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2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan (Eşkiya müsademesinde malûl'olan) 
tâbirinin yorumlanmasına mahal olmadığına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 15,. VI. 1951 - Sayt: 7835) 

No. 
1730 

2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan (Eşkıya müsademesinde malûl olan) 
tâbirinin yorumlanmasına mahal olmadığına dair Bütçe Komisyonunca hazırlanan-
aşağıdaki rapor, Kamutayın 6 . VI . 1951 tarihli Birleşiminde kabul edilmiştir. 
(Cilt: 3 - Sayfa: 235 ve Cilt: 8 - Sayfa: 3, 73:79). 

6 Haziran 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in 2591 ve 4298 sayılı kanunlarda zikrolunan (eşkıya 
müsademesinde malûl o'an) tâbirinin yorumlanmasına dair önergesi, Millî Savunma ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

önerge sahibi, eşkıya takibi harekâtına iştirak eden subay, askerî memur ve erlerden bilfiil mü
sademe sırasında malûl olmayıp da harekâtın müsademeden evvel veya sonra her hangi bir saf
hasında çeşitli sebeplerle malûl düşenlere 2591 ve 4298 sayılı kanunlarla tâyin olunan harb malûlü 
haklarının tanınmadığı ve bu kanunlardaki (eşkıya müsademesinde malûl olan) tâbirine kaza 
mercilerince dar mâna verildiği ve bu sebeple muhtelif eşkıya müsademelerine veya umumi veya 
kısmi bir seferberliği icabet tir m emiş bulunan dâhili tedibat harekâtına iştirak eden ve bu harekât 
esnasında ve fakat müsademe dışında malûl olanların da harb malûlü telâkki edilerek mevcut 
haklardan istifadelerini temin maksadiy'e mezkûr kanunlarda yazılı (eşkıya müsademesinde ma
lûl olan) tâbirinin, eşkıya müsademelerini intaç eden harekâta iştirak ederek bu harekâtın han
gi safhasında olursa olsun her hangi bir suretle malûl düşmüş olanlara da teşmili suretiyle fık
ranın kasteylediği mâna ve mefhumun tavzih ve tâyinini istemektedir. 

Millî Savunma ve Maliye Komisyonları ise; dâhili tedip harekâtına Devletçe sevkolunan as
kerî şahıslardan, doğrudan doğruya müsademelerin tesiri ile olmayıp fakat bu uğurda 551 sayılı 
Kanunda yazılı 6 dereceden birisine girecek surette malûl düşmüş olanların dahi, 2591 ve 4298 

len Millî Savunma Bakanlığının 12 . VIII . 1948 tarihli ve 95144'sayılı yazısiyle anlaşılmıştır. B« 
duruma göre Bakanlık tezkeresinde de belirtildiği üzere .dilekçi hakkında mahkemece ittihaz edi
len karar, kazai bir hüviyeti haiz oduğundan gerek Anayasanın 54 ncü maddesi ve gerek Yüksek 
Kamutayca ittihaz edilen müstakar içtihatlar karşısında evvelce ittihaz edilmiş bulunan 1754 sayılı 
kararın bu sebepten dolayı kaldırılmasının icabedeceğine ve dilekçi hakkında başkaca bir işlem 
yapılmasına mahal olnuyacağına ittifakla karar verilerek bu durumu tesbit eden işbu rapor hazır
lanmış ve Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmustur. 
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sayılı kanunların metinlerinde yazılı (maluliyet) kelimesinin kanun vâzıı tarafından metne mut
lak surette ithal edilmiş olduğu cihetle, her iki kanunun şümulü içine girerek harb malûlü hük
münde sayılmaları icabettiği kanaatine varmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan müzakere sonunda, yorumu istenilen 2591 ve 4298 sayılı kanunların 
birinci maddelerindeki (maluliyet) kelimeleri, Mi lî Savunma ve Maliye Komisyonları raporların
da ileri sürüldüğü üzere mutlak olarak ifade edilmiş olmayıp (eşkıya müsademesinde malûl olan) 
denilmek suretiyle bu maluliyetlerin kanunun şümulüne dâhil olabilmesi için (eşkıya müsademesi) 
esnasında meydana gelmesi şartına bağlanmış olup bu maddelerdeki (müsademe) kelimeleri ise 
sarih bir surette (çatışmayı) ifade ettikleri cihetle bu ibarelerin, eşkıya takibi harekâtının, müsa
demeye tekaddüm eden veya müsademenin bitiminden sonra cereyan eden safhaları esnasındaki 
mâlu iyetlere şümulü olamıyacağı aşikâr olduğundan sözü geçen maddelerde yorumu gerektiren 
bir cihet olmadığına karar verilmiştir. 

Jandarma Yarbaylığından müstafi Bifat Ayaydın'ın 3 yıllık kıdeminin tanınması 
hakkındaki Dilekçe Komisyonu kararının kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete İle İlâm : 22 .VI. 1951 - Sayı; 7841) 

No. 
1731 

Jandarma Yarbaylığından müstafi Rifat Ayaydın'ın 3 yıllık kıdeminin tanın
masına dair olup Dilekçe Komisyonunun 16 . I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşrolunan 2937 sayılı Karamı kaldırılmasına, Kamutayın 15 . VI . 1951 
tarihli Birleşiminde karar verilmiştir. (Cilt: 1 - Sayfa: 14 ve Cilt: 8 - Sayfa: 185, 
231). 

15 Haziran 1951 

Albay Yaşar Sokullu'nun naspınm düzeltilmesi hakkındaki Dilekçe Komisyonu 
kararının kaldırılmasına dair 

(Resmî Gazete ile ilâm : 22 .VI. 1951 - Sayı: 7841) 

No. 
1732 

Albay Yaşar Sokullu'nun yüzbaşılık naspının düzeltilmesine dair olup Dilekçe 
Komisyonunun 6.1.1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşrolunan 2695 sayılı 
Kararm kaldırıhnasına, Kamutayın 15 . V I . 1951 tarihli Birleşiminde karar veril
miştir. (Cilt: 1 - Sayfa: 14 ve Cilt; 8 - Sayfa: 185, 232). 


