
S. Sayısı: 182 
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 2591 ve 4298 sayılı ka
nunlarda zikrolunan (Eşkiya müsademesinde malûl olan) tâbiri
nin yorumlanmasına dair önergesi ve Millî Savunma, Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (4/89) 

14 . XII. 1950 

T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2591. ve 4298 sayılı kanunlarla zikrolunan «eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbirinin tefsiri 
hakkındaki gerekçeyi ve hazırladığ m tefsir metnini' ilişik olarak sunuyorum. Gerekli muamelenin ifası
na müsaadenizi saygılarımla dilerim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

G E R E K Ç E 

Dilekçe Komisyonuna intikal eden muhtelif müracaatlarda eşkiya müsademelerine iştirak 
eden ve bu müsademeleri intaç eden harekât esnasında her hangi bir sebeple mâiûl düşen subay, 
askerî memur ve erlere, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarla tâyin olunan harb malûlü haklarının ta
nınmadığı ve bu kanunlardaki «eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbirine kaza mercilerince dar 
bir mâna verildiği ve harb malûllüğü için müsademede bilfiil yaralanma şartının arandığı görülü
yor. ' 

Bu sebeple, muhtelif eşkiya müsademelerine veya 191 numaralı tefsirin hükümleri dışında kalan 
ve umumi veya kısmi bir seferberliği icabettirmemiş bulunan dahilî tedibat harekâtına iştirak 
eden ve bu müsademeler veya harekât esnasında, her hangi bir sebeple malûl olan vatandaşlar 
mağdur duruma düşmüşlerdir. İç emniyetin temini maksadiyle yapılan bir harekete Devletçe vazi
feli olarak iştirak ettirilmiş ve bu uğurda malûl düşmüş olanların harb malûlü sıfatiyle mevcut 
haklarının, kanundaki bir tâbirin vuzuhsuzluğuna dayanmak suretiyle ketmedilmesi hukuk anla
yışına ve umumi hak ve nasafet kaidelerine tamamiyle muhaliftir. 

Kaldı ki, maluliyet derecelerini tâyin ve taadat eden 551 sayılı Kanun ile bu kanunun bâzı fık
ralarını tâdil eden 1122 sayılı Kanunda harb malûllüğünün mutlaka bir çarpışma ve yaralanma 
neticesinde tahakkuk edeceği kabul edilmemiş, harekât esnasında olmak şartiyle diğer her hangi 
bir sebepten ileri gelen bedenî arızaların da harb maluliyeti olarak kabul edileceği tasrih olunmuş
tur. 

Diğer taraftan, 2591, 4298 sayılı kanunlarda, harb malûllüğünün muhakkak surette müsade
mede yaralanmak şeklinde tahakkuk edeceğine dair bir sarahate tesadüf olunamamıştır. Bu husus
lar nazarı itibara alınarak, 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan «Eşkiya müsademesinde ma
lûl olan» tâbirinin, eşkiya müsademelerini intaç eden hareketlere iştirak ederek bu hareket esna
sında her hangi bir suretle malûl düşmüş olanlara, harb malûlü haklarını kazandıracak bir şekil
de tefsiri icabeder. Bu icaba göre hazırlanmış olan tefsir metni aynen aşağıda gösterilmiştir, 



ERZURUM MİLLETVEKİLİ BAHADIR DÜL
GERİN YORUM FIKRASI 

2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan «eşkı
ya müsademesinde malûl olan» tâbirinin tefsiri 

«Eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbiri
nin dar mânasiyle kabul edilmesine ve kanunun 
tanıdığı hakların yalnız, müsademede bilfiil 
yara almak suretiyle malûl düşen subay askerî 
memur ve erlere inhisar ettirilmesine imkân 

yoktur, Eşkiya. müsademesinde malûl olan tâbi
rinin müsademe ile nihayet bulan harekât esna
sında ve her ne suretle olursa olsun, 551 numa
ralı kanunda mevcut altı dereceden birisine gi
recek surette malûl olanlara da şâmil bulundu
ğunu kabul etmek icabeder. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 4/89 
Karar No. 12 

28 . III . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger tara
fından Yüksek Başkanlığa sunulan ve Komis
yonumuza havale buyurulan ve 2591 ve 4298 
sayılı Kanunlarda yazılı «Eşkiya müsademe
sinde malûl» tâbirinin yorumlanmasına dair 
olan teklif ile bu husustaki gerekçe ve yorum 
metni Millî Savunma Bakanı ile mezkûr Ba
kanlık ve Maliye Bakanlığı temsilcileri ve tek
lif sahibi hazır oldukları halde komisyonumuz
ca incelendi. 

1. Teklif sahibinin 2591 ve 4298 sayılı Ka
nunlara atfen yorumlanmasını istediği husus, 
eşkiya müsademelerine ve dahilî tedibat hare
kâtına iştirak ederek silâh ve ateş tesirleri 
dışında her hangi bir sebeple malûl düşenlerin 
veyahut 191 numaralı tefsir hükümleri dışın
da kalanların da mezkûr kanunların bahşettiği 
hak ve menfaatlerden istifade etmelerini temin 
maksadiyle bu kanunlarda yazılı (Eşkiya mü
sademesinde malûl olan) fıkrasının kasteyle-
diği mâna ve mefhumun tavzih ve tâyinden 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

2. Yüksek Meclisçe ittihaz Duyurulmuş 
olan 191 sayılı ve 1934 tarihli tefsir kararında 
harbi intaç eden umumi veya kısmî seferber
liğe veya seferberliği icap eden dahilî tedibata 
iştirak eyliyen askerî şahıslardan 551 sayılı 
Kanunda mevcut altı dereceden birisine gire
cek surette malûl olanlara harb malûlü dene
ceği tesbit ve 1949 senesinde meriyete giren 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu ile de harb malûlü mefhumu açık 
ve kesin surette tarif edilmiş olmasına göre bu 
mefhumun tekrar tefsirine mahal ve imkân gö
rülememiştir. 

Esasen teklif olunan yorum metninde de 
harb malûlü, tâbirinin tefsiri bahis mevzuu ol
mayıp 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda yazılı 
«Eşkiya müsademesinde malûl olan» fıkrasının 
kasteylediği mâna ve mefhumun tâyini derpiş 
edilmekte olduğu ve filvaki adı geçen her iki 
kanunun metinlerinden açıkça anlaşılacağı veç
hile eşkiya müsademelerine iştirak ederek 191 
sayılı tefsir dışında kalan malûlleri bu kanunlar 

' dahi doğrudan doğruya harb malûlü addetme-
yip ancak bâzı hak ve menfaatlerden istifade 
hususunda «harb malûlü hükmünde» sayılacak
larını belirtmiş bulunduğu görülmüştür. 

3. Teklif sahibinin Komisyonumuz huzu
rundaki beyanlarında ve gerekçesinde çok haklı 
olarak izah ettiği veçhile dahilî tedip harekâtı
na Devletçe sevkolunan askerî şahıslardan doğ
rudan doğruya müsademelerin tesiri ile olma
yıp fakat bu uğurda, 551 sayılı Kanunda yazılı 
altı dereceden birisine girecek surette malûl 
düşmüş ve vatan ve millet uğrunda cismani za
rarlara duçar ve iktisaden birçok mahrumiyet
lere mâruz kalmış olanların dahi yukarda adı 
geçen iki kanunun gözettiği insani ve hukuki 
kasıt ve gayelere tamamen uygun bir durumda, 
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bulundukları ve bu sebepten dolayı bu kanun
ların metinlerinde kanun vâzıınm (maluliyet) 
kelimelerini mutlak surette sevketmiş olduğu 
ve binaenaleyh bu gibi malûllerin de her iki 
kanunun şümulü içine girerek harb malûlü hük
münde sayılmaları icabettiği kanaatine varıl
mıştır. Diğer cihetten 1949 senesinde meriyet 
mevkiin© giren 5434 sayılı Türkiye Cum-
hıMyeti Emekli Sandığı Kanununun 18 nci 
fcısmmda ve 64 ncü maddenin birinci fık
rasının (Ç) bendinde «Askerî harekâtı gerek
tiren iç tedip ve hudut hareketleri sırasın
da bu hareketlerin sebep ve tesirleri ile 
maluliyete uğramış olan askerî şahıslara dâhi 
harb malûlü deneceği» açıkça tarif ve tayin edil
miş ve kanun vazn bu suretle €e yukarda arzo-
lunan kanaatimizi teyit ve tasdik etmiştir. 

4. Yukarda izah ve teşrih edilen sebeplere, 
ve tetkik olunan mevzuat hükümlerine göre as
kerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut hare
ketleri sırasında doğrudan doğruya ateş altında 
olmayıp fakat bu hareketlerin sebep ve tesirleri 
île 551 sayılı Kanunda yazılı altı dereceden bi
risine girecek surette malûl olanların dâhi 2591 
ve 4298 sayılı kanunların şümulü içinde bulun
duklarına ve bu kanunların hükümlerinden isti
fade etmeleri icabedeceğine Komisyonumuzca oy
birliğiyle karar verilmiş ve yukarda arzolunan 
mucip sebeplere göre yorum metni tanzim olun
muştur. 

üav-aiesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi 

buyurülmâk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı ISözcü 
Kocaeli Kastamonu 

Ol. Saim önhon # Ol. İtifat Taşkın 
Kâtip 
Niğde Çanakkale 

H. N. Yurdakul £üwyya Endik 
imzada bulunmadı 

Denizli Diyarbakır 
Ol. W. Kambudak Y.K.Akiuğ 

Eskişehir îçel 
Gl. A. F. Cebesoy Ç.Mamazanoğln 
îmzada bulunmadı 

İsparta İstanbul 
t, Aksu 8. Eaver 

îmzada bulunmadı 
Kars m- Kastamonu 

H. Tugaç O. iteniz 
îmzada bulunmadı 

Kayseri Konya 
Ol. t. Berkok £. Barlas 

Kütahya Rize 
Ol B. Besin K. Balta 

Seyhan Sinob 
B.TekeUoğlu €.-K. încedayı 

îaazada buluamadı 
Sivas Bolü Trabzon 

fi. Taner F.Belen Naci Altuğ 
İmzada bulunmadı 

Kırşehir Van 
B. (kâ4§ Ol. Rmtrn Özalp 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU RAPORU 

2591 ve 4298 sayût kanunlarda yazılı «Eşkıya 
müsademesinde malûl olan* tâbirinin yorumu 

Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut 
harekât ve hizmetleri ile eşkiya müsademeleri 
sırasında fiilen ateş altmda olmayıp fakat bu 
harekât ve hizmetlerin sebep ve tesirleri ile 551 
sayılı Kanunda yazılı 6 dereceden birisine gire

cek surette malûl düşmüş olan askerî şahıslar 
hakkında da 2591 ve 4298 sayılı kanunlar uygu
lanır. Ve bu şehıslar da bu kanunların bahşet
tiği hak ve menfaatlerden istifade ederler. 
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Maliye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Maliye Komisyonu 11 . IV .1951 

Esas No. 4/89 
Karar No. 44 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bhadır Dülger'in 2591 
ve 4298 sayılı kanunlarda yazılı (Eşkiya müsa
demesinde malûl) tâbirinin yorumlanmasına dair 
olan önergesi Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı 
temsilcilerinin iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

İstenilen yorum : 
Eşkiya müsademelerine ve dahilî tedibat ha

rekâtına iştirak ederek silâh ve ateş tesirleri dı
şında her hangi bir sebeple malûl düşenlerin ve
yahut 191 numaralı tefsir hükümleri dışında ka
lanların dahi mezkûr kanunların bahşettiği hak 
ve menfaatlerden istifade etmelerini temin mak-
sadiyle bu kanunlarda yazılı (eşkiya müsademe
sinde malûl olan) fıkrasının kasdeylediği mâna 
ve mefhumun tavzih ve tâyininden ibarettir. 

191 sayılı tefsir kararında; (Harbi intaç eden, 
umumi veya hususi seferberliğe veya seferberliği 
icabeden dahilî tedibata iştirak eyliyen askerî şa
hıslardan 551 sayılı kanunda mevcut altı derece
den birisine girecek surette malûl olanlara harb 
malûlü deneceği yazılıdır). 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, harb 
malûlü mefhumunu şöyle tarif etmiştir. (Aske
rî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut hare
ketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve tesirle
riyle maluliyete uğramış olanlar ...) demekte
dir. Görülüyor ki, (eşkiya müsademesinde ma
lûl olan) fıkrasının kasdeylediği mâna geniştir. 
Yani, iç emniyetin temini maksadiyle, dahilî te
dip harekâtına Devletçe sevkolunan* askerî şa
hıslardan doğrudan doğruya müsademelerin te

siriyle olmayıp da fakat bu hareketlerin sebep 
ve tesiriyle bu uğurda 551 sayılı Kanunda yazılı 
altı dereceden birisine girecek surette malûl 
düşmüş vatan ve millet için cismani arızalara 
duçar olan ve iktisaden birçok mahrumiyetlere 
mâruz kalanların yukarda sözü geçen 2591 ve 
4298 sayılı kanunların maksat ve gayesine ta
mamen uygun ve mutabık bulunduğunu ve bu 
sebepten dolayı kanun metinlerinde vâzıı kanu
nun (Maluliyet) kelimesini mutlak surette kul
lanmış olması itibariyle harekât esnasında bu 
hareketlerden tahaddüs eden bedeni arızalar 
dolayısiyle bu gibilerin 2591 ve 4298 sayılı ka
nunların şümulü içinde bulunduklarına ve bu 
kanunların hükümlerinden istifade etmeleri 
icap edeceğine ve Millî Savunma Komisyonunca 
derpiş edilen yorumun komisyonumuzca da oy
birliğiyle kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı! Bu Rapor Sözcüsü 

Rize Siird 
1. Akçal M. D. Süalp 

Kâtip 
Zonguldak Giresun Malatya 

Fehmi Açıksöz H. Erkmen E. Doğan 
Mardin Sivas Trabzon 

A. Kalav §. Ecevit Tevfik Koral 
Zonguldak 

Rifat Sivişoğlu 
İmzada bulunamadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Eesas No. 4/89 
Karar No. 92 

28 . V . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in 2591 
ve 4298 sayılı Kanunlarda zikrolunan «eşkiya 
müsademesinde malûl olan» tâbirinin yorumlan
masına dair önergesi, Millî Savunma ve Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte komisyonu
muza havale olunmakla Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü. 

önerge sahibi, eşkiya takibi harekâtına işti
rak eden subay, askerî memur ve erlerden bil
fiil müsademe sırasında malûl olmayıp da ha
rekâtın müsademeden evvel veya sonra her han
gi bir safhasında çeşitli sebeplerle mâ ûl düşen
lere 2591 ve 4298 sayılı kanunlarla tâyin olu
nan harb malûlü haklarının tanınmadığı ve bu ka
nunlardaki «eşkiya müsademesinde malûl olan» 
tâbirine kaza merci erince dar mâna verildiği 
ve bu sebeple muhtelif eşkiya müsademelerine 
veya umumi veya kısmi bir seferberliği icabet-
tirmemiş bulunan dahilî tedibat harekâtına iş
tirak eden ve bu harekât esnasında ve fakat 
müsademe dışında malûl olanların da harb ma
lûlü telâkki edilerek mevcut haklardan istifa
delerini temin maksadiyle mezkûr kanunlarda 
yazılı «eşkiya müsademesinde malûl olan» tâbi
rinin, eşkiya müsademelerini intaç eden hare
kâta iştirak ederek bu harekâtın hangi safha
sında olursa olsun her hangi, bir suretle malûl 
düşmüş olanlara da teşmili suretiyle fıkranın 
kasdeylediği mâna ve mefhumun tavzih ve 
tâyinini istemektedir. 

Millî Savunma ve Maliye Komisyonları ise; 
dahilî tedip harekâtına Devletçe sevkoluııan as
kerî şahıslardan, doğrudan doğruya müsade
melerin tesiri ile olmayıp fakat bu uğurda 551 
sayılı Kanunda yazılı 6 dereceden birisine gi
recek surette malûl düşmüş olanların dahi, 
2591 ve 4298 sayılı kanunların metinlerinde ya
zılı (maluliyet) kelimesinin kanun vâzıı tara

fından metne mutlak surette ithal edilmiş ol
duğu cihetle, her iki kanunun şümulü içine gi
rerek harb malûlü hükmünde sayılmaları icab-
ettiği kanaatine varmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan müzakere sonun
da, yorumu istenilen 2591 ve 4298 sayılı kanun
ların birinci maddelerindeki (maluliyet) keli
meleri, Millî Savunma ve Maliye Komisyonları 
raporlarında ileri sürüldüğü üzere mutlak okı-
rak ifade edilmiş olmayıp «eşkiya müsademe
sinde malûl olan» denilmek suretiyle bu maluli
yetlerin kanunun şümulüne dâhil olabilmesi 
için (eşkiya müsademesi) esnasında meydaı.a 
gelmesi şartına bağlanmış olup bu im-vadelerde
ki (müsademe) kelimeleri ise sarih bir surette 
(çatışmayı) ifade ettikleri cihetle bu ibarelerin, 
eşkiya takibi harekâtının, müsademeye takad
düm eden veya müsademenin bitiminden stonra 
cereyan eden safhaları esnasındaki maluliyet
lere şümulü olamıyaeağı aşikâr olduğundan sö
zü geçen maddelerde yorumu gerektiren bir ci
het olmadığına karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Bursa 

F. Çelikbaş E. Kalafat E. Sanan 
Afyon K. Ankara Çanakkale 

A. Veziroğlu M. Bayramoğlu K. Akmantar 
Giresun İstanbul . izmir 

M. Şener C. Türkgeldi B. Bilgin 
Kastamonu Kırklareli Konya 

II. Türe Ş. Bakay R. Birand 
Konya Malatya Mardin 

M. A. İJlgcn M. Ş. Eti E. Erten 
Mardin Ordu Seyhan 

Dr. K. Türkoğlu R. Aksay Dr. S. Ban 
Tokad Trabzon Urfa 

S. Atanç S. F. Kalay cıoğlu Dr. F. Ergin 
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