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Öz 
Umumî Müfettişlikler, 25 Haziran 1927’de kurulmuş, fiilen 1947 

hukuken de 1952 yılına kadar devam etmiştir. Bölgelerinde etkin bir role 

sahip olan Umumî Müfettişlikler, sorumlu oldukları bölgenin asayişini, 

sosyo-ekonomik problemlerini ve yürürlükte olan kanunların uygulanmasını 

sağlayan bir kurumdur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarının özel 

örgütlenmelerinden biri olan Umumî Müfettişlikler iç denetimi sağlamak 

amacıyla görev aldıkları bölgede Cumhuriyet’in adeta gözü, kulağı ve eli 

olmuşlardır. Halk ile devlet arasında iletişimi sağlayan Umumî Müfettişlikler 

bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesine çalışan bir yapıya sahipti. Bunlar, 

bölgenin sosyo-ekonomik yapısını göz önünde bulundurarak devletin 

politikalarını uygulamaya koymuş ve varlıklarını uzun bir dönem devam 

ettirmişlerdir. Görev bölgelerindeki işleri merkez adına yürüten Umumî 

Müfettişlikler en yetkili makam olarak kabul edilmişlerdir. Yetki olarak 

bakan ile vali arasında bir yerde bulunan bu kurumun hemen hemen bütün 

faaliyetlerde söz sahibi olması iç denetim mekanizmasının sağlanması 

açısından oldukça önemliydi. Umumî Müfettişlikler, valiler üstü bir yetkiye 

sahip olup tüm bakanların temsilcisi sıfatıyla görev yapmışlardır. Bunlar, 

bölge hakkındaki bilgileri raporlar şeklinde hükümet merkezine sunarak 

merkezin her konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamışlardır. 



 Anahtar Kelimeler: Umumî Müfettişlikler, Birinci Umumî 

Müfettişlik, Umumî Müfettişliklerin Yetkileri, Milli Mücadele, Abidin 

Özmen. 

  

Abstract 
The General Inspectorates were established on 25 June 1927 and 

continued actually from 1947 until 1952. General Inspectorates, who have an 

effective role in their territories, are the institutions that ensure the 

application of the law, the socio-economic problems and the laws of the 

region in which they are responsible. The General Inspectorates, one of the 

special organizations of the Republican People’s Party (CHP) government, 

have become almost the eyes, ears and hands of the Republician the area 

these have been working with to ensure internal control. The General 

Inspectorates, which provided communication between people and the state, 

had a structure working on the realization of regional development. Taking 

into account the socio-economic structure of the region, these have put in 

place policies of the state and have continued their existence for a long time. 

The General Inspectorates, who carry out the work in the task areas on behalf 

of the headquarters, were considered to be the most competent authorities. 

This autority, which is located somewhere between the minister and the 

governor as authority, was very important in terms of ensuring the internal 

control mechanism that it had a say in almost all activities. The General 

Inspectorates have a mandate over the governors and have served as 

representatives of all ministers. These have reported to the government center 

in the form of reports on information about the region and have provided the 

center with information on each issue. 

Keywords: General Inspectorates, First General Inspectorates, 

Authorities of General Inspectorates, National Struggule, Abidin Ozmen. 

  

Giriş: Umumî Müfettişliklerin Tarihsel Arka Planı: 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Umumî Müfettişlik Teşkilatı  

Osmanlı Devleti’nin son döneminde ortaya çıkan Umumî 

Müfettişlikler, Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllardan itibaren 

uygulamaya konulmuştur.  Bunlar Cumhuriyet tarihinde fiilen yirmi 

(1927-1947) hukuken de yaklaşık yirmi beş yıl (1927-1952) faaliyet 

göstermiştir. Dönemin siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile 

yakından alâkalı olan Umumî Müfettişlikler, öncelikli olarak Doğu ve 

Güneydoğu’da uygulamaya konulmuştur. Tarihsel olarak II. 

Abdülhamid devrinden 1952’ye kadar varlığını sürdüren Umumî 

Müfettişliklere zamana ve şartlara göre; “Umumî Valilik, Eyâlet 

Valiliği, Genel Valilik, Fevkalâde Valilik, Hidivlik, Bölge Valiliği, 

Süper Vali, Genel Enspektörlük, İspektörlük, İnspektörlük, Genel 

Müfettişlik ve Umumî Müfettişlik” gibi isimler verilmiştir (Yücebaş, 

2012:  VI). 



Umumî Müfettişlikler, sorumlu oldukları bölgenin 

eğitiminden ekonomik kalkınmasına; karayollarının 

genişletilmesinden sulama sorunlarına; sıtma ve ölüm oranlarından 

doğumun teşvikine kadar çok farklı alanlara temas eden kurumsal bir 

yapıdır (Genç Yılmaz, 2013: 43). Bunlar, genel ve mahallî yönetim 

işlerinde denetleme yetkisine sahiptirler. Denetleme ve soruşturmaları 

bizzat yapabilecekleri gibi işin aidiyetine göre bazı işleri müşavirlere 

veya yanlarına verilmiş olan ilgili bakanlık müfettişlerine de 

yaptırabilirlerdi (Koca, 1998:  207-208). 

Umumî Müfettişlikler, Cumhuriyet dönemi idare mekanizması 

içinde son derece önemli bir yerdedir. Bunlar merkezi yönetimin 

taşradaki örgütlenmesini tamamlayan bir özelliğe sahiptirler. Nitekim 

müfettişlikler, görev bölgelerindeki işleri merkez adına koordine 

edecek ve denetleyecek en yetkili makam olarak kabul edilmişlerdir 

(Burgaç, 2013: 1).  

Devlet, merkezden atadığı müfettişler aracılığıyla yerel halkın 

gündelik hayatında kendi varlığını görünür kılmayı hedeflemektedir. 

Bunu yaparken teftiş raporları aracılığıyla toplumsal alanda neler olup 

bittiğine kayıtsız kalmamakta; toplumdan edindikleri ile karar alma 

süreçlerini yeniden şekillendirmekte idi. Amaç, devletin tüm kurumsal 

yapısı ile toplumun bütünüyle temas etmek ve bu uğurda devlet 

kapasitesini arttırmaktır (Genç Yılmaz, 2013:  44). 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde kurulan Umumî 

Müfettişlikler sorunlu bölgelerde ortaya çıkmıştır. Devlet, bu 

bölgelerde ıslahat çalışmaları başlatmış ve birtakım tedbirler almıştır 

(Karpat, 2008: 42). Bu ıslahatlar büyük devletler tarafından Osmanlı 

Devleti’ne adeta bir vazife olarak dayatılmıştır. Bu ıslahatlardan biri 

1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda ortaya atılan Anadolu Islahatı 

Projesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Karaca, 2001: 11). Anadolu 

Islahat Projesi’nin ortaya çıkmasında Avrupalı büyük devletlerin 

etkisi göz ardı edilemez. Bunlar kendi çıkarları doğrultusunda 

Hıristiyan azınlıklarla birebir ilgilenmeye başlayıp Osmanlı Devleti’ni 

sıkıntıya soktular. Bu devletler Berlin Kongresi’nde, Bâbıâli’ye 

Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat yapılmasını bir vazife olarak 

yüklediler (Karal, 2007: 133). Bu devletlerden biri olan Rusya, genel 

olarak ıslahat meselesine1 ve özelde de Umumî Müfettişlik konusuna 

oldukça önem vermekteydi (Özbek, 2009: 60). 

                                                           
1 Rusya’nın Anadolu Islahatı’na ilişkin ortaya koyduğu düşünceler Tanin Gazetesi’nin 

14 Ocak 1914 tarihli sayısında ayrıntılı bir şekilde kaleme alındı. Vilâyât-ı Şarkiye 

ıslahatına dair Dersaadet’ten Korsyondanç Borov tarafından kaleme alınan 

telgrafnâmede konuya şöyle yer verilmiştir: “Rusya umumî müfettişlerin valileri 

azletmek hakkına sahip olmalarını, bu konuda meclis vekillerinin görüşlerine 



 Osmanlı Devleti’nde meydana gelen toprak kayıpları ile 

birlikte müfettişlik bölgeleri oluşturulmaya başlandı. Böylece hem 

Rumeli’de, hem de Doğu Anadolu’da müfettişlik uygulamasına gidildi 

(Hülagü, 1994: 145). Doğu Anadolu vilâyetlerinde Anadolu Vilayât-ı 

Umûm Müfettişliği oluşturulmuş ve 27 Haziran 1895’te de 

müfettişliğin başına Ahmed Şâkir Paşa getirildi. Ahmed Şâkir 

Paşa’nın, müfettişliği esnasındaki görev ve yetkileri kendisine verilen 

talimatta ana hatları ile belirtildi2. (Yücebaş, 2012: 22). Bu müfettişlik 

20 Ekim 1899’a kadar faaliyet gösterdi (Kümbül, 2006: 47). 

Bir diğer Umumî Müfettişlik uygulaması da Makedonya 

sorunu ile gündeme gelen ve 1902 yılında ihdas edilen Vilâyet-i 

Selâse Umumî Müfettişliği’dir. Bu müfettişlik Manastır, Selânik, 

Kosova, Yanya, Edirne ve İşkodra’ya bağlı sancak, kaza ve 

nahiyelerde faaliyetlerini yürütmüştür (Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

Rehberi, 2000: 400). 1902 yılında kabul edilen bir kararnâme ile 

Hüseyin Hilmi Paşa, Vilâyet-i Selâse’ye Umumî Müfettiş olarak 

atanmıştır (Yücebaş, 2012: 24). Hüseyin Hilmi Paşa, diğer bütün sivil 

memurların hâkimi olduğu gibi aynı zamanda Avrupalı iki sivil yetkili 

tarafından denetlenir hale getirilmiştir (Önen ve Reyhan, 2011: 280). 

Bu Umumî Müfettişten beklenen söz konusu yörelerde öngörülen 

ıslahatı gerçekleştirmekti (Öztuna, 2008: 97-98). Bunların 

gerektiğinde Osmanlı askerî kuvvetlerini tüm Makedonya 

vilâyetlerinde yönetme yetkisi vardı (Koçak, 2003: 28). Bir nevi idarî 

muhtariyet demek olan Vilâyet-i Selâse Umumî Müfettişliği, Temmuz 

1908’de lağvedildi (Saygılı, 2014: 198). Umumî Müfettişlikler, 

Osmanlı Devleti’ndeki yönetici zümrenin çoğunlukla olağanüstü 

                                                                                                                             
başvurmalarını ve altı gün zarfında bu konudaki fikirlerini beyan etmeleri gerektiğini 

talep etmektedir (Madde 1).... Rusya, Ermenilere ait iken Kürtler tarafından gasp 

edilen arazi meselelerini umumî müfettişin sorumluluğunda oluşturulacak bir 

komisyon tarafından incelenmesini istediği halde Bâbıâli bu meselelerin mahkeme 

tarafından çözülmesini talep etmektedir (Madde 2). Umumî müfettişler, memurînin 

tâbiyetine doğrudan doğruya padişaha teklif etmek hakkına sahip olsunlar (Madde 5). 

Umumî Müfettişler asayiş ve düzeni sağlamak için gerekli olan askerî kuvveti validen 

talep etme hakkına sahip olsun (Madde 7)...”  Bkz:  Demirbağ, 2008: 60-61. 
2 Buna göre adaletin sağlanması gayesiyle, hiç bir sınıfın başka bir sınıfa veya hiçbir 

şahsın bir başka şahsa zulmetmesine meydan verilmeyecek, bunun için kanunların 

hakkıyla uygulanması temin edilecek, görevlerini kötüye kullanan memurların bu 

suçu tespit edildiği takdirde görevlerine son verilecekti. Özellikle de Erzurum, Van, 

Bitlis, Diyarbakır, Mamuratü’l-aziz ve Sivas vilâyetlerindeki ıslahat çalışmalarında, 

yukarıdaki hususların daha fazla dikkate alınması Şakir Paşa’dan istendi. 

Uygulanacak ıslahatın genel hedefi, memleketin her tarafının imarı ve kalkınması ile 

arzulanan bir refah seviyesine ulaştırılması olduğundan, Şakir Paşa’nın yetkisi 

ıslahatın başarıya ulaştırılması ve bu hedefe varılması için gerekli olan bütün 

mevzuatı kapsayacak genişlikteydi. Bkz: Yücebaş, 2012: 22. 



hallerde kullandığı bir nevi yerinden yönetim mekanizması idi (Bulut, 

2015: 90). 

Ermeni meselesinin 1909’da Adana olaylarıyla tekrar 

milletlerarası mesele haline getirilmesinin de etkisiyle, 1913’te 

hızlandırılıp, 1914’te “Vilâyât-ı Şarkiyye Islâhatı” adı altında 

müfettişlik uygulamasına tekrar geçildi (Taş, 1998: 923). 

Müfettişliklerle ilgili haberler dönemin gazetelerine de yansımıştır. 

Örneğin Tanin Gazetesi’nde çıkan bir yazıda Doğu Anadolu’da 

yapılacak ıslahata bir Avrupa kontrolü şekli vermeye kalkmanın, 

Doğu Anadolu’ya sükûn ve asayiş getirmeyeceği ayrıca Türkiye’nin 

de böyle bir kontrolü kabul etmeyeceği belirtiliyordu (Karacakaya, ty:  

201).  

Osmanlı Devleti’ne gevşek bağlarla bağlı olan bölgelerde 

düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kurulan Osmanlı umumî 

müfettişlik örgütlenmesi (Yayman, 2011: 82-83), devletin bu 

bölgelere daha rahat hâkim olmasını sağlaması açısından oldukça 

önemli görülüyordu. 

Osmanlı iç yönetiminde umumî müfettişlikler teşkiline dair 

mevzuat düzenlemeleri II. Meşrutiyet’in ilanından sonra da yapıldı. 

Nitekim 18 Haziran 1329 [1913] tarihinde hazırlanan Umumi 

Müfettişlik Kanun-ı Muvakkat’ı, 25 Haziran 1927 tarih ve 1164 sayılı 

Umumi Müfettişlikler Kanunu muhtevasına uygun düşmektedir. 

Hazırlanan bu kanunun ilgili maddeleri bu uygunluğu açık bir şekilde 

göstermektedir (Koca, 1998: 41-42). Bölgede yapılan ıslahat 

çalışmaları 8-9 Şubat 1914’te İstanbul’da Hariciye Vekili Said Halim 

Paşa ile Rusya temsilcisi Konstantin Gulkeviç arasında yapılan 

protokolle son şeklini almıştır (Taş, 1998: 930-931). 

Uygulamaya başlanılmasından bu yana pek etkili olamayan 

Doğu Anadolu Islahat Müfettişliği teşkilâtı, Dâhiliye Nezâreti’nin 15 

Kânûn-ı evvel 1330/28 Aralık 1914 tarihli kararıyla lâğvedildi; 

müfettişlik teşkilâtına son verilmesine gerekçe olarak da savaşın 

çıkması gösterildi (Türkmen, 2006: 83; Ayrıca bkz: Koçak, 2003: 32; 

Koca, 1998: 15). 

 

Millî Mücadele Dönemi Umumî Müfettişlikleri 

Milli Mücadele Dönemi’nde de müfettişlik uygulamasına devam 

edildi. Milli Mücadele’yi engellemek için İstanbul Hükümeti, 

Anadolu Fevkalâde Müfettiş-i Umumîliği’ni uygulamaya koydu 

(Gülmez, 2004: 1). Anadolu Fevkalâde Müfettiş-i Umumîliği’nin 

kurulması 27 Nisan 1920’de Meclis-i Vükelâ’da görüşülerek 

kararlaştırıldı. Askeriye ve mülkiyede tam bir salahiyete haiz olacak 

umumî müfettişliğin kararnâme lâyihası Meclis-i Vükelâ’ca hazırlandı 



(http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/786/10098.pdf. Erişim Tarihi: 

14.10.2011). 8 Mayıs 1920’de de umumî müfettişin yetkileri 

açıklandı. Buna göre, umumî müfettiş, sıkıyönetim ilan etmeye, 

mevcut askerî teşkilâtı lâğvetmeye ve Kûvâ-yı İnzibâtiye teşkil 

etmeye yetkili kılındı3 (Koçak, 2003: 34; Yücebaş, 2012: 33-34-35). 

Milli Mücadele Dönemi’nde asayiş ve düzeni sağlamak için 

yeterli örgütlenmeye sahip olmayan TBMM hükümeti ise âdem-i 

merkeziyetçi bir anayasa olan 1921 Anayasası ile istikrarı koruma 

yoluna gitti. Ancak aynı anayasa içerisinde Umumi Müfettişliklerin de 

yer alması ilgi çekicidir. Zira âdem-i merkeziyetçiliğin federal bir 

yapıyla sonuçlanması tehlikesine karşı bir denetim mekanizması 

düşünülmüştü. Yerel iradenin vilayet ve nahiyelerdeki şuralar aracılığı 

ile yönetime katılmasından sonra yapılacak her türlü faaliyet umumi 

müfettişlerin denetimine bırakılmıştır (Bulut, 2015: 87). 

Umumî müfettişlikler, bir kurum olarak Millî Mücadele 

döneminde TBMM tarafından 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilât-

ı Esasiye Kânunu’nda yer aldı. Yasanın 22. ve 23. maddelerinde 

Umumî Müfettişlik teşkilatlarının kurulması hususunda kanunî alt 

yapı hazırlanmış ancak dönemin şartları gereği bir sonuç 

alınamamıştır4.  

 

                                                           
3 Kâzım Karabekir, bu dönemdeki Umumî Müfettişliklerin görev ve yetkileri 

hakkında önemli bilgiler vermiştir. Bu yetkileri şöyle sıralayabiliriz: “1- Anadolu’da 

takrir-i emniyet ve asayiş için muamelât-ı askeriye ve mülkiyede salâhiyet-i kâmileyi 

haiz olmak üzere müfettiş-i umûmîlik ihdas edilmiştir. 2- Anadolu’da takrir-i asayiş 

için istihdamına lüzum görülen kâffe-i kuva-yı inzibatiye-i askeriye ve kuva-yı zabita 

ve gönüllü kıtaatı müfettiş-i umûmîlik emrindedir. 3- Müfettiş-i umûmîlik idare-î 

örfiye ilanına ve idare-î örfiye kararnâmesi ahkâmı dairesinde muamele ifâsına 

mezundur. 4- Müfettiş-i umûmîlik Sadaret’e merbuttur. 5- Müfettiş-i umûmîlik teşkilâtı 

mevcude-i askeriyenin indelicab ilgasına ve yeniden kuva-yı inzibatiye teşkiline 

salâhiyettardır. 6- Müfettiş-i umûmîye maaşından maada şehri bin lira tahsisat ve 

refakatine memur edilen mütehassıs erkân, ümera ve zabitan ve mensubin-i askeriyeye 

tahsisat-ı fevkalâde muhassesat-ı şehriyeleri miktarı kadar zam verir. İşbu zemaim 

Dersaadet’ten hareketten itibaren itâ olunur. 7- Müfettiş-i umûmîlik hey’etinin maaş 

ve muhassesatı Harbiye Nezâreti bütçesine ilâve olunan bir milyon iki yüz otuz altı 

liralık tahsisattan sarfolunacaktır. Bu tahsisat meyanında şehri yirmi bin lira tahsisat- 

ı mesture olarak sarfa müfettiş-i umûmî mezundur. 15. Kolordu Kumandanı Kâzım 

Karabekir”. Bkz: Karabekir, ty: 35-36. 
4 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 22. ve 23. maddeleri şöyledir: 22. Madde 

“Vilâyetler, iktisadî ve içtimaî münasebetleri itibariyle birleştirilerek, umumî 

müfettişlik kıtaları vücuda getirilir.” 23. Madde ise şu şekildeydi: “Umumî müfettişlik 

mıntıkalarının umumî sûrette asayişinin temini ve umum devâir muâmelatının teftişi, 

umumî müfettişlik mıntıkasındaki vilâyetlerin müşterek işlerinde âhengi tanzimi 

vazifesi, umumî müfettişliklere mevdudur. Umumî müfettişlikler, devletin umumî 

vazaifiile mahallî idarelere âit vazâif ve mukarreratı daimi sûrette murakabe 

ederler.” Bkz: Koçak, 2003: 36. 



Cumhuriyet Dönemi Umumî Müfettişlikleri 

Cumhuriyet döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 

azgelişmişliği, fakirliği ve ulaşım imkânsızlıklarını ortadan kaldırmak 

için umumî müfettişliklerin yeniden kurulması bir zorunluluk haline 

gelmiştir (Aydoğan, ty: 1). Bunlar, Osmanlı siyasî/idarî zihniyetinin 

ve uygulamasının Cumhuriyet’e devreden mirası olarak kabul 

edilebilir (Koçak, 2003: 25). Bu bağlamda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

geçişte Umumî Müfettişlikler bir süreklilik olarak göze çarpmaktadır. 

Umumî Müfettişlikler vasıtasıyla Cumhuriyetin merkezi olan 

Ankara, taşra ile bütünleşmek arzusundadır. Bunun yolu ise 

Anadolu’nun ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasından eğitim 

seferberliğine kadar birçok alanda iktidar mekanizmasının pratiğe 

geçirilmesini gerekli kılmaktadır. İsmet İnönü ünlü Kürt Raporu’nda, 

“doğu illeri verimli bir hale getirilmedikçe bütçenin ve devlet 

kudretinin artması beklenemez,” sözleriyle Umumî Müfettişliklerin 

önemini belirtiyor ve iktidarını kurumları aracılığıyla toplum üzerinde 

yeniden üretmek istiyordu (Genç Yılmaz, 2013: 54). 

 

Şeyh Said Ayaklanması ve Sıkıyönetimin Umumî 

Müfettişliklerin Kurulmasına Etkisi 

Bilindiği gibi Türkiye yakın tarihinin en önemli meselesi, 

1920’li ve 1930’lu yıllarda Kürt ayaklanmalarının sürekli yarattığı iç 

savaş benzeri durumdur. Bu ayaklanmalar askerî harcamalar gibi 

yüksek malî kayıplara yol açtığı gibi pek çok toplumsal acıya da 

neden oldu (Tunçay, 1992: 127). 

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla başlayan 

gelişmeler, doğuda Şeyh Said’in önderliğinde bir ayaklanmanın patlak 

vermesiyle yeni bir boyut kazandı (Öz, 1996: 70). Şeyh Said 

Ayaklanması akim kalan Umumî Müfettişlik Teşkilâtı’nın doğu 

vilâyetlerinde tekrar yürürlüğe konulması meselesini gündeme getirdi.  

Şeyh Sait ve Ağrı isyanlarıyla uğraşan hükümet köklü bir 

ıslahat yapmak istiyordu. Bunun için müsait bir zamana ve hususi 

teşkilata ihtiyacı vardı. Bu maksatla I. Umumî Müfettişliği 

uygulamaya koymuştur (Urfada Ulusal, 13 Haziran 1935: 1). 

Şeyh Said Ayaklanması akabinde hâdiseye fiilen iştirak etsin 

veya etmesin birçok aşiret reisi ve şeyh gibi bölgenin ileri gelenlerinin 

bir kısmı Batı’daki vilâyetlere nakledildi. Bölgede kalanlardan bir 

kısmı ise dağlara çıkarak çeteciliğe başladı. Bölgenin asayişini 

sağlamaya çalışan Umumî Müfettişler yıllarca söz konusu çetelerle 

mücadele etmek zorunda kaldı (Koca, 1998: 99). Şeyh Said 

Ayaklanması sonrasında doğu vilâyetlerinde esaslı ıslahat yapmanın 

gerekliliği ortaya çıktı (Yalman, 1970: 995). Bunun için hem Takrir-i 



Sükûn Kanunu, hem de Şark Islahat Planı devreye sokuldu ( Yayman, 

2011: 78-80). 

 

Birinci Umumî Müfettişlik’in Kurulması 

         

 
  

Birinci Umumî Müfettişlik Bölgesi (Gösterilen yollar motorlu 

araçların işlediği şoselerdir.) (Güney Doğu: Birin Genel Müfettişlik 

Bölgesi, 1939: 130). 

1925 yılında gerçekleşen Şeyh Said Ayaklanması’nı bölgede 

sıkıyönetim uygulayarak bastıran hükümet, bölgenin iç yönetimi ve 

güvenliğini iki yıla yakın bir sürede 3. Ordu Müfettişliği ile sağlamaya 

çalıştı (Koca, 1998: 210-211). 1927 yılında hükümet, idare 

mekanizmasından tam randıman almak düşüncesiyle vilâyetleri tabiî, 

sosyal, ekonomik vb. özelliklere göre ayırmayı planladı. Bu maksatla 

20 Haziran 1927 gün ve 1164 sayılı kanunla birçok vilâyeti 

ilgilendiren işlerin daha verimli bir surette halledilmesi için Umumî 

Müfettişlikler teşkiline karar verdi (Güney Doğu: Birin Genel 

Müfettişlik Bölgesi, 1939: 65). Devlet öncelikle güvenliğin 

sağlanması, vilâyetler arası müşterek sistemli bir idare ve kalkınmanın 

teminini hedefledi. Böylece 1164 sayılı Umumî Müfettişlik 

Kanunu’na dayanarak İçişleri Bakanlığı’nca 27 Kasım 1927 tarihli 

Umumî Müfettişlik Kanunu’nun tatbikine dair 17 maddelik 

talimatnâme hazırlandı. Bu talimatnâme Bakanlar Kurulu’nun aynı 

tarihli ve 5858 sayılı kararı ile onaylandı ve yürürlüğe konuldu. 

Bakanlar Kurulu 1164 sayılı kanun gereğince teşkil olunan Umumî 

Müfettişliğin unvanını, 25 Aralık 1927 tarih ve 5777 sayılı 

kararnameyle “Birinci Umumî Müfettişlik” şekline dönüştürdü (Koca, 

1998: 211). Umumî Müfettişliklerin ilki olan ve bundan dolayı da I. 

Umumî Müfettişlik olarak adlandırılan bölge sekiz vilâyetten 

oluşmaktadır. Bu vilâyetler; Diyarbakır merkez olmak üzere Elazığ, 

Urfa, Van, Bitlis, Hakkâri, Siirt ve Mardin’dir. Daha sonra 

13.02.1929’da 7670 sayılı kararnâme bile Beyazıt (Ağrı) vilâyetinin 



de I. Umumî Müfettişliğe bağlandığı belirtildi (Başbakanlık 

Cumhuriyet Arşivi (BCA, 030.18.01.02.2.15.20).  

 

Umumî Müfettişliklerin Uygulamaya Konulması 

1927 yılında yürürlüğe giren ve fiilen 1948’e hukuken de 

1952’ye kadar devam eden umumî müfettişlikler (Güney Doğu: Birin 

Genel Müfettişlik Bölgesi, 1939: 67), bölgede sıkıyönetimin son 

bulmasından dolayı gelecek boşluğu doldurmak için devlet tarafından 

uygulamaya konulmuştur (Koca, 1998: 173). I. Umumî Müfettişlik 

Teşkiline Dair Kanun 25 Haziran 1927’de yayınlandı5.  I. Umumî 

Müfettişlik, Diyarbakır’ı merkez ittihaz ederek 1 Ocak 1928’de 

faaliyete geçti (Güney Doğu: Birin Genel Müfettişlik Bölgesi, 1939:  

67). 

Türkiye Cumhuriyeti idarî yapısında yer alan vilâyetler üstü 

bu geçici yönetim kademesinin ihdasında öncelikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu hâdiseleri göz önünde bulunduruldu (Koca, 

1998: 165-166). Hükümet bununla idarî mekanizmanın daha düzenli, 

daha verimli bir çalışma içine girmesini sağlamayı hedefledi. Ayrıca 

benzer özelliklere sahip illeri bölgelere ayırıp bunlar üstünde yeni bir 

teşkilat kurulmasını uygun buldu6.  

Umumî Müfettiş Abidin Özmen, Umumî Müfettişliklerin 

kurulmasının coğrafi özelliklerden kaynaklandığını, bunların 

uygulamaya konulmasının yerinde bir karar olduğunu belirtmiştir 

(Özmen, 1946: 175).   Cumhuriyet Gazetesi, Umumî Müfettişliklerin 

kurulması gerekliliğini şöyle haber yapmıştır: “Cumhuriyet rejimi 

mülkün idaresinde tabiatle boğuşmak ve onu altetmek sırrını elde 

etmiş, şimdi her tarafta bu muvaffakiyet sırrına dayanarak büyük işler 

görmeğe cesaretle ve alınacak neticeler üzerinde emniyetle atılmıştır.. 

Artık yavaş yavaş, fakat hiç durmadan yürüyen devamlı bir çalışma ile 

memleketin her tarafı Ankara örneğine uydurulacak ve 

kalkındırılacaktır. Trakya’daki ve Şark’taki umumî müfettişliklerin 

teşkilleri maksadı işte bu idealde hulasa olunabilir.” (Cumhuriyet, 12 

Şubat 1936: 1). 

                                                           
5 Kanunda yer alan maddeler için bkz: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, 

Devre: II, İçtima Senesi: IV, XXXIII, 16 Haziran 1927 Tarihli 82’inci İnikattan 26 

Haziran 1927 Tarihli 83’üncü İnikada Kadar, 686.. 
6 Bu maksatla çıkarılan 25 Haziran 1927 tarih ve 1164 sayılı “Umumi Müfettişlik 

Teşkiline Dair Kanun” hükümete, birkaç vilâyeti ilgilendiren ve bu illerin ortak 

çalışmalarıyla giderilmesi mümkün olan ihtiyaçlar hususunda, o vilâyetler üzerinde 

kanun ve yönetmeliklerde yazılı yetkileri haiz olmak üzere, umumî müfettişliklerin 

oluşturulması ve gerektiğinde kaldırılması hakkı veriyordu. Bkz: Beysanoğlu, 2001: 

1031. 



 

Umumî Müfettişlik Teşkiline Dair Kanun’un Kabulü  

1927 tarih ve 1164 numaralı kanun tasarısı 1921 yılında 

meclise sunulan tasarı ile hemen hemen aynı özellikleri taşır (TBMM 

Zabıt Ceridesi, Devre: II, XXXIII, 684-685). TBMM’de Müfettişlik 

Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesinin gerekçeleri şöyle açıklandı: 

“Bugün hâlâ mevcut altmış üç vilâyetimiz genel olarak incelendiği 

takdirde bu vilâyetlerin iktsadî, içtimaî ve coğrafî olarak birbiriyle 

benzer yönleri bulunur. Bu vilâyetlerin birtakım mıntıkalara 

bölünmesi ve bu mıntıkaları teşkil eden vilâyetler arasında da 

ortaklaşa bir takım faydaların olduğu ortaya çıktı. İşte işbu müşterek 

menfaat ve ihtiyaçları mahallerinde görüp gerekli inceleme 

yapıldıktan sonra bunların temin ve tanzimi hususunda nazım olmak 

gerekir. Aynı zamanda vilayâtı da sıkı bir teftiş ve mürâkabe altında 

bulundurarak ihtiyacât-ı idarîyenin lüzum gösterdiği hususatı icra 

etmek üzere Umumî Müfettişlik teşkilâtının icrası yönünde lüzum 

layihâ-i kanuniye takdim kılındı (TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, 

XXXIII, 682–683).  

TBMM’de Umumî Müfettişlik Teşkili hakkında kanun 

layihası uzun uzadıya tetkik ve müzakere edildi (TBMM Zabıt 

Ceridesi, Devre: II, XXXIII, 683). Hükümetin gerekçesine göre 

mevcut vilâyetlerin iktisadî, içtimaî ve coğrafi bakımdan bazı 

bölgelere ayrıldığı ve her bölgenin genel ve müşterek bir takım 

özelliklere sahip olduğu belirtildi. Bunların yerinde tetkik ve tanzimi 

ve vilâyetlerin sıkı bir teftiş ve kontrol altında tutulması idarî 

ihtiyaçlarının yakından takip ve tatmini için Umumî Müfettişlik 

teşkilâtına lüzum görülmüştür (TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, 

XXXIIII, 683). Vilâyetler teşkilâtında ıslahat yapmak, esaslı tetkikata 

ve bir hayli zamana ihtiyaç olacağından Umumi Müfettişlik 

teşkilâtıyla bu ihtiyacın karşılanması daha uygun görülmüştür 

(TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, XXXIII, 684). Umumî 

Müfettişlikler, kuruluşundan itibaren Cumhuriyet hükümetlerinin 

direktiflerini tam tatbike muntazam ve devamlı bir takip neticesinde 

bölgenin emniyet ve asayiş işlerini iyi bir düzene bağladıktan sonra 

diğer kalkınma sahalarında işe başladı (Güney Doğu: Birin Genel 

Müfettişlik Bölgesi, 1939: 67-68).   

Yunus Nadi, Umumî Müfettişliklerin neden ihdas edildiği 

yönünde şu açıklamayı yapar: “İçişleri Bakanlığı’na bağlı vilâyetler 

varken bir de böyle Umumî Müfettişlikler teşkilinin neden icap ettiği 

üzerinde tevakkuf ve tereddüt edenler var mıdır bilmeyiz. Şurası 

muhakkaktır ki millî hükümetin Ankara’da kurulmuş olmasından 

itibaren uzak vilâyetlerin yakından idaresi hesabına bu şekilde bir 



idare tarzının takibi büyük bir ihtiyaç olarak takdir edildi. Buna göre 

Umumî Müfettişliklerin teşkil ve ihdası biraz geç kalmıştır bile 

diyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki İstiklâl Harbi’nin bitmesinin 

üzerinden henüz on sene kadar bir zaman geçmiş olduğunu hesaba 

katmak gerektiği gibi başarılan işlerin büyüklüğünü ve çokluğunu da 

göz önünde tutmak gerekir,” bu söyleminin yanı sıra umumî 

müfettişlik teşkilâtı hakkındaki endişelerin yersiz olduğuna ve bu 

kurumun faydalarına dikkat çekmiştir (Cumhuriyet, 8 Şubat 1936: 1-

6). 

Yunus Nadi ile benzer ifadeler kullanan Zeki Salış da: 

“Teşkilatın kurulması Cumhuriyet Hükümetimizin en isabetli 

kararıdır.” diyerek umumî müfettişlik teşkilatının kurulmasının 

yerinde bir karar olduğunu belirtmiştir (Siirt Gazetesi, 6 Kasım 1937).  

Başbakan İsmet İnönü, yurt içinde yaptığı uzun bir tetkik seyahati 

sonucunda bilhassa doğu vilâyetlerinin iki yeni Umumî Müfettişlikle 

daha faal bir hale getirilmesi gerektiğini söylemiştir.   Umumî 

Müfettişler yüksek yetkilerle donatılmış olmalarının yanı sıra başka 

çalışma unsurlarıyla da takviye edilmişlerdir. Kendilerinden beklenen, 

emirlerine verilen vilâyetleri Ankara’ya benzer bir vaziyette idare 

etmeleri ve yürütmeleridir (Cumhuriyet, 8 Şubat 1936: 1-6). 

07.12.1946’da Umumî Müfettişlik teşkiline dair olan 1164 

sayılı kanuna bazı hükümler eklendi (BCA, 030.10.4.22.31. 2). 1164 

sayılı kanunla birçok ilin ihtiyaçlarının giderilmesi ve o iller üzerinde 

belli yetkilere sahip olmak üzere Umumî Müfettişliklerin teşkili için 

hükümete yetki verilmiştir. Hükümet de kanundan aldığı bu yetkilere 

dayanarak muhtelif tarihlerde yurdun bilhassa sınır bölgelerindeki 

illeri kontrol altında tutmak için dört Umumî Müfettişlik kurdu7. 

(BCA, 030.10.4.22.31. 3-4). 

                                                           
7 Ancak kurulan bu Umumî Müfettişliklere yine kanundan müştak salâhiyetlere 

istinaden icraî yetkiler de verildi. Ancak bütün ülkeye şamil bir kuruluş haline de 

getirilmiş bulunduğu cihetle her yerde ve idare ile halkın yanı başında tam mânâsı ile 

bir teftiş cihazı kurulmuştur denilemez. Hâlbuki yukarıda da belirtildiği gibi teftiş 

cihazının idare cihazına takarrübü ve halkın şikâyet ve ihtiyaçlarının yerinde ve 

isabetle incelenmesi imkânlarını verebilmek için icraî salâhiyetlerle mücehhez umumî 

müfettişliklerden başka ve bunların mıntıkaları dışında kalan illerde yalnız teftiş, 

tetkik ve tahkik işleriyle uğraşmak üzere bölge Umumî Müfettişlikleri ihdasından da 

büyük faydalar elde edileceği şüphesizdir. Kanun ve tüzüklerin hakkıyla uygulanması, 

teşkilatın işlemesinin memurların faaliyetlerinin yakından denetlenmesi daha kolay 

bir suretle te’min edilmiş bulunacağı gibi hükümetçe alınan karar ve tedbirlerin netice 

ve tesirleri ve halkın umumî ihtiyaçları hakkında sıhhatli bilgi edinmek ve bunlara 

istinaden de bunların giderilmesi esbabına tevessül etmek kabil olacaktır. Hükümetçe 

bu tarzdaki bir kuruluşun gerçekleştirilebilmesi için ise umumî müfettişlik hakkındaki 

1164 sayılı kanunun 1. ve 3. maddelerine birer fıkra eklenmek suretiyle kanuna daha 

sarih bir vaziyet verilmesi zaruri görülmüştür. Bkz: BCA, 030.10.4.22.31, 3-4. 



Birinci Umumî Müfettişliğe Yapılan Atamalar 

İbrahim Tali Öngören (1928–1932) 

İbrahim Tali Öngören8, Mustafa Kemâl Paşa’nın maiyetinde 19 Mayıs 

1919 sabahı, Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkan 18 subaydan 

biridir (Tevetoğlu, 1971: 141)9. Nitekim bir ay içinde, daha 

talimatnâme yapılmadan, şark vilâyetleri için bir umumî müfettişlik 

ihdasıyla bu göreve İbrahim Tali Öngören’in tayininin muhtemel 

olduğu haberi gazetelere yansıdı. İbrahim Tali Elazığ, Urfa, Bitlis, 

Hakkâri, Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Van illerinden oluşan doğu 

bölgesine umumî müfettiş olarak atandı (Tunçay, 1992:  174-175) ve 

beş yıl bu görevde kaldı (Hayri ve diğ., 1969: 486).  

Merkezi Diyarbakır’da olan I. Umumî Müfettişliğe Mustafa 

Kemal Paşa’nın yakın arkadaşı ve Dürzî asıllı İbrahim Tali Öngören 

getirilerek ona geniş yetkiler verildi. Kısmen Bakanlar Kurulu 

yetkisiyle donatılmış bulunan Umumî Müfettişler, bölgelerinde 

hükümet içi hükümet olarak görev yapmaktaydılar (Akçura, 2009: 63-

64). 

Akşam Gazetesi’nin, 21 Ocak 1929 tarihli nüshasında: 

“Birinci Umumî Müfettiş İbrahim Tali Bey kendi memuriyetine ait 

işleri bitirmek üzeredir, yakında mahallî memuriyetine azimet 

edecektir” (Akşam, 21 Kânunusani 1929: 3) Anlaşılacağı üzere 

Umumî Müfettişlerin işlerinin yoğun olduğu bunun yanı sıra farklı 

işlerle de uğraştıkları görülmektedir. İbrahim Tali’nin doğudaki 

teftişleri devam edecek ve bu teftişler esnasında Bitlis’e de 

uğrayacaktır. İbrahim Tali, Beşiri’de halkın Cumhuriyet’e karşı 

muhabbetkârâne tezahüratı arasında iki saat kadar resmî işlerle meşgul 

oldu. Daha sonra Garzan’a geçerek halkın genel vaziyeti ile yakından 

ilgilendi (Cumhuriyet, 23 Haziran 1929: 2). 

                                                           
8 İbrahim Tali, Basra Valisi Yusuf Tali Paşa’nın oğludur. 1875’te İstanbul’da Resime 

hanımdan dünyaya geldi. 1893’te Askerî Tıbbiye’den Doktor Yüzbaşı olarak mezun 

oldu. Bkz., Orhun Hayri ve diğ, 1969: 485; İbrahim Tali Bey, İmparatorluğun çeşitli 

yerlerinde ve savaşlarında, ordunun üst kademelerinde görev aldı. Atatürk’le beraber 

Trablusgarp Savaşı’nda, Yıldırım Orduları Grubu’nda bulundu. Birinci Dünya Savaşı 

sırasında iki kez Almanya’ya giderek Harp Cerrahisi üzerinde incelemeler yaptı. 

Ermenistan Harekâtı’nda Doğu cephesi Sıhhiye Reisliğine getirildi. Ayrıca bkz: 

Akünal, 1987: 22. 
9 Mustafa Kemal Paşa, kendisinin siyaset alanındaki bilgilerinden yararlanmaya karar 

verince hizmetleri bu yöne çevrildi. 1920’de Moskova’ya giden Türk delegasyonunda 

siyasî müşavir, Bakü Doğu Halkları Kongresi’nde Anadolu Hükümet Temsilcisi 

olarak görüldü. İki yıl süren Batum Konsolosluğu görevinden (1921-1923) sonra 

Cumhuriyet hükümetince Varşova’ya fevkalâde murahhas ve elçi olarak atandı 

(1924). İki yıl sonra görevi Yahya Kemâl’e bıraktı. Ayrıca çeşitli illerden milletvekili 

seçildi. Bkz: Akünal, 1987: 22. 



İbrahim Tali, bölgenin gelişmesi için gerekli olan doktor, 

öğretmen ve diğer görevlileri bulmakta zorlandığını, ancak bölgede 

bir yol yapım programı başlatmayı başardığını belirtmiştir. Bunun 

yanında zengin Kürtlerin mal varlıklarının halka dağıtılmasını 

önermiş, Haziran 1929’da çıkarılan bir yasa ile büyük ağaların mal 

varlıklarının köylülere dağıtılmasını sağlamıştır (McDOWALL, 2004: 

279). 

İbrahim Tali Bey, I. Umumî Müfettişlik bölgesinde yaptığı 

teftişlerde ülkenin her tarafında olduğu gibi doğuda da büyük bir 

titizlikle çalışıldığını belirtmiştir10. Umumî Müfettişlikler bölgedeki 

gelişmeler hakkında hazırladıkları raporları merkeze göndererek 

merkezin her konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamışlardır. Bu 

raporların bir kısmı tetkik ziyaretlerinde yöre halkıyla karşılaşmaları 

neticesinde kaleme alınmıştır. Bu teftiş ziyaretleri; bölgeye dair 

ihtiyaçları, rejime bağlılığı, endişeleri, beklentileri tespit etmekte ve 

yöre halkının toplumsal ve gündelik hayatının bütününe dair çok 

ayrıntılı fikir vermektedir. Bu şekilde hazırlanan raporlar, yöreye dair 

detaylı gözlem ve deneyimleri içermektedir. Raporlar, bir yandan 

devletin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda işleyip işleyemediği 

alanları tespit etmekte diğer yandan ise toplumun beklenti ve istekleri 

üzerinden yeni toplumsal müdahale alanları meydana getirmekte ve 

iktidarının bu alanlara eklemlenmesi için çabalamaktadır. İşte bu çaba 

Umumî Müfettişlikler tarafından yönetilmekte ve özellikle kamu 

hizmetlerine odaklanılarak iç denetim sağlanmaktadır (Genç Yılmaz, 

2013: 55). 

 İbrahim Tali, 1932’de İstanbul milletvekilliğine seçilmesi 

sebebiyle I. Umumî Müfettişlik görevinden ayrıldı (Hayri ve diğ, 

1969: 486). İbrahim Tali’nin I. Umumî Müfettişlik görevinden 

ayrılması üzerine Başbakan İsmet İnönü duygularını şöyle dile getirdi: 

“Senelerden beri büyük bir dirayetle ifa buyurduğunuz büyük 

vazifeden ayrılacağınız günlerde size teşekkürat ve takdirâtımızı 

hürmetle ifa etmek isterim. Birinci Umumî Müfettişliğe geldiğiniz 

günle bu büyük vazifeyi bıraktığınız gün arasındaki fark siyasî ve idarî 

hayatta büyük muvaffakiyet ve çok ileri bir salâhın meydanda 

olmasıdır.” (BCA, 030.10.69.457.13, 1) İbrahim Tali’nin İsmet 

İnönü’ye cevabı ise şöyledir: “İstanbul Mebusluğuna seçildiğimi 

tebelluğ ettim. Mübeccel Fırkamın ve bilhassa temiz kalbinizin bu 

                                                           
10 İbrahim Tali Bey: “Hakkâri’ye büyük otomobillerle gidildi. Binlerce kilometrelik 

seyahatımda iki saat atla gezdim, buglon gediğinden sonraki seyahatımdır. O kısa 

mesafeyi de ertesi gün otomobillerin geçeceği hale getirilmiş gördüm. Yani Muş’tan 

Çapakçur’a otomobillerin geçeceği yol açılmış ve halen de bu yol üzerinde 

çalışılmaktadır.” demiştir. Bkz. Yeni Mersin, 24 Eylül 1931. 



şekilde de hakkımda tecelli eden sıyanet ve lütufkârlıklarına karşı 

ebediyen müftehir ve minnettarım. Vazifemin şeklen değiştiği şu anda 

Büyük Türk inkılâbının mübdii, Milletin Ulu müncisinin fikir ve iman 

yolunda en küçük bir cüz’ü ferdi olduğumu hissetmekle bahtiyarım. 

Kalbimi aydınlatan bir meşale gibi duyduğum merbutiyet ve 

tazimlerimi bir kere daha büyük varlığınıza yükseltirim. Efendim 

Hazretleri” (BCA, 030.10.69.457.13, 2). 

 

Hilmi Ergeneli (1933-1935) 

 Hilmi Ergeneli’nin11 I. Umumî Müfettişliğe atanması 

Cumhuriyet Gazetesi’nin 17 Kânunusânî (Ocak) 1933 tarihli sayısında 

haber konusu edilmiştir: “Dâhiliye müsteşarı Hilmi Bey’in Birinci 

Umumî Müfettişliğe tayin edildiği Ankara’dan haber verilmektedir. 

Şehrimizden evvelki gün Ankara’ya avdet eden Hilmi Bey’e yeni 

vazifesi tebliğ edilmiştir.”  (Cumhuriyet, 17 Kânunusani 1933: 1) İki 

yıl kadar bu vazifede kaldıktan sonra Çanakkale milletvekilliğine 

seçilmesi üzerine 23.03.1935’te umumî müfettişlikten ayrıldı (Güney 

Doğu: Birin Genel Müfettişlik Bölgesi, 1939: 89). Ergeneli’nin gerek 

bu göreve atanmadan önceki görevi ve gerekse bu görevden hemen 

sonra milletvekili olması, I. Umumî Müfettişliğe verilen önemi bize 

bir kez daha göstermektedir. Nitekim Ergeneli, TBMM’nin beşinci, 

altıncı ve sekizinci dönemlerinde Çanakkale milletvekili olarak görev 

yapmış, 1950 seçimlerinden sonra ise siyasî yaşamı son bulmuştur 

(Koçak, 2003: 83). 

 

Abidin Özmen (1935-1943) 

Abidin Özmen’in12  I. Umumî Müfettişliğe getirilmesi ile ilgili 

kararname şöyledir: “Açık olan Birinci Umumî Müfettişliğe Aydın 

                                                           
11 1306 [1890] yılında Uzunköprü’de doğdu. İstanbul’da ilk ve orta tahsili ikmâl ile 

1326 [1910] yılında Siyasal Bilgiler Okulu’ndan mezun oldu. 01.08.1327 [1911]’de 

Devlet hizmetine girerek muhtelif memuriyetlerde, valiliklerde ve Devlet Şûrası 

azalığında bulundu. En son bulunduğu Dâhiliye Vekâleti müsteşarlığından 

12.01.1933’te ayrılmış ve 28.02.1933’te de I. Umumî Müfettişliğine tayin olunmuştur. 

Bkz: Koçak, 2003: 83. 
12 Zeynel Abidin Özmen 1890 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. İlköğrenimini 

Niğde’de, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra girdiği Mülkiye 

Mektebi’nden 1910 yılında mezun oldu. 6 Aralık 1910 tarihinde Maliye Bakanlığı 

Varidat Umum Müdürlüğü 4. sınıf kâtipliğine tayin edildi. 1911’de Konya Maiyet 

Memurluğu’na, daha sonra ise Niğde Mutasarrıflığı Maiyet memurluğuna gönderildi. 

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine yedek subay olarak askere alındı. Bkz., 

http://www.yasamoykusu.com/biyografi-3199-Zeynel_Abidin_Ozmen. Erişim Tarihi: 

06.10.2011; 1919’da askerlikten terhis olduktan sonra ilk önce Malkara 

Kaymakamlığı’na tayin edildi. Aynı yıl Bursa vilâyeti Polis Müdürlüğü’nde 

çalıştırıldı. 1920’de bir ara Bursa Evkaf Müdürlüğü’nde bulundu ve Mudanya 



Milletvekili Abidin Özmen’in tayini; Dâhiliye Vekilliğinin 11.06.1935 

tarih ve 5159 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri 

Heyetince onandı.”  (BCA, 030.18.01.02.55.48.2.) 

Umumî müfettiş olarak atanan Abidin Özmen, bölgeyi sık sık 

teftiş etmiştir. Abidin Özmen’in Van’da yapmış olduğu teftişleri Van 

Gazetesi’ne şöyle yansımıştır: “Umumî Müfettişimiz Abidin Özmen 

Perşembe günü öğleye kadar resmî daireleri gezerek her dairede ayrı 

ayrı meşgul olmuş ve daire işleri üzerinde yakından alâka 

göstermişler ve izahat istemişlerdir. Öğleden sonra kaleciğe [Kalecik] 

giderek kazılar üzerinde tetkikatta bulunmuştur. Dönüşte kaleye [Van 

Kalesi] de uğrayarak eski eserler üzerinde incelemeler yaptı. Daha 

sonra Cumhuriyet Okulu’na giderek biraz istirahat etti” (Van 

Gazetesi, 25.7.1939). Özmen I. Umumî Müfettişlik bölgesinde yaptığı 

tetkikleri konu alan bir kitap neşretmiştir. Yeni Yurd Gazetesi, bu 

kitap hakkında şunlara yer vermiştir: “Birinci umumî müfettişimiz Bay 

Abidin Özmen müfettişlik teşkilâtının muhit ve bölge üzerinde 

senelerden beri yaptığı tetkiklere müstenit olarak müfettişlik 

mıntıkasını teşkil eden sekiz vilâyet çevresinin ayrı ayrı tabiî, coğrafî, 

tarihî, iktisadî, bakımlardan yapılan tetkiklerin vardığı neticeleri ve 

bölgenin sıhhat, kültür, imar, ziraat, hayvancılık bakımlarından bugün 

kavuştuğu yenilikleri, servet kaynaklarını gösteren bir kitap neşretti. 

Kitabın ismi Güney Doğu’dur. Yurd bilgimize yeni ve faydalı birçok 

malumat katan ve millî eserlerimiz namına bir kazanç teşkil eden bu 

kitabın ortaya çıkarılmasından dolayı sayın umumî müfettişimize 

şükran duygularımızı sunarız.”  (Yeni Yurd Gazetesi, 01.01.1940: 2) 

I. Umumî Müfettişlik hakkında Siirt Gazetesi de önemli bilgiler 

vermiştir: “Birinci Umumî Müfettişlik bölgede hükümet namına gerek 

sıhhî, gerek iktisadî, gerek içtimaî ve gerekse kültürel yenilikleri layıki 

vecihle yapmış, umumunda da muvaffak olmuş ve verimli neticeler 

elde etmiştir. Bu teşkilât kurulduğundan beri bölgede millî kültürün 

yükseldiği inkâr kabul etmez bir mahiyettedir. Bu itibarla bu teşkilâtın 

yüksek mesaisinden doğup parlak neticeler gösteren işleri tebarüz 

                                                                                                                             
Kaymakamı iken Yunanlılar tarafından casusluk suçuyla yakalanarak İzmir İşgal 

Kuvvetleri Divanı Harbi’ne verildi. Ölünceye kadar hapis cezasına mahkûm edilerek 

Yunanistan’a gönderildi ve Atina Sığrı Cezaevi’nde serbest bırakıldığı 14 Şubat 1923 

tarihine kadar alıkonuldu. Yunanlılar savaşı kaybedince yapılan anlaşma gereği birçok 

esir gibi serbest kalan Abidin Özmen 1927 yılında Bitlis, 1929 yılında Muş, 1931 

yılında Antalya ve 1933 yılında da Bursa Valiliklerinde bulundu. Bkz: Hayri ve diğ., 

1969, 450; Bu görevde iken Aydın Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. IV. ve V. 

dönem TBMM’de Aydın’ı temsil ederken, 9 Temmuz 1934-11 Haziran 1935 tarihleri 

arasında Maarif Vekilliği (Millî Eğitim Bakanlığı) yaptı. 1935’te milletvekilliğinden 

ayrıldı. Bkz. http://www.yasamoykusu.com/biyografi-3199-Zeynel_Abidin_Ozmen. 

06.10.2011. 



ettirmek için ciltler lâzımdır”  (Siirt Gazetesi, 6 2. Teşrin 1937). 

Gazetede ayrıca müfettişlik teşkilâtının önemine değinilerek Abidin 

Özmen’in bölge için çok önemli bir değer olduğuna vurgu yapılmıştır. 

Abidin Özmen 1943’te Trakya Bölgesi Umumî Müfettişi oldu. Bir 

süre bu görevde kaldıktan sonra 1948’de Afyon Valiliği’ne tayin 

edildi. 14.05.1950’ye kadar bu vilayet valiliğinde çalışan Abidin 

Özmen 09.06.1950’de emekliye ayrıldı (Hayri, diğ, 1969:  452-453).  

 

Avni Doğan Dönemi (1943-1947) 

I. Umumî Müfettişliğe, Abidin Özmen’in yerine, 18 Haziran 

1943’te, Avni Doğan atandı ve 12 Temmuz 1943’te de göreve başladı. 

31 Aralık 1947’ye, yani umumî müfettişlikler fiilen kaldırılıncaya 

kadar bu görevde kaldı (Koçak, 2003: 86). 

Avni Doğan’ın I. Umumî Müfettişlik bölgesinde yaptığı teftişler 

kendinden önceki Umumî Müfettişlerin devamı niteliğindedir. I. 

Umumî Müfettiş Avni Doğan’ın bölgede yaptığı teftişler Siirt 

Gazetesi’nde şöyle yer almıştır: “Birinci Umumî Müfettişimiz Avni 

Doğan 18.10.1943 Pazartesi günü şehrimize teşrif buyurmuşlardır. 

Kıymetli büyüğümüz Halkevi’nde sayın mebusların hazır bulundukları 

halde orada toplanan Siirt halkıyla muhtelif mevzular üzerinde 

konuşmalarda bulunarak, dileklerini sormuş ve beliğ bir ifade ile bazı 

direktifler vermişlerdir”  (Siirt Gazetesi, 23 I. Teşrin 1943).  

Avni Doğan döneminde bölgedeki en şiddetli ve en önemli olay  

“Kurşun -Orgeneral Mustafa Muğlalı- Olayı”dır. Adı geçen olay 

Avni Doğan’ın görev aldığı ilk günlere rastlamaktadır. Bu olay, Van 

ili Özalp ilçesi Arapşorik sınır köyünde 33 köylünün kurşuna 

dizilmesi ve yıllar sonra olaydan sorumlu tutulan dönemin Ordu 

Müfettişi Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın idam kararı ile noktalandı. 

Olayın bölgede yapılan kaçakçılık faaliyetlerinden kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır (Koca, 1998: 501-502).  

 

Umumî Müfettişliklerin Kadro Yapısı 

Umumî Müfettişlik kadroları bütçe ile tespit edilirdi. Ancak 

malî yıl içinde oluşturulmasına gerek görülen umumî müfettişlik 

kadroları, Dâhiliye Vekâleti’nce tanzim edilerek, hükümet kararı ile 

uygulanabilir ve bir sonraki yıl da Meclise sunulabilirdi (Koçak, 2003:  

63-64). 

Yeni açılacak olan Umumî Müfettişlik kadrolarının sınırlı 

tutulması gerektiği I. Umumî Müfettişlik tarafından Başbakanlık 

katına gönderilen belgede şöyle açıklanmıştır: “Yeniden umumî 

müfettişlikler ihdası düşünüldüğü şu sırada üç sene böyle bir kurumun 

başında bulunmuş olduğumdan dolayı bazı kanaat ve eleştirilerimi 



söylemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Birinci Umumî 

Müfettişlikle mıntıka itibariyle az çok ona benzeyen Erzurum ve 

çevresinde kurulacak müfettişliğin bazı kadro ve teşkilâtının diğer 

mahallerde teşkil olunacak umumî müfettişlikle aynı olmasına gerek 

yoktur.” (BCA, 030.10.69.455.1, 1-2.). Umumî müfettişliklerin 

yukarıda işaret olunan asıl gayelerine bakarak emirlerine verilecek 

vekiller ve umumî idareler teftiş gruplarının çok kuvvetli olması da 

zarurî görülmektedir. Umumî müfettişlik emrindeki müfettişlerden 

gelecek lâyiha ve raporların icabatını takibe kâfi bir iki müfettişten 

başka emirlerindeki bütün teftiş kadrolarını umumî müfettişlikler 

emrine taksim etmeleri de gerekmektedir. Bölgede yapılan teftişleri 

umumî müfettişler vasıtasıyla yürütülmesinin gerekliliğine dikkat 

çekilirken, aynı zamanda emirlerine verilecek müfettişlerin de beşten 

fazla olması istenmiştir. Müfettişlerin daimi olması gerektiği, 

değişikliklerinin ise yerlerine yenisinin gelmesiyle mümkün olacağı 

vurgulanmıştır. Bunun yanında Umumî müfettişlerin asıl vazifelerinin 

dışında farklı işlerle uğraşmalarının esas vazifelerini zaafa 

uğratacağına da dikkat çekilmiştir (BCA, 030.10.69.455.1, 3). 

Umumî müfettişliklerin faydalarını ve iki umumî müfettişliğin 

daha ihdas edileceğini Cumhuriyet Gazetesi, 14 Eylül 1936 tarihli 

nüshasında okuyucularına şöyle duyurdu: “İki umumî müfettişlik daha 

ihdas edileceği haber veriliyor, gelecek yıl mülkî teşkilâtta önemli 

değişiklikler olacağı öngörülmektedir. Bu değişiklikler kapsamında 

biri Ege, diğeri güney vilâyetlerimizde olmak üzere iki umumî 

müfettişliğin daha ihdas edileceği söylenilmektedir. Ege bölgesinde 

dördüncü umumî müfettişliğinin merkezi İzmir olacak ve Aydın, 

Denizli, Isparta, Muğla, İzmir, Manisa ve Balıkesir vilâyetleri bu 

müfettişlik mıntıkasına dâhil olacaktır. İkinci umumî müfettişliğin 

merkezi ise Adana’da bulunacaktır. Bu müfettişliklerin ihdasıyla 

beraber valilerin salâhiyetleri de çoğaltılacaktır,” şeklinde devam 

eden haberde her vilâyette birer vali muavinliğinin de düşünüldüğü, 

vilâyet adedinin düşürüleceği ve vilâyet ile kaza arasında üçüncü bir 

teşkilâtın gerekliliği aktarılmaktadır (Cumhuriyet, 14 Eylül 1936: 5). 

Umumî Müfettişlikler gerek adliye (BCA, 030.10.69.455.1, 3) ve 

gerekse maliye işleriyle de yakından ilgilenmişlerdir (BCA, 

030.10.69.455.1, 4-5). 

 

Cumhuriyet Dönemi Umumî Müfettişliklerin Yetki ve 

Görevleri 

Umumî Müfettişlik teşkilâtının kuruluşu esnasında, görev ve 

yetkilerin yüklenmesinde genel olarak sorumluluk bölgesinin asayiş 

ve emniyetinin sağlanması ile toplumsal ve sosyal hizmetlerin 



yürütülmesi amaçlanmıştır (Koca, 1998: 198). Abidin Özmen, umumî 

müfettişlerin yetki ve görevleri bakımından daha çok valiliklerle 

bakanlıklar arasında bir yerde bulunduğunu söyler. Özmen, umumî 

müfettişlikle ilgili olarak “bazı bölgelerde kurulmuş olan ve etki ve 

eylemleri bakanlıklarla valilikler arasında bir kademe olmaktan 

ziyade tenvir ve ikazda irşat ve teklifte toplanan genel müfettişlikler 

hesaba alınmazsa idare kurulunda üç derece kabul edilmiştir. Bunun 

dört dereceye çıkarılmasını idare tarzımız itibariyle faydalı 

görmemekteyim. Bugünkü valiliklerimizin idare tarzı iki yönden 

gözden geçirilebilir. Genel eğitim bakımından çok sıkı bir 

merkeziyetçilik güdülmekte olduğu söz götürmez ve tartışma konusu 

olamaz, bunun için örnek sıralamağa yer yoktur,” (Özmen, 1946: 

176.) demektedir. 

Daha önce İbrahim Tali’nin üzerinde durduğu yetki 

karmaşası, Abidin Özmen tarafından da dile getirilmiştir. Abidin 

Özmen, yeni teşkilât kanunu ile umumî müfettişlik kadrolarındaki 

memurların tayinlerinde bakanlıklarla birtakım ihtilâflar çıktığını 

dolayısıyla umumî müfettişlerin yetkilerinin bu noktada arttırılması 

gerektiğini savunmuştur. Bunu da 31.01.1936 tarihli raporunda şöyle 

belirtmiştir: “Umumî Müfettişliklerin vazife ve salâhiyetlerini gösteren 

1926 senesinde çıkmış bir talimatnâmesi bulunmaktadır. Yeni teşkilât 

kanunu ile kadroya ilâve edilen bazı memurların tayinlerinde 

vekâletlerle noktayi nazar ihtilâfları çıkmakta ve vekâletlerin teşkilât 

kanunlarıyla bu talimatnâme arasında görülen mübayenetler 

dolayısıyla halli mümkün olmamaktadır. İlerde bu gibi hallere mahal 

kalmamak için yeni çıkacak (Umumî Müfettişliklerin salâhiyeti) 

kanununa yeni kadromuzdaki memurların tayini usulüne dair bir 

madde eklenmesini arzeylerim.” (BCA, 030.10.70.458.2). 

Umumî Müfettişlerin geniş görev ve yetkilerle donatıldıkları 

bunun yanı sıra birçok alanla meşgul oldukları da görülmektedir 

(Koca, 1998: 203-205). Umumî Müfettişlerin piyasadaki et 

fiyatlarından hayvancılığa kadar birçok konuyla yakından alâkadar 

oldukları görülmüştür. Cumhuriyet Gazetesi’nde konuyla ilgili olarak 

şu haber yer almıştır: Şark vilâyetlerinin geniş ovalarında öteden beri 

bilhassa hayvan yetiştiriciliğinin ileri götürülmüş olduğu malumdur. 

Bu hayvan meselesi o muhitin ilk meselesi olmadığı halde umumî 

müfettişin pek tabiî bir bakışla onu en yakın bir alâka ile göz önüne 

almış olması, kendisinin yalnız bir asayiş memuru değil, aynı 

zamanda bir ekonomi âmiri olduğunu anlayarak işbaşına gitmekte 

olduğunu gösterir. Mademki hayvan yetiştiricilik şark vilâyetlerimizin 

başlıca işlerinden biridir, bu işin haliyle mümkün olan kazancın 

azamisini temin etmesi lâzımdır. Zaten hakiki asayiş jandarma 



silahından ziyade güzel idarenin hazırladığı refahla belki daha iyi 

temin olunur.” (Cumhuriyet, 9 Şubat 1936: 1).  

Müfettişlerin yetkileri konusunda III. Umumî Müfettiş Tahsin 

Uzer’in kendi bölgesi hakkında yapmış olduğu faaliyetler ve 

yorumları önemli bir yere sahiptir. III. Umumî Müfettişlik merkezi 

Erzurum idi. Müfettişlik programına göre mıntıkanın topyekûn 

kalkındırılması ve bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını asgariye 

indirgeyebilmek için ekonomik, bayındırlık, eğitim ve sağlık gibi 

önemli alanlarda çalışmalar en kısa zamanda başlatılmalıydı 

(Aydoğan, ty: 6). 

Umumî Müfettişler bölgelerindeki idari işler hakkında toplu 

bir görüşme yapmak ve kararlar almak için Ankara’da bir araya geldi 

(Urfa, 12 İkinci Teşrin 1936: 2). Burada yapılan toplantıda Umumî 

Müfettişlerin yetkilerinin sınırları görüşülerek daha önce umumî 

müfettişliklerle ilgili düzenlemeler yapıldığı, ancak bu düzenlemelerin 

şimdilik ihtiyaca cevap vermediği belirtilmiştir. Bundan dolayı umumî 

müfettişlikler talimatnamesinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve 

yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur (Cumhuriyet, 5 Birinci 

kânun 1936:  1-6). 

 

Umumî Müfettişliğin Asayiş ve Güvenlik Görevleri 

Umumî Müfettişler, İçişleri Bakanı’nın temsilcisi sıfatı ile 

bölgeleri içinde kamunun-düzen ve emniyetini korur, gerekli 

tedbirlerin alınması hususunda valilere emir ve talimat verirler. 

Bunlar, aldıkları emirleri yerine getirmekle görevlidir. Umumî 

Müfettişler, polis ve jandarma kıtaları gibi silahlı kolluk kuvvetlerini 

de yürütme aracı olarak kullanabilirler. Ayrıca kamu düzenini tehdit 

eden hâdiseler gibi haller karşısında kolluk kuvvetleri kâfi gelmezse 

en yakın ordu veya kolordu komutanlarından yardım isteyebilirler. 

Böyle hallerde hemen içişleri ve millî savunma bakanlıkları ile 

genelkurmay başkanlığına haber verirler. Komutanlar başkaca bir emir 

beklemeksizin umumî müfettişlerin yardım istemelerini derhal yerine 

getirmekle görevlidirler (Koca, 1998: 205-207). 

I. Umumî Müfettişlik bölgesinde yapılan teftişler sonucunda 

asayiş ve emniyetin sağlandığı ve meydana gelen olayların azaldığı 

görülmektedir. Şimdiye kadar hükümet nüfuz ve icraatı girmeyen 

Sason’da halkın toplu hayata ve ziraata alıştığı tespit edilmiştir. 

Diyarbakır’da hadiselerin çoğalması güney sınırının gayri tabiliğinden 

ve kaçakçıların Fransızlarca himaye edilmesinden ileri gelmektedir 

(BCA, 030.10.68.452.4, 6). 

I. Umumî Müfettişlik bölgesi kapsadığı coğrafî konumunun da 

etkisiyle Kürtlük politika ve hareketlerine sahne olup asayişi değişen 



bir yer özelliğine sahipti. Bundan dolayı güney sınırlarında muhalefet, 

propaganda ve suikast şebekeleri bulunuyordu. Bu yüzden Jandarma 

ve polis teşkilâtının iyileştirilmesi karakol binalarının yaptırılıp kanun 

lâyihalarının çıkarılması amaçlanmıştır (BCA, 030.10.68.452.4, 8-9). 

I. Umumî Müfettişlik bölgesindeki ayrılıkçı faaliyetlerden en 

önemlisi, bölgede bir Kürt sorununun sunî olarak ortaya çıkarılması 

meselesidir. Bu meselenin bilinçli bir şekilde büyütülüp emperyalist 

emeller doğrultusunda kullanıldığı açıktır (Aşgın, 2001: ?). Güney 

bölgelerindeki karışıklıklarda Fransızların gerek Suriye ve gerekse 

bölgedeki aşiretler vasıtasıyla kendi hâkimiyetini kurmaya çalışmaları 

Kürtler üzerinde de etkili oldu (BCA, 030.10.262.768.16, 1). 

Cumhuriyet Gazetesi’nin 3 Mayıs 1929 tarihli sayısında Fransızların 

bölgedeki faaliyetleri hakkında Yunus Nadi şunlara dikkat çekmiştir: 

“Fransızların bölgedeki tahrikleri artınca bütün dikkatler bu bölgeye 

çevrildi. Yıllarca Fransız idaresi Nusaybin ile Cizre arasındaki çölde 

çizilecek sınır hattı için akla hayale gelmeyecek zorluklar çıkardı. Bir 

karış daha fazla Türk toprağını tahattı etmek için bin dereden su 

getiren Fransızların Nuh deyip Peygamber demeyen inatları 

karşısında çok kere insana Eyyüp sabrı kifayet etmez.” (Cumhuriyet, 

3 Mayıs 1929, 1). 

Bölgede sık sık meydana gelen Kürt ayaklanmaları hakkında 

Umumî Müfettişler tarafından çeşitli raporlar hazırlandı (BCA, 

030.10.69.454.16, 2-3). İbrahim Tali Bey tarafından İçişleri ve 

Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen raporda İran’da meydana 

gelen Kürt isyanlarının önlem alınmazsa Türkiye’ye de yayılacağına 

dikkat çekilmiştir. Bu maksatla kıtaat kadrolarının [Askeri birliklerin] 

güçlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. İdare ve adliye teşkilâtının 

göstereceği intizam ölçüsünde bölge halkı mûnis hale getirebilir diyen 

Abidin Özmen de yapılması gerekenleri şöyle sıralamıştır. (Madde I) 

A) Şark halkından elebaşı olanların, propagandacılarla münasebeti 

hissedilenlerin, köyleri tahrip edilip etrafa dağılanların, her hangi bir 

surette gayri memnun hale gelmiş bulunanların, silahla hükümete 

karşı gelmiş adlî cezasını çekmiş ve kurtulmuş olanların ceza 

mahiyetinde olmamak kaydıyla batıya nakli elzemdir. B) Türk 

muhacir getirtilerek muayyen sahalara yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Muhacir iskânında önemli olan ev meselesidir. Bu sorunun çözülmesi 

için bölgeye mimar ve duvarcı gibi teşkilâtın emrinde inşaat heyeti 

gönderilmelidir. C) Vilâyetlerin bazısında ana babasının izni alınarak 

köylerden idarî tedbirle çocuk toplanmalıdır. Pansiyonlu mektepliler 

olarak eğitilecek olan bu öğrencilere kuvvetli muallimlerin idaresinde 

olmak üzere Türk kültürü ve temsil esasına istinat edilebilecek 

okutmalar yapılmalıdır. (Madde II) A) Vilâyet, kaza ve hatta nahiye 



merkezlerini memurların, subayların seve seve oturur, çalışır bir hale 

getirilmesi. Bunun için: I- Kazalarda ve nahiyelerde beşer senelik ilk 

mektep kurmak, II- Her kazada bir doktor ve yanında sıhhî ecza dolabı 

bulundurmak, doktorlara fazla para vererek kazanın sağlık muhafızı 

haline sokmak, III- Açık memurluk, kumandanlık, muallimlik ve 

hâkimlik bırakmamak, IV- Gönderilen memurların seçiminde oldukça 

hassas davranarak bölgenin özelliklerini göz önünde bulundurmak, 

ceza mahiyetinde ayrılması icap eden memurlarla çalışmak 

kudretinde, karakterinde, sıhhatinde şüpheler beliren memurları bu 

bölgeye göndermemek, V- Resmî hükümet dairelerini, kışlaları, 

memur ve subay evlerini birkaç sene içinde ve bir program dâhilinde 

kurmak gerekir. Özmen bu işe oldukça önem verdiğini belirtti. 48 

kazanın 7-8 kazası hariç diğerlerinde memurların çoluk çocuğuyla 

seve seve kalacağı müsait bir yer yoktur diyerek nahiyelerin 

durumunun daha da kötü olduğunu ifade etti. B) Adliye teşkilâtını 

değiştirmek, bunun için adliye teşkilâtını muğlaklıktan kurtararak 

basitleştirmek gerektiğine vurgu yaptı. Yöntemini ise şöyle dile 

getirdi: I- Sulh, ceza ve sair unvanları kaldırıp her kazada her çeşit işe 

bakacak hâkimlikler kurmak, II- Uzak olan bölge işini hızlandırmak 

için Bitlis ve Diyarbekir’de birer istinaf mahkemesi vücuda getirmek, 

III- İlk sorgu tahkikatını kaldırıp hâkimin kendi tahkikatına hükmünü 

istinat ettirmek, IV- Arazi ihtilaflarında, umumî emniyete ait işlerde 

idare memurlarının salahiyetini arttırmak ve takviye etmek gerekir C) 

İskân işlerini yoluna koymak için adeta hiçbir köye ve araziye bağlı 

olmayan halkı bir yere, bir köye yani toprağa bağlamak lazımdır. I- 

Kafkasya’dan gelen Kürt olduğu anlaşılan Brokililer [Brukanlılar], II- 

İran’dan gelen Kürt, Türk olduğu hakkında zaman zaman yazı 

yazılmış olan Türkçe konuşan Güresonlular [Küresünniler], III- 

Ağrı’dan indirilenler, IV- Zeylan’dan kaldırılanlar, V- Sason’dan 

çıkarılanlar, VI- Dağlık sahalardan veya vergisi fazla tutan yerlerden 

kendiliklerinden başka yerlere taşınanlar. Özmen saymış olduğu bu 

altı halk kitlesinin bir yere bağlı kalamamasından yakınmaktadır. 

Bunların batıya nakillerinin uzun bir zaman alacağını ve dolayısıyla 

bulundukları yerde kalmaları için uygun bir iskân programının uygun 

olacağını belirtti. Özmen, özellikle Küresünniler gibi Türkçe konuşan 

ve devlete karşı problem teşkil etmeyen kimselerin ikinci derece 

addedilen yerlerde iskânlarının uygun olacağına dikkat çekti. (Madde 

III) Köylüyü araziye bağlamak ve halkı o köyden öteki köye taşınıp 

durmaktan kurtarmak için büyük arazi sahipleriyle içinde çalıştırdığı 

bekârlar ve marabaların münasebetlerini tanzim edecek bir kanuna 

ihtiyaç olduğunu ifade etti. Özmen, bölgede yapılması gerekenleri altı 

madde şeklinde ele aldı. Eğer bunlar düzenli bir şekilde yapılırsa 



bölgede asayişin sağlanması noktasında önemli bir mesafe alınacağını 

belirtti (BCA, 030.10.70.461.1, 4-11). 

Bölgede meydana gelen ayaklanmalardan biri olan Ağrı 

meselesinin Umumî Müfettişliği uğraştırdığını belirten İbrahim Tali 

Bey, bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda 

hanımlarının fedakârlıklarını gururla anlatmıştır (Yeni Mersin, 24 

Eylül 931: 1).  

 

 Kültürel Faaliyetler 

I. Umumî Müfettişlik bölgesinde kültürel faaliyetlerin önemli 

bir kısmı İlk kez 19 Şubat 1932’de içlerinde Van ve Diyarbakır’ın da 

olduğu 14 kentte açılmaya başlanan Halkevleri (Obuz, 2015: 500) 

vasıtasıyla yürütülmüştür. Abidin Özmen, 28.09.1936’daki 

“Notlarım” başlıklı yazısında halkevlerinin kültürel yönüne değinerek 

gerek vilâyet merkezlerinde ve gerekse kazalarda halkevleri 

vasıtasıyla çalışıldığını, ancak bunların bölgenin ihtiyacına tam olarak 

cevap veremediğini ifade etmektedir (BCA, 030.10.70.461.1, 3). 

Başbakanlık Müsteşarı Kemal Gedeleç’e gönderilen 09.02.1937 tarihli 

raporda I. Umumî Müfettişlik bölgesinde yapılmak istenen halkevleri 

hakkında önemli bilgiler verilmektedir: “Birinci Umumi Müfettişlik 

için fevkalâde kanunla verilen 280 bin lira ile yapılacak binalar 

aylardan beri ilân edilmiş ve bu ilân dört defa askıda kalmış ve 

ertelenmiştir. Kanun bu hususta her ne kadar umulanı vermese de her 

ne suretle olursa olsun kanunu kaldırmak teşkilâtımız ve hazine için 

zarardır. Eğer dördüncü defa da gecikmenin söz konusu olması 

halinde bu durumun ilân edilerek halledilemeyeceğini dolayısıyla 

maliye bakanına ısrar ederek çözüm yolu olarak 2490 sayılı kanunun 

14’üncü maddesi gereğince işin vekiller heyetince kabul edilmesi 

sağlanmalıdır. Esasen Diyarbakır vilâyeti bu durumu 06.02.1937 

tarihli ve 396/228 sayılı yazı ile maliye bakanına arz etmiştir. Kıymetli 

teşebbüsleri ile bu ihalenin kabul edildiği emrini beklediğimi 

saygılarımla arz ederim. Birinci Umumî Müfettiş Abidin Özmen.” 

(BCA, 030.10.70.459.1, 1) 

Halkevlerinde yapılan toplantılar ve düzenlenen eğlenceler ile 

halkın rejime karşı bağlılığı arttırılmaya çalışılmıştır. Van 

Gazetesi’nde 21.08.1939’da çıkan bir yazıda: “Kış mevsiminde evimiz 

hemen her ay birer temsille ve her hafta aile toplantıları ve güzel 

küçük eğlencelerle bizleri eğlendirdiği ve bir araya topladığı gibi yaz 

mevsiminde de köy gezileriyle ve bahçede aralıklı saz ve bando ile 

yaptığı konserlerle halkımıza iyi günler yaşatmaktadır. Nitekim şu bir 

iki ay zarfında Edremit ve İskele köylerinde köy gezileri yapmış dün 

de İskelede köylülere temsil kolu bir köy müsameresi tertip etmiştir,” 



(Van Gazetesi, 21.08.1939: 1)  denilerek yapılan faaliyetlere 

değinilmiştir. 

Umumî müfettişin görüşleri doğrultusunda I. Umumî 

Müfettişlik sahası içinde İsmet İnönü’nün talimatı gereğince yeni 

halkevlerinin yapılması kararlaştırılmıştır. Bitlis, Van, Diyarbakır ve 

Mardin halkevleri bu talimat doğrultusunda inşa edilmiştir (BCA, 

030.10.70.459.1, 1-15). Bilhassa Doğu’da açılan halkevleri sosyal ve 

kültürel alanlarda önemli çalışmalara imza atmışlardır. Sinema ve 

tiyatro gösterimleri, spor faaliyetleri, okuma-yazma ve diğer kurslarla 

bölgenin gelişmesine yardımcı olmaya çalıştılar. Halkevleri Demokrat 

Parti döneminde (1951)’de büyük tartışmalar etrafında kapatıldı 

(Obuz, 2015: 501-507). 

Umumî Müfettişlik sahasına dâhil olan Mardin’de eğitime 

verilen önem Ulus Gazetesi’nde şöyle yer almıştır: Cumhuriyet’ten 

önce Mardin’de birer sınıflı ve birer öğretmenli iki mektep varken bu 

gün yedi ilçemizde ihtiyaca kâfi miktarda okul olduğu gibi on üç 

köyde de okul vardır. Cumhuriyet’in onuncu yılında Mardin’de bir 

ortaokul da açıldığından dileğimiz tamamlanmıştır. Harf devriminden 

sonra açılan milletler mekteplerine her yıl 810.000 yurttaş devam 

etmiş ve denebilir ki, bu okullardan aynı miktarda yeni harflerle okur 

yazar çıkmıştır. Özetle, Mardin’deki okullar eski devrin sakat 

tarzlarından kurtarılmış, öğretmenleri, sağlık şartlarını haiz kurağları 

ile bu günün rejimine uygun bir ruh ve hayata kavuşturulmuştur 

(Ulus, 18 Sonteşrin 1935: 5). 

 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e intikal eden kurumlardan 

biri olan Umumî Müfettişlikler, Osmanlı siyasî/idarî zihniyetinin ve 

uygulamasının mirası olarak görülmüştür. Osmanlı Devleti döneminde 

uygulamaya konulan Umumî Müfettişlikler ıslahat programlarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet dönemi Umumî 

Müfettişlikleri ise benzer özelliklere sahip illerin idaresini ve asayişini 

temin ederek ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla uygulamaya 

konulmuştur. Cumhuriyet kanunlarının bölgelerinde uygulanmasını ve 

halkın devletle bağını sağlamaya çalışan Umumî Müfettişlikler, asayiş 

ve kaçakçılığın kontrol altına alınmasında önemli hizmetler 

sergilemişlerdir. Bunlar vasıtasıyla bölgenin kontrolü sağlanmak 

istenmiştir. 

Umumî Müfettişlikler bölgedeki gelişmeler hakkında 

hazırladıkları raporları merkeze göndererek merkezin her konu 

hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamışlardır. Hazırlanan raporlar bir 

taraftan devletin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda işleyip 



işleyemediği noktaları tespit etmekte öte yandan toplumun beklenti ve 

isteklerini ortaya koymaktadır. Devlet böylece bölgede kamu 

hizmetlerinin aksamadan yürümesini sağlayarak iç denetim 

mekanizmasını Umumî Müfettişlikler vasıtasıyla gerçekleştirmeye 

çalışmıştır. 

Umumî Müfettişlikler bölgelerinde sosyo-ekonomik 

kalkınmayı gerçekleştirmek, sağlık işlerinin düzenli yürümesini 

sağlamak için uğraşmışlardır. Ayrıca bayındırlık, imar ve tarım 

alanlarında önemli görevler üstlenmişlerdir. Bunlar vasıtasıyla devlet 

en ücra köşelere ulaşmak istemiş ve kendi hâkimiyetini daha da 

güçlendirmek istemiştir. Böylece devlet toplum üzerindeki 

egemenliğini artırarak temel prensiplerini halka benimsetme yoluna 

gitmiştir.  

İlk yıllarda I. Umumî Müfettişlik Kurumu, bir takım 

sorunlarla karşılaştı ve bu sorunlara karşı merkezle irtibat kurup 

gereken tedbirleri de aldı. Dolayısıyla bu kurumun dönemin mevcut 

yapısının bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve çok önemli 

faaliyetlerde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
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