tutanakları İnceleme Komisyonu 19 . VI . 
1950 günü toplanarak Zonguldak Milletvekilli
ğine seçilen Sebati Ataman'm tutanağına yapı
lan itirazı inceliyen 2 numaralı Hazırlama Ko
misyonunun 18 . VI . 1950 tarihli raporu ile bu 
konuda Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenen 
27 . V . 1950 gün ve 256/251-6 sayılı kararı ve 
bu işe ait diğer belgeleri tetkik etti. 

Dosya muhtevasına göre: 
1. Zonguldak İlinde Demokrat Parti Millet

vekili adaylarından Maksut Çivi'nin oy verine 
günü olan 14 . V . 1950 günü saat 20,30 da ve
fat ettiği, 

2. Zonguldak seçim kurulu tarafından. 
merhum Maksut Çivi'nin vefatı ânında henüz 
aday vasfında bulunduğu kendisini tutanak ve
rilmedikçe Milletvekilliği sıfatını kazanmış ola-
mıyaeağı cihetle durumun ara seçime tâbi hu-
susattan olmayı]) müteveffadan sonra en çok 
kazanan adaya tutanak verilmesi icap ettiğine 

16 . V . 1950 gün ve 41 sava ile karar verildiği; 
3. işbu karara Demokrat Parti Zonguldak 

İli idare kurulu başkanlığınca müddeti kanuni-
yesi zarfında 17 . V . 1950 tarihinde itiraz edil
diği; 

4. Meselenin Yüksek Seçim Kurulunca in
celenmesi neticesinde (itiraz sebeplerinin varit 
olup olmadığının tetkikma girişilmeden önce bu 
işin tetkik ve karara bağlanmasının görevlerine 
dâhil, olup olmıyacağı üzerinde durularak me
selenin Sebati Ataman'm Milletvekilliğine se
çilmemesini intaç edecek oy farkı husule getiren 
vakaların tahakkukuna veya mumaileyhin se
çilme yeterliğini haiz bulunmadığına mütedair 
olmayıp oy verme günü olan 15 . V . 1950 tari
hinde oy verme muamelelerinin hitamından 
sonra saat 20,30 da vefat eden Maksut Çivi'nin 
vefatı anındaki sıfatının aday mı. yoksa millet
vekili mi olduğunun tâyininden ibaret olduğu, 
bu husus ile Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
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Yüksek Seçim Kurulunun görev yetkilerini tes-
bit eden 123 neü maddesinin şümulü haricinde 
kaldığı cihetle gereği takdir buyrulmak üzere 
ilgili evrakın Millet Meclisine sunulmasına) 
27 . V . 1950 tarihinde çoğunlukla karar veril
diği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca, Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 123 ncü maddesinin tahdidi sarahati 
muvacehesinde Yüksek Seçim Kurulunca veri
len yetkisizlik kararı yerinde görülmüş ve me
selenin esasına geçilmiştir: 

Anayasanın 29 ncu maddesinde, ölen millet 
vekillerinin yerine bir başkasının serileceği 
tasrih edMiğine ve Seçim Kanunu da bir seçim 
çevresi dâhilinde sıra ile en çok oy kazanan 
adaylardan o il için kanunen çıkarılması gere
ken sayıda adaya milletvekili tutanağının ve
rilmesini âmir bulunduğuna göre, tetkikımıza 
mevzu olan hâdisede halledilmesi gereken me
selenin, Yüksek Seçim Kurulunun raporunda 
da belirtildiği üzere, vefat eden adayın vefatı 
anındaki sıfatının aday mı, yoksa milletvekili 
mi olduğunu tâyinden ibaret bulunduğu aşikâr-. 
dır. Bu ise milletvekilliği sıfatının başlangıcını 
yani adayın şahsiyetiyle milletvekili sıfatı ara
sında hukuki bir irtibatın hangi anda teessüs 
edeceğini tesbit etmek demektir. 

Milletvekili sıfatının başlangıcı Büyük Mil
let Meclisinin 306 sayılı kararında açıkça belir
tilmiş bulunmaktadır. Kanun mahiyetinde olan 
ve muahhar hiçbir kanun veya kararla sarahaten 
veya zımnen ilga edilmemiş bulunan bu karar da 
aynen şöyle denilmektedir, intihap bitip de reyle 
rin en çoğunun bir zat uhdesinde taayyün, yahut 
müsavi reylerde çekilecek kanuni kur 'anın bir zat 
uhdesinde takarrür ettiği an, o zatın mebusluğu
nun mebdeini teşkil eder. Buna göre bir zatın mil
letvekilliği sıfatının başlaması için şu iki şartın 
tahakkuku gerekmektedir. 

A) Seçimin bitmiş olması; 
B) Oyların en çoğunun o zatın uhdesinde 

toplandığının belli olması (taayyün). 
1. Merhum Maksut Çivi, dosya içinde mev

cut vesikalara nazaran Zonguldak îli dahilindeki 
oy sandıklarına oyların atılması bittikten sonra 
ve sandık tasniflerinin devamı sırasında vefat 
etmiştir. Seçim Kanununun gerek şekil ve tarzı 
tertip bakımından gerek lâfız ve ruh noktasından 
tahlili, bu vefat anında (seçim) in henüz bitme

diğini, biten şeyin seçim değil (oy verme) oldu
ğunu göstermektedir. 

Şöyle ki; Seçim Kanununun dördüncü kısmı 
(seçim işleri) başlığını taşımakta ve bu kısım şu 
bölümleri ihtiva etmektedir. 

Bölüm : 1. — Seçim, hazırlıkları; 
Bölüm : 2. — Sandık başı işleri; 
Bölüm : 3. — Oy verme neticeleri; 
Bölüm : 4. — Seçim neticeleri. 
(oy verme) bu dört bölümü ihtiva eden se

çim işleri kısmının ikinci bölümünün sadece 
ikinci, faslının unvanıdır. Vâzıı kanun bu fasılda 
şuurlu bir ittırat ile mütaaddit defalar (oy ver
me günü) tâbirini kullanmış o gün saat sekiz
den on yediye kadar geçecek zamanın (oy ver
me müddeti) olduğunu tasrih etmiştir. Bunlar 
yerine (seçim günü) (seçim müddeti) dememiş
tir. Bundan başka (oy verme faslını) takip eden 
fasıllarda oy vermenin hitamından sonra mese
lâ fazla çıkan zarfların gelişigüzel ayrılarak ya
kılması gibi. sırf talih ve tesadüfe bağlı, ve ka
nuni şekil ve şartlara uygun görülmiyen bâzı 
oy puslalarmın ademimuteberiyeti ve hesaba 
katılmaması gibi kısmen sandık kurulunun tak
dirine bağlı ve her halü kârda seçimin neticesi
ne müessir olabilecek mahiyette bâzı muamele
ler yapılacağı kanunda yazılı bulunmaktadır. 
Sırf bu iki misal oy vermenin hitamından sonra 
yapılacak muamelelerin seçim neticesi bakımın
dan inşai karakterlerini belirtmeye kâfi değil
dir. Buna göre aşikârdır ki oy verme mefhumu 
daha geniş olan seçim mefhumunun bir kısmı 
bir cüz'üdür. Nitekim kanunun üçüncü bölümü 
(oy verme neticeleri) ve mütaakıp dördüncü 
bölümü (Seçimin neticeleri) başlıklarını taşıdı
ğına göre de, vâzıı kanun, oy verme ile seçim 
mefhumlarını, bunların neticelerini ayrı bölüm
lerde mütalâa ederek sarahaten birbirinden tef
rik etinim bulunmaktadır. Gerçi oy verme şüp
hesiz seçimin en önemli kısmıdır. Fakat kanu
nen ve hukukan. tamamı değil ancak bir eüz'ü, 
bir safhasıdır. Binaenaleyh merhum Maksut 
Çivi kanunun üçüncü bölümünde yazılı oy ver
me neticeleri alınmadan önce, hattâ sandık tas
nifleri dahi tamamlanmadan, evvel vefat ettiği
ne, nazaran, müşarünileyh vefat ettiği zaman 
milletvekilliği sıfatının başlaması için tahak
kuku gerekli olduğuna yukarda işaret edilen 
birinci şart henüz tahakkuk etmemiş, yani se
cim bitmemiş bulunuyordu. 

(/S. Sayısı : 28 ) 
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II - İkinci şart, yani (Oyların en çoğunun 

bir zat uhdesinde toplandığının belli olması) 
şart ise merhumun vefatı anında aşikârdır ki, 
tahakkuk etmemiştir. Bu anda sandıklarda tas
nif henüz devam ettiğine göre oyların ekseriye
tinin kimin üzerinde topladığı henüz taayyün 
etmiş değildir. Bu (Taayyün keyfiyeti) Maksut 
Çivi öldükten çok sonra il seçim kurulu tara
fından mazbataların tanzimi anında tahakkuk 
etmiştir. Diğer taraftan Seçim Kanunumuz aday 
vasfı taşıyan kimselerin milletvekili vasfını ne 
zamandan itibaren iktisap edeceğini seçimin 
birbirini takip eden safhalarına mütaallik mü-
taaddit maddelerinde bu vasıfları sarahaten 
zikreylemek suretiyle tesbit etmiş bulunmak
tadır. 

Sandık tasnifinde (Madde 106) « . . . . ismi 
okunan adayın hizasına ilâ ...) 

B) Sandık tasnifinin sonunda (Madde 
113/9) « . . . . adayların kaçar oy aldıkları». 

C) tice seçim kurulunun tutanağı (Mad
de 116) « adayların soyadları, adları . . . 
ilâ...». 

D) il seçim kurulunun tutanağı (Madde 
117) « . . . adaylardan en çok oy alanların . . ». 

Görülüyor ki, vâzıı kanun il seçim kurulu
nun milletvekilliği tutanağını tanzim ettiği 
ana kadar oy kazananların cümlesini ve bu 
meyanda tabiatiyle Maksut Çivi'yi hep aday 
diye tavsif etmiştir. Ancak bu tutanağın tanzi
minden sonradır ki, oy alanların içinden bir 
kısmı kanun nazarında milletvekili vasfını ik
tisap etmektedirler. Nitekim vâzıı kanun 117 
nci maddenin mütaakıp fıkralarında bunlar 
hakkında (milletvekilliğine seçilenleri göste
ren ... ile ... fıkra 4) (Milletvekili seçilenlere ... 
ilâ ... fıkra 5) tâbirlerini kullanmış artık bun
lara aday dememiştir. 

Gerçi sandık içinde oyların ekseriyetinin 
teşekkül etmesiyle seçimin esası olan iradei 
millîyenin artık geri alınmaz bir şekilde tecel
li etmiş bulunduğu ve binaenaleyh bu ekseri
yetin teşkil ettiği andan itibaren milletvekilli
ği vasfının teessüs etmesi lâzımgeldiği yolun
da bir mülâhaza ileri sürülebilirse de, seçim
lerde iradei milliyenin bir neticei hukukiye 
tevlit edecek şekilde tecellisi kanuni şekil ve 
şartlara bağlanmış bulunduğu cihetle bu şekil 
ve şartlar haricinde veya bunlar tekemmül et
meden önce iradei millîyenin tecelli etmiş; sa-

( S. Sayı? 

yılamıyaeağı aşikârdır. Çünkü seçimlerde ek
seriyetinin kimin uhdesinde toplandığı sabit 
olup ilân edilinceye değil geçen muameleler 
ihzari mahiyette, yani millî iradenin, tecellisi
ni ihzar ve temine mâ;uf muamelelerdir. San
dık içindeki ekseriyet ancak bilkuvve mevcut
tur. Hukukan bir netice tevlit edebilmesi için 
bu ekseriyetin izhar vo ilân edilmesi lâzımdır. 
Seçimlerin hukuki neticesi ise aday olan kimse
nin milletvekilliği sıfatuıı iktisap etmesidir. 
Seçimlerde salahiyetli organın ekseriyeti iz
har ve ilâniyle milletvekilliği hak ve vasfı ik
tisap olunur. Çünkü o zamana kadar sandık 
içindeki ekseriyet meçhuldür. Meçhul üzerine 
de hükmü hukuki bina edilemez. Hükmü hu-
'kuki ancak malûm ve muayyendir. Vaziyette 
verilir. Bu vaziyet ise seçimlerde salahiyetli or
ganın ilâniyle tahakkuk ve taayyün eder. 

Dünyaca kabul edilmiş bir hukuku esasiye 
prensipine göre seçim kurulu bir kimsenin ekse
riyet kazanıp milletvekili olduğunu tesbit ve ilân 
edince o kimse intihabında yanlışlıklar olsa bile 
bu yanlışlıklar sabit oluncaya kadar milletvekili 
itibar olunur. Şu halde ilân keyfiyeti milletve
killiği hakkını iktisap için hem şarttır ve hem 
de mendedir. 

Bundan başka Medeni Kanunun 31 nci mad
desi gereğince vefat ile şahsiyet nihayete erece
ğine göre şahsiyete merbut bütün va
sıfların, bu meyanda adaylık vasfının da niha
yet bulacağı tabiîdir. Seçim Kanunu ise ancak 
adaylara ait oyların tasnife ithal edilece
ğini ve yalnız adaylardan en çok oy alanlara 
tutanak verileceğini tasrih etmiş olduğundan 
tasnifin devamı sırasında hayatta olmıyan, bi
naenaleyh, şahsiyetini ve adaylık vasfını da 
kaybetmiş bulunan kimse adına tasnif yapıla-
mıyacağı gibi tutanak da düzenlenemez. î l 
seçim kurulu ise o il için kanunen çıkarılması 
gereken sayıda milletvekili ayırmak mecburi
yetinde olduğu cihetle mevcut ve hayatta bu
lunan adaylardan vefat etmiş ve bu sebepten 
tasnife ithal edilnıiyecek olandan sonra gelen 
aday namına tutanak tanzim etmek yolunda
dır. 

Adayın ecnebi memlekette bulunması gibi 
sebeplerle vefat keyfiyetinden seçmenlerin ve 
hattâ seçim kurullarının haberdar olamaması 
halinde tasnifin ve tutanağın ölmüş aday 
namına, sağmış gibi, yapılacağında şüphe yok» 
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tur. Ancak bu takdirde madûm olan bir şahsi
yete izafeten o şahsiyet mevcutmuş gibi yapılan 
bütün tasarrufların da keenlemyekûn addedil
mesi gerektiği yani hiç yapılmamış gibi olacağı 
aşikârdır. Vefat vakasının, hattâ oy verme es
nasında veya oy verme gününden önce dahi vâki 
olması ve bundan ilgililerin seçimlerden çok sonra 
haber almaları ve bu halde tutanağın hattâ seçim
den önce vefat eden bir aday namına dahi tanzim 
edilmesi mümkündür. Bu halde dahi hüküm de
ğişmez. Bütün mesele vefatın kabili tesbit olan 
hakiki vukuu anındadır. Bu an seçim bitmezden 
yani tutanak tanzim-edilmezden önceye tesadüf 
ediyorsa bundan nekadar sonra haberdar olu 
nursa olunsun yapılan tutanak mevzuu madûm 
olduğu için kendisini de hukukan madûm bir tu
tanaktır. 

Zonguldak İlinde seçmenlerin pek büyük bir 
ekseriyetinin vefat eden adaya ve mensup olduğu 
partiye rey verdikleri ve bu vefat dolayısiyle se
çilmiş addolunan ve başka bir partinin adayı olan 
Sebati Ataman'm aldığı oy say isiyle arada azim 
bir fark bulunduğu bir vakıadır. Politik bakım
dan derin bir mâna taşıdığında şüphe olmıyan 
bu vakanın, liste usulünü değil ekseriyet usulünü 
kabul etmiş bulunan Seçim Kanunumuz muvace
hesinde hukuk bakımından neticeye müessir bir 
faktör teşkil edemiyeceği aşikârdır. 

Bu izahata nazaran merhum Maksut Çivi ge
rek mevzuatımıza ve gerek hukuku esasiye pren 
sipleri bakımından milletvekilliği sıfatının baş
langıcı olan andan önce vefat etmiş bulunduğu 
cihetle vefatı esnasında henüz milletvekili sıfatını 
iktisap etmemiş olup Ikanun nazarında aday 
vasfını muhafaza etmekte idi. Şu halde mevzuu 
tetkikimiz olan hâdisede Anayasamızın yeni se
çim yapılması için derpiş ettiği hal (Bir millet
vekilinin ölmesi hali) değil, ancak (Bir adayın 
ölmesi hali) vakidir. 

Bu itibarla Komisyonumuzda yukardan beri 
arzedilen mucip sebeplere istinaden hukuk ve 
kanun bakımından Zonguldak Milletvekilliğine 

seçilen Sebati Ataman'in seçim tutanağına kar
şı serdedilen itirazın varit olmadığına ve muma
ileyhin tutanağının tasdiki gerektiğine çoğunluk
la karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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