ÖZET
Bu tez çalışmasında bölgede önemli bir güç olan aşiretleri tanımak ve
aşiretlerin yapılanmalarını anlamak; Hamidiye Alayları’nın bölgede güvenlik ve
devlet otoritesini sağlamak için kurulmasına rağmen, alayların zaman zaman
kontrolden çıkarak aşiretler arası bir güç savaşına dönüşmesinde Mustafa Paşa
şahsında Miran Aşireti’nin rolünü ortaya koymak; Miran Aşireti’ni tanıyarak tarihsel
rolünü ve bölgeye etkilerini ortaya çıkarmak. Mustafa Paşa’yı tanımak ve bölgedeki
rolü ve etkisini ortaya çıkarmak; Miran Aşireti ve Mustafa Paşa’nın Hamidiye Alayları
içindeki rolünü ortaya çıkarmak; konuyla ilgili mevcut literatür boşluğunun doldurmak
amaçlanmıştır.
Birinci bölümde aşiret, eşkıyalık ve Hamidiye Alayları hakkında bilgiler
verilmiştir. Bu hususta Kürtlerdeki aşiret yapılanmasına ve aşiretlerin bölge üzerindeki
etkilerine değinilmiştir. Bunun yanında eşkıyalık kavramı ve faaliyetlerine değinilerek
aşiret ve eşkıya arasındaki bağlar tartışılmıştır. Son olarak da Hamidiye Alayları’nın
kurulması, amaçları ve bölgedeki etkilerine değinilerek alayların aşiret ile eşkıya
üzerindeki etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde ise Miran Aşireti ile Miran Aşireti
Reisi Mustafa Paşa işlenmiştir. Miran Aşireti’nin yapısı, etki alanı açıklanarak
Mustafa Paşa şahsında nasıl bir bölgesel güç haline geldiği ele alınmıştır. Özellikle
Mustafa Paşa’nın aşiret reisi olmasının yanında, aynı zamanda eşkıyalık faaliyetleri
yürütmesine ve son olarak da kendisinin Hamidiye Alayları’na katılmasına değinilerek
kendisinin faaliyetleri ve bunların yankıları ele alınmaktadır.
Çalışmamızda detaylı bir literatür taraması yapılıp Başbakanlık Osmanlı
Arşivleri’nden Miran Aşireti ve aşiret reisi Mustafa Paşa ile ilgili birçok belgenin
çözümlemesi yapılmıştır. İncelenen kaynaklar neticesinde Hamidiye Alayları’nın
amaçlarına büyük ölçüde ulaşarak bölgenin Osmanlı Devleti’nin elinde kalmasını
sağladığı, Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa’nın devletin vermiş olduğu gücü kötüye
kullanarak hâkimiyetini pekiştirdiği ortaya çıkmıştır.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to demonstrate the historical status and effect of Miran
Tribe to the region and to introduce Mustafa Pasha and his leadership in the region; also, to lay
the role of Miran Tribe and Mustafa Pasha on Hamidiye Regiments and to fill the present history
literature gap by explaning the tribes which have powerful effects in the region and which are
revealing the role of the Miran Tribe under the leadership of Mustafa on Hamidiye Regiments.
Even though these regiments were established to provide regional security and state authority,
many times, they were getting out of the control and turning into tribal power struggles.
In the first part, information about banditry and Hamidiye Regiments is given. In this
respect, the tribal structure among the Kurds and the effects of the tribes on the region are
mentioned. Furthermore, by referring to the concept of banditry and its activities, the relations
between the tribe and the banditry are discussed. In conclusion, the effects of the regiments on
the tribes and the bandits are examined by focused on the establishment and the purposes of
Hamidiye Regiments. In the second part, the Miran Tribe and its leader Mustafa Pasha are
revealed. The structure of Miran tribe is handled by explaining its domain and how it could be
a regional power. In addition to the fact that Mustafa Pasha was the leader of the tribe, he
carried out banditry movements. After all, he got involved Hamidiye Regiments. His activities
and their reflections after he got involved the Hamidiye Regiments are discussed.
In this study, a detailed literature review is conducted, and many documents related to
the Miran tribe and Mustafa Pasha from the Prime Ministry Ottoman Archives are analyzed.
As a result of investigated resources, it has been revealed that the Hamidiye Regiments had
reached the goals of Ottoman Empire in great extent and the leader of Miran Tribe Mustafa
Pasha had strengthened his domination by abusing the power that had given to him by the state.
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