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Miranlı Mustafa Paşa Örneğinde Hamidiye Alayları Askerî Gücünün 

Kötüye Kullanımı 
Abuse of  Military Power of Hamidiye Regiments in the Case of  Miranlı Mustafa Pasha 

 

Abdulnasır YİNER
*
 

Özet 

1891 yılından itibaren teşkil edilen Hamidiye Alayları; Ermenilerin istismar edilmesinin engellenmesi, dış 

saldırılara karşı aşiret güçlerinden faydalanma ve Kürt aşiretlerini kontrol altına alma gibi gayelere 

dayanmaktaydı. Bu alaylarda aşiretiyle birlikte görev alan ve paşalık rütbesi alanlardan bir tanesi Miran Aşireti 

reisi Mustafa Paşa’dır. Mustafa Paşa’nın bölgedeki aşiretlerle çatışma halinde olması, gasp ve işlediği cinayetlerle 

sürekli şikâyet konusu olması olumsuz örnek teşkil etmiştir. İşlediği suçlardan dolayı hakkında dava açılmış ancak 

4. Ordu Müşiri Zeki Paşa’nın desteği ve korumasından dolayı yargılanamamıştır. Mustafa Paşa’nın kanunlara 

uymaması ve kendi başına hareket etmesi Hamidiye Alaylarının tartışma konusu olmasına da sebep olmuştur. 1892 

yılından çatışmada öldürüldüğü 1902 yılına kadar hakkında sürekli şikâyetler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Paşa, Miran, Hamidiye Alayları, Cizre 

Abstract 

Hamidiye regiments were formed in 1891 such as getting to their goals based on utilization of  tribal 

volunteers force against external attacks, controlling of Kurdish tribes and inhibiting Armenians to be abused. 

Mustafa Pasha was one of the regional commanders and the leader of Miran Tribe, served and took part with his 

tribe in these regiments, later promoted to army rank of pasha. Mustafa Pasha to be in conflict with the other tribes 

in the region, extortion and murders committed was a negative precedent that has been constantly complained. 

Indicted for the crimes he committed, but he has not been on trial because of support and patronage of  the 4th Army 

Commander (Müşir), Zeki Pasha.  Failure of Mustafa Pasha to comply with the law and acting in himself 

irresponsibly led to a subject of discussion of Hamidiye Regiments.  Continuous complaints were made about him 

from 1892 until about the year 1902 he was  killed in a combat. 

Key words: Mustafa Pasha, Tribe of  Miran, Hamidiye Regiments, District of Cizre 

Hamidiye Alaylarının Kurulması 

Rus Çarlığı tarafından oluşturulan Kazak Alaylarının örnek alınarak teşkil edilen 

Hamidiye Alayları ile merkezi otoritenin sağlanması, Devletin doğu bölgesinde gücünü 

koruyacak siyasî bir dengenin kurulması, Ermenilerin istismar edilmesiyle meydana 

gelebilecek tehlikenin önüne geçilmesi, Rusya’nın saldırılarına karşı bölge savunmasının 
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güçlendirilmesi, aşiret mensuplarından askerî güç olarak istifade edilmesi, Panislamizm 

politikasının yürütülmesi gibi gayeler hedeflenmiştir.
1
 Alayların teşkili için 4. Ordu 

Kumandanı Müşir (Mehmet) Zeki Paşa, Anadolu Islahat-ı Umumî Müfettişi (Mehmet) Şakir 

Paşa ile Teftiş-i Askerî Komisyonu üyesi Miralay İbrahim Bey görevlendirilmiştir. Söz konusu 

alayların teşkili fikir ve tavsiyesinin Rusya’nın başkenti Petersburg’ta 10 yıl elçilik yapmış 

olan Şakir Ahmet Paşa’dan (1838-1899) geldiği belirtilmektedir. Elçilik görevi sırasında Şakir 

Ahmet Paşa Ruslar tarafından teşkil edilen Kazak alaylarını inceleme fırsatı bulmuştur.
2
 1891 

yılında başlayan çalışmalardan sonra 1901 yılına gelindiğinde teşkil edilen alayların sayısı 

65’e ulaşmıştır. Erzurum, Erzincan, Dersim, Diyarbakır, Van, Malazgirt ve Urfa’da teşkil 

edilen alayların bir kısmı 5. Ordu bölgesinde yer almışken, geriye kalan ve daha büyük bir 

miktar teşkil eden kısmı ise 4. Ordu mıntıkasında yer almıştır.
3
 

Bir taraftan bölgede dışa karşı güvenliği sağlama diğer taraftan Kürt aşiretlerini bir 

düzene sokup kontrol altına alma gayesiyle Hamidiye Alay Nizamnamesi hazırlanmıştır.
4
 

Alaylar en az dört en fazla altı bölükten, mevcutları da 512 ile 1152 arasında değişmiştir. Bu 

arada aşiret reislerinin çocuklarının eğitimi ve bu alaylarda istihdamı da kararlaştırılmıştır. Bu 

amaçla reislerin oğullarından birer tanesi seçilerek İstanbul’da süvari mektebinde 

yetiştirilecek, eğitimini tamamlayanlar mülazım rütbesiyle Hamidiye Alaylarında istihdam 

edilecekti. İlk hesaplamalara göre bu teşkilatlanma ile Devlet bölgede 35.000 civarında süvari 

askerî devletin hizmetinde istihdam etmiş olacaktı.
5
 

1891 yılından itibaren teşkilatlı hale gelen alayların yönetimlerinde ciddi sıkıntılar ve 

önemli sorunlar çıkmaya başlamıştır. Makalemizin devamında ayrıntılı bir şekilde anlatılacak 

olan aşiretler arasındaki çekişme ve mücadele Osmanlı Devlet yönetimini ciddi bir şekilde 

meşgul etmiş, aşiretler arasında muhtemel çatışmaları önlemek için askerî birlikler gönderme 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Alayların disiplin altına alınmasında sıkıntılar yaşanması üzerine 

Müşir Şakir Paşa müfettiş olarak görevlendirilmiştir. Şakir Paşa, Müşir Zeki Paşa ile birlikte 

bir kısım tedbirler almaya çalışmıştır. Ancak 1897 yılına kadar istenilen ölçüde düzen ve 

disiplin sağlanamamıştır. Ayrıca büyük devletlerin 1895’te Bab-ı Âli’ye muhtıra vermeleri, 

bazı ıslahatların yapılmasını istemeleri, aşiretlerin yaylak ve kışlaklarının sınırlarının tespiti ve 

                                                           
1 Bayram Kodaman; Şark Meselesi Işığında Sultan II. Abdülhamid’in Doğu Anadolu Politikası, Orkun Y., İstanbul 

1983, s. 29-36; Enver Ziya Karal; Osmanlı Tarihi, C. VIII, 2. Bsk., TTK., Ankara 1983, s. 363-364; Kemal Burkay; 

Geçmişten Bugüne Kürtler ve Kürdistan, C. I, 4. Bsk. Deng Y. Diyarbakır 2008, s. 399; Nazmi Eroğlu; 

“Güneydoğu Sorunu ve Hamidiye Alayları'na Dair Birkaç Belgede Anlatılanlar”, Köprü Bahar 2007, S. 98; Yaşar 

Ertürk; Milli Mücadele Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yabancı Devletlerin Faaliyetleri (1918-1922; 

Fırat Ü. SBE., Basılmamış Doktora Tezi, Elazığ 2007, s. 13; Esma Karakurt Acar; Diyarbakır Örnekleminde Etnik 

Kimlik Tartışmaları: Bir Söylem Analizi Çalışması, Dicle Ü. SBE., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır 

2007, s. 43; Ahmet Özer; Doğu Anadolu’da Aşiret Düzeni, 2. Baskı, Mersin 2000, s. 29;Ahmet Özer; Beş Büyük 

Tarihi Kavşakta Kürtler ve Türkler, Hemen Kitap, 2. Baskı, İstanbul 2010, s. 234-236; Ruslardan sonra İngilizlerin 

de Ermenileri kışkırtması ve devlet kurma desteğinden sonra bölgede sıkıntılar artmaya başladı. Sultan Abdülhamid 

Ermeni eylemleri karşısında harekete geçerek 1889 yılında sayıları 60-80 arasında değişen Kürt aşiret reislerini 

Yıldız’a davet ederek ağırlamış ve onları düzenli süvari alaylarının kurulmasında görev almaya davet etmiştir. 

Padişah, alaylara dahil olacaklara unvan, üniforma ve teçhizat verileceğini, büyük ve şanlı Osmanlı Ordusunun tüm 

haklarından istifade edebilecek duruma geleceklerini söylemiş, konuşması büyük alkış almıştır. Bu konuda daha 

geniş bilgi için Bkz. Yurdaer Abca; Yezidilik ve Osmanlı Yönetiminde Yezidiler, Eskişehir Ü. SBE., Basılmamış 

Yüksek Lisasn Tezi, Eskişehir 2006, s. 89-94  
2 Kemal Gurulkan; “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Şırnak ve Çevresi”, Uluslar Arası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 

Şırnak 20 Ağustos 2010. 
3 Kerem Doksat; http://www.keremdoksat.com/2010/01/31/tsk-ve-hamidiye-alaylari-yeniden/ 
4 Hamidiye Alay Nizamnameleri için bkz. Kodaman; a.g.e. s. 36-52 
5 Kodaman, a.g.e. s.39-41; Zeynep Çamsoy; Milli Mücadele Dönemi’nde Kürdistan Teâli Cemiyeti (1918-1927), 

Ankara Ü. Türk İnkılâp Tarihi E., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 39-40; Eroğlu; a.g.m.  
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kontrol altında tutulması, Ermeniler lehine ıslahat talebiyle hükümete baskı yapılması da yeni 

düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır.
6
 

Hamidiye Alayları II. Meşrutiyetin ilanına kadar devam ettirilmiş, II. Abdülhamid’in 

tahttan indirilmesi ile birlikte alaylar dağıtılmıştır. Alaylarda görev almış bulunan Kürt aşiret 

reislerinin oğulları düzenli orduda subay olarak görevlendirilmekle birlikte rütbeleri tenzil 

edilmiş, Ermeniler lehine alınan kararlar tepkilere yol açmış ve bölgede güven bunalımı ortaya 

çıkmıştır. Bir kısım askerî ve sivil bürokrat uyarıcı rapor ve tavsiyeleriyle sorunun çözümü için 

yol göstermeye çalışmışlardır.
7
 

Miran Aşireti ve Mustafa Paşa 

Özellikle Mustafa Paşa’nın reisliği döneminde bölgenin en etkili aşiretlerinden biri 

olan Miran Aşireti Cizre ve çevresinde göçebe bir hayat yaşayan topluluklardan biridir. Aşiret 

11 oymaktan oluşmakta olup bazıları şunlardır: Sinika, Varaseli, Hurika, Aliyuki, Dukeliya, 

Berkeleyi. Mustafa Paşa sert bakışlı, iri yapılı olup İbrahim Ağa’nın oğludur. Mustafa Paşa’nın 

Berkeleyi oymağına mensup olduğu nakledilmektedir. Alaylar teşkil edilmeden önce 500 

adamıyla İstanbul’a gidip Sultan II. Abdülhamid ile görüşmüştür.
8
 

Hamidiye Alaylarının teşkilinden sonra aşiret liderlerinden üç ismin öne çıktığı ve 

büyük güç kazandığı görülmüştür. Cizre’de Miran Aşiret Reisi Mustafa Paşa, Viranşehir 

bölgesinde Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşa ve Ağrı çevresinde Heyderan Aşireti Reisi Kör 

Hüseyin Paşa.
9
 Bu çalışmada sadece Mustafa Paşa söz konusu olacaktır. 

Miran Aşireti ve dolayısıyla Mustafa Paşa ile ilgili önemli yazışmalara konu olan ve 

devlet yönetimini, mahalli idareleri çok ciddi şekilde meşgul eden gelişmelerden bir tanesi 

bölgede yer değiştiren ve mukim olan bazı aşiretler arasında meydana gelen çekişmeler 

olmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla Miran Aşireti mensupları her yaz hayvanlarıyla birlikte 

yaylalara çıkıp buralardan kış aylarını geçirecekleri yerlerine dönerken yol güzergâhlarındaki 

aşiret mensuplarıyla ciddi sıkıntılar yaşamışlardır. Özellikle Şırnak, Bitlis üzerinden Van’a 

                                                           
6 Kodaman; a.g.e. s. 69-70; Zeynep Karadiş; II. Meşrutiyet Dönemi’nden Lozan Barış Antlaşması’na Kadar Kürt 

Teali ve Teavün Cemiyeti’nin Faaliyetleri, Gazi Ü. SBE., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 43-44; 

Eroğlu, a.g.m.; Osman Aytar; Hamidiye Alaylarından Köy Koruculuğuna, Medya Güneşi Y., İstanbul 1992, s. 85-

88; Hamidiye Alaylarının bulunduğu bölgeleri teftiş eden Şakir ve Zeki paşalar mevcut sorunları ve yapılması 

gerekenleri rapor halinde padişaha arz etmişlerdir. Raporda öne çıkan bazı konular; Mevsimlik eğitimlere altı yıl 

geçmiş olmasına rağmen başlanılmamış olması, sayıları 57’e ulaşan alayların koordine edilmemesi ve disiplin altına 

alınmamış olmaları, Halkın ileri gelenlerinin ve idarecilerin Hamidiye mensuplarını kötülemeleri ve iftira atmaları, 

tayin edilen bir kısım subayların yetersizliği, Aşiret reislerinin başlarına buyruk hareket etmeleri, Hamidiye 

alaylarına iftira atanların cezalandırılması gereği, alaylar arasında bir silsile tesisi… daha fazla bilgi için bkz. 

Cevdet Ergül; II. Abdülhamid’in Doğu Politikası ve Hamidiye Alayları, Çağlayan Y., İzmir 1997, s. 72-77  
7 Aybek Keskin; Türkiye’de Terör Sorunu ve Sosyal Politika Stratejileri Açısından Çözümleri, Sakarya Ü. SBE., 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2007, s. 103; Eroğlu; a.g.m.; Aytar; a.g.e.s. 130-135 
8 M. Selim Mardin; “Tarihi ve Sosyal Değişim Sürecinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Mardin Hayatı,” Köprü 

Dergisi, S. 111, İstanbul 2010. 
9 Martin Van Bruinessen; Ağa, Şeyh Devlet, İletişim Y. İstanbul 2008, s. 286-292. Bruinessen bu eserde Mustafa 

Paşa için ayrı bir başlık açmıştır. Eserinde Mustafa Paşa’nın yönetim tarzının diğer aşiret liderlerinden iki konuda 

ayrıldığını yazmıştır; Birincisi, Mustafa Paşa’nın iktidarının uzlaşmaya değil şiddete dayandığını, kabileler arasında 

çıkan anlaşmazlıklarda bu durumun hemen belli olduğunu, eskiden mirin hakemliğine başvurulurken şimdi 

anlaşmazlıkların şeyhlere götürüldüğünü yazmıştır. İkincisi, Sivil idare karşısında bağımsız davranması ve 4. Ordu 

Müşiri Zeki Paşa’nın kendisini desteklemesi. Bu destek, sivil idarecileri dinlememesine ve sık sık hak ihlallerini 

gerçekleştirmesine yol açmıştır; Özer; a.g.m. s. 254; Burkay; a.g.e. s. 408. 
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gidiş-dönüşlerinde ciddi sorunlar yaşanmıştır. Bu sebeple de aşiretin gidiş-dönüş sürecinde 

bölgede güvenlik tedbirlerinin arttırılması zorunlu hale gelmiştir.
10

 

Temmuz 1888 tarihinden itibaren konu ile ilgili şikâyetler İstanbul’a aksetmeye 

başlamıştır. 14 Temmuz 1888 tarihinde Şırnak Beyi Nusret imzasıyla Sadarete bir yazı 

yollanmıştır. Yazıda Miran Aşiretinin 200.000 civarındaki sürüleriyle beraber yaylaya 

gitmelerine Bitlis Valiliği tarafından engel olunduğu ifade edilmiştir. Aşiretin Cizre’de 

kalmalarının istendiği, Cizre’de yeterli hayvan yeminin olmadığı, bu hayvanlar vesilesiyle 

devlete 8-10.000 lira vergi verildiği, geçişlerine izin verilmemesi halinde hayvanların telef 

olacağı ifade edilmiştir. Devletin bu vergiden mahrum kalacağı gibi söz konusu durumun 

aşiretler arasında çatışmaya yol açabileceği de ifade edilmiştir.
11

 

Bitlis vali vekilliğinden Dâhiliye Nezareti’ne çekilen 25 Temmuz 1888 tarihli telgrafta 

ise bölgedeki aşiretler arasında çekişmenin devam ettiği ve acil önlem alınması gerektiğine 

vurgu yapılmıştır. Taraflar arasındaki mücadelenin nasihatle çözümü için Tillo’lu Şeyh 

Hamza’nın bölgeye gideceği, ayrıca bir bölük askerîn sevk edileceği bilgisi verilmiştir. Aşiret 

mensupları arasında herhangi bir çatışmanın yaşanmaması için Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Muş 

yönetimleri arasında muhtelif yazışmalar gerçekleşmiştir.
12

 

 

Mustafa Paşa Hakkında Şikâyetler 

Mustafa Paşa ve adamları hakkında vuku bulan şikâyetlerin ilkini Musul’dan 

gönderilen telgraf ihtiva etmektedir. Musul Emlak-ı Hümayun Komisyonu Reisliği’nden 20 

Nisan 1892 tarihinden itibaren birkaç Şikâyet telgrafı çekilmiştir. Bu telgraflarda, Miran Aşiret 

Reisi Mustafa Paşa’nın çok sayıdaki atlılarıyla beraber Musul’un bazı köylerine baskınlar 

düzenlediği ve bir kısım insanların çatışmalarda öldüğü kaydedilmiştir. Bu hücumların birkaç 

kez tekrarlandığı, iki taraf arasında çatışmaların gerçekleştiği, 8 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de 

ağır şekilde yaralandığı belirtilmiştir. Miranlıların çok sayıda eşya ve silahı gasp ettikleri, 

evleri yıktıkları, ekili alanlara zarar verdikleri de ilave edilmiştir.
13

 

20 Temmuz 1893 tarih ve gayet acil notuyla Bitlis’ten Mabeyn’e telgraf çekilerek 

bölgede ciddi bir çatışmanın meydana gelme endişesi bildirilmiştir. Alınan bilgiye göre, önce 

Miran Aşiret mensupları her yaz yaptıkları gibi Van taraflarına giderken güvenlik tedbirleri 

alınmıştır. Aşiret mensupları geçerken herhangi bir çatışma meydana gelmemiş ve güvenliği 

sağlamakla görevli birlikler geri dönmüşlerdir. Alay Beyinin dönüşünden sonra Mustafa Paşa 

Siirt Sancağına bağlı bulunan Batvan Aşiretinin yaylalarında kalmaya karar vermiş ve 

bölgenin sarplığından istifade ile buraya yerleşmeye başlamıştır. Bu davranışıyla Bitlis’teki 

aşiretlere karşı harekette bulunma niyetini ortaya koymuştur. Diğer taraftan Van, Şırnak, 

Hakkâri ve Musul bölgelerinde bulunan bazı aşiretleri de etrafına toplayarak büyük bir güç 

oluşturmaya çalışmıştır. Bu gelişme üzerine Eruh’ta bulunan Siirt Mutasarrıfı Sait Paşa 

kendisine giderek bölgeyi terk etmesini ve kendi bölgesine çekilmesini istemiştir. Ayrıca Siirt 

Nakibüleşrafı Seyyid Ahmet Efendi de Mustafa Paşa’ya giderek bölgesine çekilmesi ricasında 

bulunmuştur. Ancak bu girişimler netice vermemiştir. 

Mustafa Paşanın kendi etrafına çok sayıda aşiret mensuplarını toplaması diğer taraftan 

bölgedeki aşiretlerin de karşı koyma hazırlığı içine girmesi çok büyük bir çatışmanın meydana 

                                                           
10 Gurulkan; a.g.m. 
11 BOA. DH. MKT. 1521/46  
12 BOA. Y. PRK. DH. 2/85  
13 BOA. Y. PRK. HH. 25/32   
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gelmesi ihtimalini doğurmuştur. Böyle bir çatışmayı önlemek için bölgede yeterince birlik 

bulunmadığından takviye birlik istenmiştir. Ayrıca Mustafa Paşa’nın Hamidiye Paşası olması 

ve mülki idarecileri dinlememesinden dolayı gerekli girişimin yapılması da talep edilmiştir.
14

 

Aşiretler arasında vukuu muhtemel çatışmayı önlemek için 4. Ordu Müşirliğine de 

yazılar yazılmıştır. 9 Temmuz 1893 tarihli telgrafta bölgedeki durum hakkında bilgi verilmiş 

ve bölgeye askerî sevkiyatın gerekliliği ifade edilmiştir. Aynı telgrafta Bitlis Valiliğinin 

Sadaret’e durumu arz ettiği, bölgede meydana gelen bu gelişmelerin güvenliği tehdit ettiği, 

Ermeni olaylarının çıkmasına ortam hazırladığı, ayrıca, aşiretlerin karşı karşıya gelmesinde 

Ermenilerin parmağının da olabileceği iddia edilmiştir. Dolayısıyla Müslümanlar arasında kan 

dökülmesine asla izin verilmemesi gerektiği vurgusu yapılmıştır.
15

 Mustafa Paşa ile ilgili 

şikâyetler giderek artarken 4. Ordu Müşiri Zeki Paşa aksi yönde beyanatta bulunmuştur. 

4. Ordu Müşiri Zeki Paşa’nın Tutumu 

26 Temmuz 1893 tarihinde Seraskerliğe yazı gönderen Zeki Paşa farklı bilgiler 

vermiştir. Mustafa Paşa’nın diğerlerine göre daha fazla Padişah’ın emirleri doğrultusunda 

hareket ettiğini, müsademenin müsebbibi olmadığını, Batvanlılara karşı ihtiyatlı davranılması 

gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca, bu hususta kendisine gerekli tebligatın yapıldığı da ifade 

edilmiştir. Zeki Paşa, söz konusu aşiretin İran sınırında da önemli görevler üstlendiğini, sınırı 

olur olmaz geçenlerin Hamidiye Ümerası tarafından yakalandıklarını, aşiretlerin sürekli bir 

şekilde teftiş edildiğini ifade etmiştir. Olumsuz davranışlara izin verilmediğini, Hamidiye 

Alaylarının tüm zorluklara rağmen kuruluş amacına uygun hareket etmeye çalıştıklarını da 

ilave etmiştir.
16

 

Mustafa Paşa hakkında yapılan başka bir şikâyet Seraskerliğe yapılmıştır. Serasker 

Rıza Paşa 3 Aralık 1893 tarihinde Saraya yazı yazmıştır. Yazısında; Batvan, Tapan, Musreşan, 

Çarkan ve Keçan aşiret reislerinin imzalarını taşıyan şikâyetten söz etmiştir. Aşiret reisleri 

Mustafa Paşa’nın kendi üzerlerine hücum ettiğini, ırza saldırdığını, malları gasp ettiğini 

bildirmişlerdir. Serasker Rıza Paşa bu şikâyet üzerine 4. Ordu Müşirliğinden konu ile ilgili 

alınan yazıları da ekleyerek üst makamlara arz etmiştir.
17

 

                                                           
14 BOA. Y. PRK. ASK. 93/53, Lef: 1; Mustafa Paşa’nın kendi başına hareket eden ve adeta bağımsız bir krallık 

kurduğunu ileri sürenler de olmuştur. Cizre ve çevresini gezen Lehmann benzer ifadeler kullandıktan sonra, 

Mustafa Paşa’nın halkı haraca bağlama ve kendi bölgesinden gelen-geçenlerden önemli miktarda geçiş ücreti 

aldığını ifade etmiştir. Bu konuda bkz. Bruinessen; a.g.e. s. 288. 
15 BOA. Y. PRK. ASK. 93/53, Lef: 2 
16 BOA. Y. PRK. ASK. 93/53; Hamidiye Alayları genel olarak Müşir Zeki Paşa’ya sırtlarını dayamışlardır. Zeki 

Paşa bu alayların hem eğitimi hem de kontrolleriyle ilgilenmekteydi. Dolayısıyla tek otorite durumundaydı. Zeki 

Paşa’dan güç alan alaylar bir süre sonra hükümetin idari otoritesini temsil eden hükümet memurlarını dinlememeye 

başladılar. Hamidiye Alaylarının kuruluşu, eğitim ve kontrolleri ile 4. Ordu Komutanlığı; yani bu işin mimarı Müşir 

Zeki Paşa ilgileniyordu. Bu yüzden Zeki Paşa, kısa sürede aşiretler için tek otorite haline geldi. Hamidiye 

Alayları'na mensup aşiretler, Zeki Paşa'dan güç alarak mahallî hükümet memurlarını hiç dinlememeye başladı. Bu 

tavırları mülki ve askerî makamların arasının açılmasına da sebep olmuştur. Alayların geniş bir alana yayılmış 

olmaları ve bunların daimî bir şekilde kontrollerinin yapılamaması sıkıntıların ve Şikâyetlerin artmasına da yol 

açmıştır. Daya ayrıntılı bilgi için bkz. Gurulkan; a.g.m.; Mehmet Bayrak; Kürtler ve Ulusal-Demokratik 

Mücadeleleri Üstüne, Öz-ge Y., Ankara 1993, s. 66-68 
17 BOA. Y. PRK. ASK. 95/78; Mustafa Paşa’nın adı ve halka yaptığı zulüm konusu Bediüzzaman Said Nursi’nin 

Tarihçe-i Hayat adlı eserinde de geçmektedir. 1894 yılında Tillo’da bulunduğu sıralarda Mustafa Paşa’nın 

yaptıklarından haberdar olmuş ve Cizre’de kendisiyle görüşmüştür. Nursi, Mustafa Paşa’yı hidayete, halka zülüm 

etmemeye, namaz kılmaya, tövbe etmeye davet etmiştir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Bediüzzaman Said 

Nursi Tarihçe-i Hayatı, YAN., İstanbul 2007, s. 67-71; Mardin; a.g.m.; Zeynep Çamsoy bu görüşme ile ilgili olarak 

şu ifadelere yer vermiştir: “Daha gençlik yıllarında Bitlis ve çevresini dolaşarak zamanla Van, Siirt ve Mardin 

yörelerine giderek halkın arasına katılan Said-i Nursî Kürtlerin yaşadığı bölgelerdeki halkın toplumsal yapısını 
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4. Ordu Müşiri Zeki Paşa 30 Kasım 1893 tarihinde Seraskerliğe gönderdiği telgrafında 

Şikâyetlerin asılsız olduğunu yazmıştır. Batvanlılara herhangi bir saldırının olmadığını, aksine 

bunların askerî birlikler üzerine saldıracak kadar ihanette bulunduklarını, şikâyetlerle 

yaptıklarını gizlemeye çalıştıklarını, Cizre’de görevli askerî idarecilerin ifadelerine 

dayandırılarak bildirildiğini de ilave etmiştir. İddiaya göre Batvanlılar Miranlıları kışkırtmak 

ve ilerde karışıklıklar çıkarmak üzere çöle kadar inmişlerdir. Buna karşılık muhafaza ile 

görevli askerler Cizre’de kalmıştır. 

Zeki Paşa bir başka iddiayı daha dile getirmiştir. O’na göre Mustafa Paşa hakkında 

şikâyette bulunan bir kısım reisler Batvanlı Mehmet tarafından iğfal edilmişlerdir. Batvanlı 

Mehmet’in baskısından kurtulan aynı kişiler daha sonra kendisine teşekkür telgrafları 

çekmişlerdir. Diğer taraftan Mustafa Paşa’nın haksızlığına hükmeden o dönemin Mardin 

Müftüsünün başkanlığında oluşturulan bir tahkik heyeti hakkaniyetle hareket etmedikleri 

gerekçesiyle Diyarbakır Valiliği tarafından geri çekilmişlerdir. Bütün bunlar gösteriyor ki, 

ihanette bulunan Mustafa Paşa değil Batvanlılardır. Zeki Paşa, bunların musalaha davetine 

icabet etmemekle iyi niyetli olmadıklarını gösterdiklerini ilave etmiştir.
18

 

Batvanlılar kendilerine tebliğ edilen emirlere riayet etmemekte ve hatta karşı 

koymaktadırlar. Hem Miranlıları bulundukları yerden uzaklaştırmak, hem de Batvanlıları, asıl 

bölgelerine geri göndermek için başlarında binbaşı ve Cizre kaymakam vekili Ramiz’in 

bulunduğu heyet gönderilmişse de görüşmelerinde bir netice alınamamıştır. Hatta askerlere 

karşı koymak için işi siper almaya kadar ileri götürmüşler ve askere hücum etmekten 

çekinmemişlerdir. Batvanlılar ile jandarma arasında çatışma çıkmış, reisleri olan Mehmet 

Mustafa geceden istifade ederek kaçmıştır. Çatışmada herhangi bir aşiret mensubu hayatını 

kaybetmemiştir (Binbaşı Selim’in nakli).
19

 Çatışmada askerden yaralanan olmamıştır. 

Çatışmada Batvanlılardan ölen olduğuna dair iddialar ise doğru değildir. 
20

 Bu son 

gelişmelerden sonra Batvanlıların asıl yerlerine dönmelerinin sağlanmasına çalışılırken gerekli 

tertibatın alınması için Siirt mutasarrıflığına gerekli tebligatın yapılması da istenmiştir.
21

 Bu 

arada 4. Ordu Müşirliği tarafından gönderilen yazılarla birlikte Batvanlıların mahalli askerî 

görevlilere yaptıkları baskı ile Sadarete Şikâyete zorlamışlardır. Bunlardan bazılarının ifade 

değiştirdiği, ondan fazla mülazım ile bir yüzbaşının imzasını taşıyan bir yazı da Seraskerliğe 

gönderilmiştir.
22

 

Miranlı Mustafa Paşayı açık bir şekilde destekleyen Zeki Paşa, aleyhteki iddiaların da 

maksatlı olduğuna inanmıştır. Bu arada Zeki Paşa’nın Seraskerliğe yazdığı 16 Aralık 1893 

tarihli yazıda bir muhbirden de söz etmiştir. Muhbirin yazısı Sadaret üzerinden Seraskerlik 

vasıtasıyla 4. Ordu Müşiriyetine gönderilmiştir. Muhbirin yazılarını incelediğini belirten Zeki 

Paşa konu ile ilgili mütalaasını da belirtmiştir: 

Muhbir iki konu üzerinde durmuştur. Birincisi Hamidiye Alaylarının teşkilinin zararlı 

olduğu, ikincisi ise Mustafa Paşanın halka yaptığı eziyet. Hamidiye meselesinin zararlı-faydalı 

olduğu durumu bilenlerin malumudur, diyen Zeki Paşa bu meselenin devletin en üst 

                                                                                                                                                                        
yakından tanıma imkanı bulur. Halk kitlelerine bu yakınlığı, tüm yaşamı boyunca kendisinin en önemli 

niteliklerinden biri olan Said-i Nursî her gittiği yerde halkın sorunlarına eğilmiştir. Cizre’de huzuruna çıktığı Miran 

Aşiret Reisi Mustafa Paşa’ya halkın şikâyetlerini ileterek aşiretler arasındaki kavgaların son bulmasını istemiştir.” 

Daha geniş bilgi için bkz. Çamsoy, a.g. yüksek lisans tezi, s. 73-82.   
18 BOA. Y. PRK. ASK. 95/78 
19 BOA. Y. PRK. ASK. 95/78, Lef: 1 
20 BOA. Y. PRK. ASK. 95/78, Lef: 1,2 
21 BOA. Y. PRK. ASK. 95/78, Lef: 3 
22 BOA. Y. PRK. ASK. 95/78, Lef: 4 
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kademesinde görüşülüp kararlaştırılmış bir mesele olduğunu hatırlatmıştır. O’na göre Mustafa 

Paşa ile ilgili ifadeler safsatadır. Mustafa Paşanın iki alayı Cizre’de hükümetin emrindedir. 

Bunlar bizzat tarafımdan muayene edilmiştir. 39. Miran Alayı tamamen kontrolden 

geçirilmiştir.
23

 Zeki Paşa’ya göre; Mustafa Paşa’nın Hamidiye Alayları ile ilgili hilekârlığı ve 

halka karşı gaddarlığı tarzındaki iddialar doğru değildir. Zeki Paşa, şikâyet ve iddialarla ilgili 

olarak mahalli idareyi ve memurları da eleştirmiştir. Mustafa Paşa ve aşiret mensuplarının 

insan olduklarını, hata yapabileceklerini, eğitile eğitile daha faydalı hale geleceklerini 

belirtmiştir. Cizre ve Diyarbakır yönetiminin de sorumluluklarına işaret etmiştir. Mustafa Paşa 

suçlu ise neden şimdiye kadar Cizre yönetimi ve Diyarbakır valiliği bir şey yapmamıştır? 

Diyen Zeki Paşa ayrıca muhbirin Mustafa Paşa hakkındaki şikâyetlerine karşılık Batvanlıların 

lideri Mehmet Mustafa hakkında bir şey yazmamasını da eleştirmiştir.
24

 Miranlılar ile 

Batvanlılar arasında meydana gelebilecek çatışmayı önlemek amacıyla Cizre’ye gelen 

askerlerin üzerine Batvanlılar tarafından ateş edildiğini hatırlatmıştır. Zeki Paşa, bölge ve 

çevrede birçok vahşetin işlendiğini, Batvanlıların şekaveti, itaatsizliği Hilafete dil uzatacak 

dereceye vardığı halde bunlara ses çıkarılmamasını Hamidiye Alaylarının teşkiline karşı olan 

düşüncenin neticesi olarak görmüştür. Hamidiye teşkilatına mensup olanların değil bunların 

dışında kalan aşiretlerin daha zararlı olduğunu ileri sürmüştür.
25

 

Zeki Paşa, hem Hamidiye Teşkilatı hem de Mustafa Paşa ile ilgili iddiaları cevaplarken 

aşırı itiraz ve eleştirilerden iş yapamaz hale gelmekten de şikâyetçi olmuştur. Şayet bu şikâyet 

ve eleştirilere bir son verilmez ve tedbir alınmazsa işlerin daha da zorlaşacağını ve koca 

ordunun iş yapamaz hale geleceğini, şartların böyle bir ağırlığı taşıyamayacağını ifade 

etmiştir.
26

 

İstanbul’daki Görüş ve Yaklaşımlar 

Miran, Şırnak ve Batvan aşiretleri arasındaki mücadele ve büyük bir çatışmanın çıkma 

ihtimali Yıldız Sarayı’nda da görüşülmüştür. Söz konusu aşiretler arasının barış yoluyla 

düzeltilmesi gayretlerinin devamı istenirken, Bitlis valiliğinin isteği doğrultusunda dört tabur 

askerîn sevki de emredilmiştir. Bölgede bir tabur mevcut olduğu için üç taburun gönderilmesi, 

bunlara mirliva Cemal Paşa kumanda etmesi, bu taburların dönüşüne kadar Harput’tan bir 

tabur da Diyarbakır’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu işin gerçekleşmesi için 4. Ordu 

Müşirliğine emir verildiği gibi durumun Meclis-i Vükela tarafından da müzakeresi 

emredilmiştir. Bu konu hakkındaki irade 13 Eylül 1895 tarihini taşımaktadır.
27

 

Bölgeden gelen şikâyetler Miran Aşireti ve Mustafa Paşa hakkındakilerden ibaret 

değildir. Aşiretlerin hem birbirleriyle hem de çevredeki yerleşim yerlerine verdikleri zarar ve 

eziyetler de şikâyet konusu olmuştur. 49. Hamidiye Alayı binbaşısı Mahmud Siirt merkezden 

gönderdiği telgrafta Şırnaklı Mehmet Ağanın şekavetini aktarmıştır. Mehmet Ağa yüzlerce 

hayvanı gasp, harman yakma, çiftlikleri tahrip gibi cürümler işlemiştir. Bu şahıs öteden beri 

millet aleyhine zararlı faaliyet yürüten Mehmet Bedirhan ve Fettah beylerle ittifak yaparak 

Cizre ve çevresini yağmalamıştır. Bunlara karşı Cizre kaymakamı bir şey yapamadığı gibi, 

Diyarbakır valiliği tarafından yürütülen tahkikat da herhangi bir netice vermemiştir.
28

 

                                                           
23 BOA. Y. PRK. ASK. 96/26 
24 BOA. Y. PRK. ASK. 96/26 
25 BOA. Y. PRK. ASK. 96/26 
26 BOA. Y. PRK. ASK. 96/26, Lef 
27 BOA. İ. HUS. 41/1313 
28 BOA. İ. DH. 1326/1313. R-16, Lef 
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Aşiretler arasında çıkabilecek çatışmayı önlemek için dört tabur gönderilmesi 

kararlaştırılmışken, Diyarbakır valiliği tarafından bir müsalaha heyeti de oluşturulmuştur. 

Nakibüleşraf Hacı Mesut Bey, Cizre ileri gelenlerinden Abdullah Efendi ve bir kâtip tayin 

edilmiştir. Bu arada Mesut Bey’e 5000 kuruş, Abdullah Efendiye 30 ve kâtibe de 20 kuruş 

yevmiye verilmesi kararlaştırılmıştır.
29

 Meclis-i Vükelanın 19 Eylül 1895 tarihli toplantısında 

hem aşiretler arasındaki çekişme ve çatışma ihtimali hem de bunların gasp ve cinayetleri ile 

ilgili konular ele alınmıştır. 

Meclis-i Vükela’da o tarihe kadar meydana gelen hadiselerin sulh yoluyla bertaraf 

edilememesi irdelenmiş ve bölgede çok az sayıda askerî kuvvetin olmasının olumsuz etki 

yaptığı görüşüne varılmıştır. Askerî birliklerin sayısının azlığı bölgede görev yapan mülki 

idarecilerin aşiretler üzerindeki etkisini de zayıflatmıştır.
30

 Mirliva (tuğgeneral) Cemal Paşa 

komutasında gönderilecek birliklerin sevki ve sulh heyetinin durumu da görüşülmüştür. 

Meclis-i Vükela kararları sadaret aracılığıyla Mabeyn’e arz edilmiştir. Bu arada bir kısım 

eşkıyanın Ermenilerin yaşadığı bölgelere saldırıları da gündeme alınmış, aşiretler arasındaki 

çekişmenin ise fesat çıkaran Ermenilerin işine yaradığı dile getirilmiştir. 28 Eylül 1895 tarihini 

taşıyan iradede; Bir kısım Ermeninin Müslümanlar arasında fesat çıkararak bunları birbirine 

düşürdüğü, bir kısım memurların da kandırıldıkları, meydana gelen ihtilafların kan 

dökülmesine sebep olduğu ve bütün bunların önlenmesi için sadık görevlilerin gayret 

göstermeleri de emredilmiştir.
31

 

Mustafa Paşa ve Tay Aşiret Reisi Abdurrahman Bey Çekişmesi 

Mustafa Paşa sadece aşiret reisleri ve mensuplarıyla değil bazı devlet erkânıyla da 

ciddi çatışmalar yaşamıştır. Bunlardan biri araları bozuk olan ve bizzat Sadrazamın Anadolu 

Vilayeti Umum Müfettişi Şakir Paşa’ya emir vererek müdahil olduğu öşür alınma meselesidir. 

Mustafa Paşanın sahibi olduğu bir kısım köylerin iltizamı Tay Aşireti reisi Abdurrahman Bey 

tarafından alınmıştır. Abdurrahman Beyin mültezimliği ve öşür toplanma konusundaki ihtilaf 

taraflar arasında işi çatışmaya kadar götürmüştür. Aradaki ihtilafın derinleşmesi üzerine 

taraflar Diyarbakır’a çağrılmış ve müsalaha sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bir süre sonra 

tekrar aralarının bozulması üzerine, Sadrazam gerekirse zor kullanılarak asayişin sağlanması 

emrini Müfettiş Şakir Paşa’ya tebliğ etmiştir (7 Ağustos 1897).
32

 Sadrazam, asayişi bozanların 

yakalanarak haklarında kanuni işlemin yapılmasını da emretmiştir. Sadrazam, bölgede cereyan 

eden olaylarla ilgili olarak askerî ve mülkî idare arasındaki görüş ayrılığına dikkat çekmiş ve 

olayların önlenmesi hususundaki adeta birbirine zıt yaklaşımlarını da dile getirmiştir. Bu 

konuda Şura-yı Devlet tarafından gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını da ilave etmiştir.
33

 

Mülkî ve askerî idare arasındaki ihtilaf olayların önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını 

geciktirdiği gibi hak edenlerin gerekli cezaya çarptırılmasını da engellemiş ve asayişi 

bozanlara cesaret vermiştir. 

Hamidiye Alayları İle İlgili Islah Çalışmaları 

Bütün bu hadiseler cereyan ederken Hamidiye Alayları ile ilgili olarak alınması 

gereken bazı tedbirler sıralanmıştır: 

                                                           
29 BOA. İ. DH. 1326/1313. R-16, Lef 
30 BOA. İ. DH. 1326/1313. R-16, Lef 
31 BOA. İ. DH. 1326/1313. R-16 
32 BOA. Y. PRK. A. 11/61 
33 BOA. Y. PRK. A. 11/61 
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1- Dâhili inzibat için Hamidiye Alaylarının hal ve hareketleri yakından takip 

edilmelidir. Bu durumu teftiş için ferik rütbesinde ordu teşkil edilmeli; Urfa, Diyarbakır ve 

Mardin’de bu orduya bağlı alaylar teşkil edilmelidir. Mardin’de süvari mirlivası, Malazgirt’te 

bir-iki erkânı harb zabiti ve bir yoklama kalemi oluşturulmalıdır. Aşiretlerin mevcudu ile ilgili 

kayıtlardan bir örnek bu yoklama kaleminde bulundurulması gerekir. 

2- Malazgirt merkez ve çevresinde bulunan alaylar sürekli; Diyarbakır, Urfa ve 

Sivas civarında bulunan alaylar ise en az üç ayda bir teftiş edilmelidir. 

3- Hamidiye Alaylarına mensup süvari birlikleri dönüşümlü ve düzenli olarak 

karakollara getirilerek bu hizmete alıştırılmaları, askerî terbiye ve düzen eğitiminden 

geçirilmelidir. 

4- Aşiretler arasında veya sadık ahaliye karşı tecavüz olunduğu veya hissedildiği 

anda müdahale edilmeli, alay komutanları bizzat bölgelerine giderek olayların büyümesini 

engellemeleri gerekir. 

5- Asayişi korumakla ve müdahale etmekle görevli kumandan mutlak surette 

nizamiyeye mensup olmalı, aşiret reisleri bu kumandan ve ordu ile haberleşerek hareket 

etmeleri sağlanmalıdır. Tüm yazışmalarda askerî silsile dikkate alınmalıdır. 

6- Hamidiye alaylarına mensup zabitler üzerindeki vergiler, defterlerde kayıtlı 

bilgiler esas alınmak suretiyle, öncelikle tahsil edilip mülki idareye teslim edilmelidir. 

7- Bu alayların tanziminde, görev ve rütbe taksiminde devlete itaat esas alınmak 

suretiyle seçim yapılmalı ve rütbe tevdi edilmelidir. Kesinlikle emre itaat etmeyenlere rütbe 

verilmeyeceği gibi, bu duruma tevessül edenlerin divan-ı harbe verilmeleri sağlanmalıdır. 

8- Hamidiye Alaylarının adam almaları kesinlikle kanunlar çerçevesinde olacak 

ve hiçbir şekilde izin alınmadan kimse alaya asker olarak dâhil edilmeyecektir. Rütbe ve 

derecesi ne olursa olsun Alay yönetici ve zabitleri izinsiz alımlardan sorumlu tutulmalıdırlar. 

9- Hamidiye Alaylarına mensup olmayanların askerî görevlerde bulundurulmaları 

kesinlikle engellenmelidir. 

10- Hamidiye zabitleri askerî konularda ve hizmetlerde askerî kanunlara bağlı 

olmakla birlikte; hukuki konularda ve ahali ile aralarında meydana gelecek davalarda Redif 

zabitleri gibi adli hükümlere tabi tutulmalıdırlar. 

11- Cürümleri sabit olmaları halinde adliye zabitleri tarafından tutuklanarak (kim 

olurlarsa olsunlar) askerî makamlara teslim edilip tutuklanmalıdırlar. 

12- Şüphe ve zan üzerine adliye tarafından tutuklanan Hamidiye zabıtanı mülki 

idare tarafından tevkif edilip hapsedilmelidir. Muhakeme sonucunda durumu askerî suç teşkil 

edenlerin ise askerî kışlalarda hapsedilmeleri sağlanmalıdır. 

13- Yargılama sonucu cinayetten hüküm giyen, cezası temyiz mahkemesi 

tarafından tasdik olunanlar kanunlar çerçevesinde rütbeleri geri alındıktan sonra mülki idareye 

teslimi sağlanmalıdır. 

14- Fermanlı Hamidiye subaylarından cinayetle yargılananlardan mahkemeye 

bizzat gelmeyip vekilleri aracılığıyla katılmaları halinde askerî ve mülki idare arasında 

doğabilecek ihtilaflarda, bu ihtilafların giderilmesi görevi tamamen Saltanat-ı Seniyyeye 

aittir.
34

 

Hamidiye alaylarının intizam altına alınması, cinayet ve saldırılara tevessül edenlerin 

etkisiz hale getirilmesi ancak bu sıralanan kuralların tamamen yerine getirilmesiyle 

sağlanabilecektir. Aksi takdirde suiistimaller ve cinayetler devam edecektir. Bütün bu 
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hususlarda doğabilecek ihtilaf ve anlaşmazlıklarda başvurulacak ana kaynak 29 Haziran 1313 

(11 Temmuz 1897) tarih ve 374 rakamlı mufassal layiha olacaktır.
35

 

Mülki ve Askerî İdare Arasındaki İhtilaf 

Miran aşiret reisi Mustafa Paşa ile Şırnaklı Mehmet Ağa arasındaki mücadele ve 

husumet Diyarbakır valiliği ile 4. Ordu Müşiri Zeki Paşa’yı karşı karşıya getirmiş ve ciddi 

suçlamalarda bulunmalarına yol açmıştır.
36

 Zeki Paşa’ya göre asıl suçlu Şırnaklı Mehmet Ağa 

iken Diyarbakır valiliğine göre ise Miranlı Mustafa Paşa’dır. Zeki Paşa, bir önceki sene 

alayları teşkil ve huzuru sağlamakla uğraşırken Mehmet Ağanın bir kısım avenesi ile birlikte 

Cizre ve Musul taraflarına saldırılar gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Asıl huzursuzluk çıkaran ve 

saldırılar gerçekleştiren Mehmet Ağa olmasına rağmen, kendilerinin aşiretler hakkında 

Şikâyette bulunduklarını, buna karşı Diyarbakır Valiliğinin olayın mahiyetini tam araştırmadan 

hareket etmesinden yakınmıştır. Valiliğin bu tavrı Hamidiye alaylarının kaldırılmasını 

isteyenlerin işine yaramaktadır. Söz konusu alayların dağıtılması Devlet açısından çok ciddi 

zararlar meydana getirecektir.
37

 Zeki Paşa, düzenin bizzat Vali tarafından ihlal edildiği 

imasında da bulunmuştur. 

Zeki Paşa ile Diyarbakır Valiliği arasındaki çekişme bir süre daha devam etmiş 

görünmektedir. Zeki Paşa bir ara adeta Mustafa Paşanın sözcülüğünü yaparak bir şikâyetini 

Baş Kitabet’e de arz etmiştir (13 Eylül 1899).
38

 Bu sırada Mustafa Paşa 48. Hamidiye Alayı 

kaymakamıdır. Zeki Paşa; emrinde iki alay bulunan, aşiretler arasında nüfuz ve servet sahibi 

dediği Mustafa Paşa lehine şu şikâyetlerde bulunmuştur: 

Diyarbakır Valisi Halit Bey Vilayet dâhilindeki bütün Hamidiye alaylarını tamamen 

mahvetmek fikrindedir. Halit Bey ile Bitlis ve Musul vilayetleri halkından gelen şikâyetlerin 

tamamı bize olan garazdan kaynaklanmaktadır. Bir kısım memurlar tarafından yapılan hayal 

mahsulü şikâyetler Halit Bey tarafından ilaveler yapılarak Yüce Makama iletilmektedir. 

Padişahımızdan başka dayanacağımız bir makam olmadığından, Halit Beyin bu fikrinden 

vazgeçirilmesi veya alaylarımızın selameti için değiştirilmelidir. Buna bir çözüm bulunmazsa 

yakında ya alaylarımızı darmadağın edecek veya bizi başka bir kuvvetle çarpıştırarak kıtale 

sebebiyet verecektir.
39

 

Mülki idare ile arasında uzun süre devam eden çekişmeye rağmen 4. Ordu Müşiri Zeki 

Paşa’ya sırtını dayayan Mustafa Paşa hakkındaki şikâyetler giderek artmıştır. Tüm bunlara 

rağmen Mustafa Paşa’yı kollayan, yapılan bütün eleştirilerin asılsız olduğunu iddia eden Zeki 

Paşaya karşılık, Serasker Rıza Paşa aynı görüşte değildir. Rıza Paşa 14 Mart 1901 tarihinde 

Sadaret Makamına yaptığı arzda; bugüne kadar yapılan şikâyetler ve yapılan tahkikat 

sonucunda Mustafa Paşa hakkındaki iddiaların teyit edildiğini belirtmiştir. Mustafa Paşa 

dışında yine aynı aşirete mensup 46. Hamidiye Hafif Süvari Alayı binbaşısı Fettah ile 50. 

Hamidiye Hafif Süvari Alayı Kolağası Tahir ağaların da yaptıkları zulümden söz etmiştir. Rıza 

Paşa 27 Haziran 1899 tarihli İrade ile söz konusu şahıslar hakkında Divan-ı Harbin teşkil 

edilmesi emrini de hatırlatmıştır.
40

 

Mustafa Paşa ve Divan-ı Harb’de Yargılama Girişimleri 
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Mustafa Paşa, Fettah ve Tahir Ağalar; halktan kanunsuz vergi alma, hayvanlarını gasp 

etme, yaralama vb. yaptıkları zulümlerden dolayı Divan-ı Harb’de yargılanmak üzere 1 Ocak 

1898 ve 14 Haziran 1899 tarihlerinde iki mazbata çıkarılmıştır. Ancak söz konusu şahısların 

Diyarbakır’da teşkil edilmesi kararlaştırılan mahkemede yargılanmaları 

gerçekleştirilememiştir. Yaptıklarından dolayı herhangi bir cezaya çarptırılamayan ve 

mahkemeye çıkarılamayan Mustafa Paşa ve adamları cinayetlerine devam etmiş, haklarındaki 

şikâyetler de giderek artmıştır. 28 Şubat 1901 tarihinde aralarında imam, muhtar ve çok sayıda 

ahalinin şikâyet dilekçeleri Sadarete ulaşmıştır. Şikâyetlerde öne çıkan husus ise askerî 

kimliklerinden dolayı mülki idarenin söz geçirememesi ve etkisiz kalması olmuştur. Bu arada 

Hamidiye Alaylarının karışmış oldukları suçlardan dolayı Divan-ı Harb’de yargılanmaları için 

de 27 Haziran 1899 tarihinde İrade-i Seniyye çıkmıştır.
41

 

Padişahın İradesine rağmen bir türlü yargılamanın gerçekleştirilememesi Mustafa 

Paşa’nın daha da ileri gitmesine sebep olmuştur. Eylül 1901 tarihinde Mustafa Paşanın damadı 

Tahir Paşa’nın tahrikleriyle 200’ü atlı 500 kişiden oluşan Aşiret mensupları Cizre’ye yarım 

saat mesafede bulunan köye hücum ederek mal ve hayvanlarını gasp etmişlerdir. Saldırı 

sırasında bir kadını da yaralamışlardır.
42

 1902 yılının ilk aylarında bölgede Şammar Aşiretinin 

önemli bir etkisi olduğu, buna karşılık Miran Aşiretinin diğerlerine göre daha zayıf olduğu 

vesikalara dayanılarak söylenebilir.
43

 Hatta bölgede cereyan eden aşiretler arasındaki 

çatışmalardan zarar görmemeleri için askerî gücün gönderildiği de anlaşılmıştır. 

Dâhiliye Nezareti aracılığıyla, Divan-ı Harbe verilen Mustafa Paşa ile Tahir ve Fettah 

ağalar hakkındaki şikâyet ve raporlar üst mercilere iletilmiştir. Bu belgeler arasında özellikle 

Diyarbakır Valiliği ve Mardin Mutasarrıflığı tarafından gönderilen şikâyet raporları olduğu 

gibi muhtelif makam ve özel kişiler tarafından rahatsızlığı ihtiva eden mektuplar da yer 

almıştır. Belgelerin asılları Divan-ı Harb tarafından muhafaza edilirken suretleri de ilgili 

makamlara gönderilmiştir. Mustafa Paşa’nın ubudiyet ve tabiiyetle bağdaşmayan hareketleri 

özellikle dikkate sunulurken; işlediği türlü mezalim, yol açtığı facialar, halka yaptığı eziyetleri 

ihtiva eden muhtelif sayıda belge arz edilmiştir.
44

 Örneğin: Cizre Müftüsü, Meclis-i İdare, 

Kaza-i Mahkeme ve kaymakam efendinin gönderdikleri telgraflar 11 Aralık 1901 tarihini 

taşımaktadır.
45

 Mustafa Paşanın çok sayıda aşiret mensup ve reislerinin bulunduğu bir ortamda 

Devlet yöneticilerine ağza alınmayacak küfürler ettiğine dair şikâyeti ihtiva eden 21 Aralık 

1901 tarihini taşımaktadır. Cizre Malmüdürlüğü azalarından Abdulahad İskender, 

Abdurrahman Hayri, Cizre Müftüsü Ahmet Halık, Mahkeme azalarından Mansur ve Hasan 

Halık tarafından gönderilen yazı.
46

 

Mardin Sancağından 11 Mayıs 1902 tarihinde gönderilen yazıda; Mustafa Paşa’nın yol 

kestiği, gasp, katl ve cinayet işlediği, din adamlarına, mescit ve ibadethanelere saldırarak 

tahribatta bulunduğu, İslam dininin kurallarına hakaret ettiği, Cizre kazasının asayişini ihlal 

etmenin yanında, Musul-Bağdat-Bitlis civarlarında güvenliği tehdit ettiği gibi idarî işleri de 

engellediği belirtilmiştir. Mustafa Paşa sadece halka eziyet etmekle kalmamış, idari ve mülki 

amirleri de rahatsız etmiş, gasplarıyla hazineyi zarara uğratmıştır. Aşiret reisi değil “adeta 

erbab-ı şekavete riyaset” etmiştir. Mustafa Paşa ile yakınları olan Tahir ve Fettah ağalar 

hakkındaki sayısız şikâyete rağmen 4. Ordu Müşirliğinin tavrı yine eleştiri konusu olmuştur. 
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Mülki idarecilere Mustafa Paşanın zulmü açık bir şekilde ortada olmasına rağmen 4. Ordu 

Müşirliği tarafından korunmuştur. Çünkü Müşir Paşaya göre Mustafa Paşa masumdur. Müşir 

Paşa her seferinde Mustafa Paşayı değil mülki idarecileri yani vali, mutasarrıf ve 

kaymakamları suçlamıştır. Divan-ı Harbin yapacağı tahkikat ve vereceği hükümde söz konusu 

4. Ordu Müşirliği’ne bağlı olması hasebiyle ciddi kuşkuları da beraberinde getirmiştir.
47

 

Ordunun nüfuzu altında olan mahkeme adil davranamayacaktır. Bu durum hassas olan bölgeyi 

daha da zor duruma sokacak ve dışarıdan yapılacak müdahalelere de zemin hazırlayacaktır. 

Dolayısıyla bu durumun göz önünde bulundurularak bir an evvel tedbir alınması 

gerekmektedir.
48

 

Divan-ı Harb’in 6. Ordu Bölgesine Nakil Talebi 

Mustafa Paşa’nın yakalanamaması, yargılanmasının 4. Ordu Müşirliği tarafından 

engellenmesi ve bundan cesaret alarak cinayetlerine devam etmesi yeni tedbirleri gündeme 

getirmiştir. 4. Ordu Müşirliğinin tavrı ve bu engelin aşılamaması üzerine mahkemenin başka 

bir bölgeye nakli istenmiştir. Mustafa Paşa ve adamlarının yargılanamadığı mahkeme 6. Ordu 

bölgesi dâhilinde olan Musul’a taşınması talep edilmiştir. Mahkemede görev alacak olanların 

da 6. Ordu Müşirliği bünyesinde görev alanlardan teşkil edilmesinin tarafsız muhakemenin 

sağlanması açısından önemli olduğu vurgusu yapılmıştır.
49

 

Mustafa Paşa hakkında yapılan yoğun şikâyetler nazırlıklara ve Sadarete yapıldığı gibi 

Seraskerlik makamına da yapılmıştır. Yapılan yoğun eleştirilere karşılık 4. Ordu Müşirliği ise 

savunmaya geçmiş ve iddiaların asılsız olduğunu ısrarla belirtmiştir. Mülki ve askerî idare 

arasında adeta sıkışan Serasker Rıza Paşa karar vermekte zorlanmıştır. İki kesimden birbirine 

tamamen zıt ifadelerin ortaya konmasından dolayı durumun çıkmaza girdiğini ve bu durum 

karşısında doğru bir karar verilemeyeceğini ifade eden Rıza Paşa, çözüm olarak bir soruşturma 

komisyonunun kurulması gerektiğini savunmuştur (8 Haziran 1902). Tarafsız kişilerden 

oluşturulacak bir komisyon bölgeye gönderilmeli, olayı yerinde incelemeli, yanlış ve yalan 

iddialar ortaya atanların tespit edilerek cezalandırılmaları gerektiğini belirtmiştir.
50

 Bu arada 

Mustafa Paşa hakkındaki şikâyetler devam etmiş, askerî kimliğinden dolayı hak ettiği cezanın 

verilemediği hatırlatılmıştır.
51

 

Mustafa Paşa hakkında yapılan şikâyetler 1902 yılında had seviyeye ulaşmıştır. 

Cizre’den yapılan ve Diyarbakır valiliği aracılığıyla Seraskerliğe ulaştırılan şikâyet telgrafında 

“El Aman” notu dikkat çekicidir. Mustafa Paşa her kesin gözü önünde çiftlikleri tahrip etmiş, 

kazanın altını üstüne getirmiş, evlad u iyalı Tahir ve Fettah ağalarla birlikte adeta esaret altına 

almıştır. Bu durum tahammül sınırlarını aşmıştır. Aylardır devam eden şikâyetlerden hiçbir 

netice çıkmamıştır. Hükümet-i Seniyye muhafazamıza mecburdur. Selametimiz için tedbirleri 

dinen ve hukuken talep ediyoruz. Bu durum devam ederse silaha sarılıp mücadele ve komşu 

aşiretlerden yardım talep etmeye başlayacağız… El aman.
52

 

Divan-ı Harbe çıkarılamayan ve hakkındaki şikâyetler bir türlü dinmeyen Mustafa 

Paşa olayı devam ederken çok önemli bir gelişme daha Mardin Mutasarrıflığı tarafından 

Seraskerlik makamına arz edilmiştir. Mustafa Paşanın yargılanamamasının mahzurlarının 

defalarca dile getirildiği ifadelerinden sonra; Cizre ve Mardin bölgesinde misyonerlik 
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faaliyetinin hız kazandığı vurgusu yapılmıştır. Amerikan vatandaşı iki misyoner Van ve Bitlis 

civarını dolaştıktan sonra Cizre gelmişlerdir. Sakinlerinin bir kısmı Protestan olan Mansuri(?) 

köyüne gittikten sonra, Mustafa Paşa tarafından saldırıya uğrayan köyleri dolaşmışlardır. 

Misyonerler akabinde Zaho ve İmadiye taraflarına gitmişlerdir. Bu arada Fransız, İngiliz ve 

Amerikan konsoloslarının muhtelif bahanelerle bölgeye gelerek Kürd ve Hıristiyan köylerini 

dolaşmışlardır.
53

 4. Ordu Müşirliği 4 Mart 1902 tarihinde bir mütâlâa yazısını Seraskerlik 

makamına yollamıştır. Müşirliğin yazılarında aşağıdaki hususlar dile getirilmiştir: 

Kürt ve Arap aşiretleriyle kabileleri özel durumlarından dolayı nüfus miktarları kayıt 

altına alınamamış ve umumi kuvvetlerin haricinde kalmışlardır. Bedevi bir hayat yaşadıkları 

için hükümetin nüfuzuna dâhil edilememişlerdir. Bunların nüfuslarının tespiti, kayıt altına 

alınmaları, bedevilikten kurtarılıp düzen ve intizam altına alınmaları için Hamidiye Süvari 

alaylarının teşkili devlet idaresi tarafından kararlaştırılmıştır. Ancak, Hamidiye Alayları 

dışında kalıp vahşet ve bedevilikte kalanların sayısı daha fazladır. Bunların zapturapt altına 

alınmaları için bugüne kadar herhangi bir teşebbüste bulunulmamıştır. Devletin nüfuzu altına 

alınanlara bir intizam verildiği gibi istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda kendilerinden azami 

şekilde istifade edilmektedir. Ancak bu durumu çekemeyen Ermeni fesat komitesi devletin 

menfaati doğrultusundaki hizmetleri akim bırakmak için çalışmakta, bu arada bazı devlet 

memurlarının olumsuz fikirlerinden de istifade ederek çalıştıkları da gözlemlenmektedir. Bu 

alaylarda görevlendirilen zabitlerin hiçbir şekilde başka yerlere nakledilmemeleri gerekirken, 

bazı görev yerleri değişiklikleri boşluklara yol açmakta, bunun telafisinde zorluk 

çekilmektedir. Bu alaylar; Rusya ve İran tarafından silahlı ve toplu olarak hududumuza gelip 

saldırılarda bulunan Ermeni saldırganlarını def ve tenkilde önemli vazifeler ifa etmektedirler. 

Ayrıca Cizre, Şırnak ve Bohtan havalisinde zararlı faaliyetlerde bulunan Badirhanları da ihbar 

ederek, zararlı faaliyetlerde bulunanların yakalanmasında önemli hizmetler ifa etmişlerdir. 

Miran Aşireti ve Mustafa Paşanın büyük yardımı olmuştur. Milli Aşireti de önemli hizmetlerde 

bulunmuştur.
54

 

Hamidiye Alaylarının teşkilinin maddi ve manevi faydalarının ne kadar büyük olduğu 

bu gelişmelerden de anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, şimdiye kadar zapturapt altına alınmayan 

Arap ve Kürt aşiretlerinin de intizam altına alınması çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bütün 

bu maruzatlarımın dikkate alınması gerekir. Şayet şimdiye kadar yapılan maksatlı şikâyetler 

doğrultusunda bir teşebbüse girişilirse söz konusu faydalar ortadan kalkacaktır. Malûm olduğu 

üzere Anadolu’da iki milyon kadar aşiret mensubu vardır. Bütün bunları faydalı hale getirmek 

bölgede görev yapan tüm idarecilerin ittifak etmesiyle ancak mümkündür. Aksi takdirde bu 

büyük işin iki memur tarafından başarılması mümkün değildir. Ermeni olayları da dikkate 

alınarak Hamidiye Alayları güçlendirilmelidir.
55

 4. Ordu Müşirliği bu izahatlarıyla Mustafa 

Paşa’yı savunmaktan çok, Hamidiye Alaylarının mevcudiyeti ve tüm bölgede işler hale 

getirilmesinin önemi üzerinde durmuştur. 

4. Ordu Müşirliğinin destek çıkmasına karşılık Mustafa Paşa aleyhindeki şikâyetler 

devam etmiştir. Cizre’de görev yapan Malmüdürü refiki Ali, Polis Ahmet, Tahrirat kâtibi 

İbrahim, Cizre telgraf müdürü Şükrü imzalarını taşıyan ve Mardin mutasarrıflığına hitaben 

şikâyette bulunulmuştur. Miran Reisi Mustafa Paşa’nın Cizre’deki makamında etrafında birçok 

devlet memuru olduğu halde Halife hakkında çirkin ifadeler kullandığı, bu sözlerin imzası 

bulunanların tümü tarafından işitildiği, yaptığı zulümle ihtiyarları dairesinde hareket 
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edemedikleri, Mustafa Paşa’nın mahkemeye çıkarılması halinde şahitlik yapacakları ve ağır bir 

cezaya çarptırılmasını acil bir şekilde beklediklerini ifade etmişlerdir.
56

 

Mustafa Paşa hakkında şikâyette bulunanlardan birisi de uzun süre kâtipliğini yaptığını 

belirten Hakkı adlı şahıstır. Seraskerlik makamına yazdığı (4 Şubat 1902) şikâyetinde, Mustafa 

Paşa’nın kâtipliğini yaptığı süre zarfında can güvenliğinin olmadığını, zorla görev 

yaptırıldığını, “cebren ve kerhen” istihdam edildiğini, Padişahımız hakkında edep dışı 

hareketlerinden sonra büyük bir fenalık geçirdiğini, hatta elinden bir şey gelmediği için intihar 

etmeyi bile düşündüğünü, daha sonra Mustafa Paşa’nın elinden kurtularak kendini Cizre’ye 

attığını ve bundan sonra emir verilse bile yanına asla dönmeyeceğini belirtmiştir.
57

 

Bir Hamidiye Paşasının Gözüyle Bölgenin Durumu 

Hamidiye Alaylarını sevk ve idare eden bir kısım aşiret reislerinin devletin emir ve 

arzusu dışında hareket ettikleri, cereyan eden bir kısım olaylarda açık bir şekilde görülmüştür. 

Söz konusu kişilerin keyfi hareketleri, halka baskı ve zulüm yapmaları belki de yaptıklarının 

hesabının pek sorulamaması ve yanlarına kâr kalacağı düşüncesinde olmalarıdır. Ayrıca, 28. 

Hamidiye Miralayı Mustafa b. Timur’un 26 Aralık 1901 tarihinde Cizre’de bulunan (50. 

Hamidiye Hafif Süvari Alayı) Kolağası Tahir Ağaya gönderdiği mektubunda, mevcut devlet 

yönetimi ve idaresi hakkında dikkat çekici ifadeler yer almıştır: 

“Rıfatlu Efendim bu kere gelen tahriratınızı mütalaa ettim. Akıl ve dirayetinize teessüf 

ettim. Bu zamanda hükümetin emr u nehyi? Her gece malum olub asker bulunduğunuz 

hasebiyle ne tard ne teb’id ve ne de tevkif edebiliyorlar. Halı hazırda hükümetin burada 

mefkud ve merfu olan sukutuna karşı bu derece havf ve dehşetinize bir mana verilemedi. 

Binaenaleyh senaverileri katiyyen noksaniyeti kabul etmem. Aba ve ecdadımın minel-kadim 

hal ve etvarı gasp ve garat katlu cidal olduğu öteden beri malum olduğu cihetle herhalde 

acizleri de o mesleke sülük etmekligim vücubu ve adeta aşair iktizasındandır. Ben âdetimi bu 

suretle terk ettim. Hükümetin adeta inkıraz derecesine gelen halini re’yül-ayn gördüğünüz 

halde havf ve telaş etmekliğiniz ne derecelerde çirkin ve ar olduğu müstağni-i beyandır. 

Askerliğiniz başka askerliğe benzemez. Çok metin ve muhkemdir. Her ne yapar isen(k) 

katiyen kisemize kalacağı ve kalmakta bulunduğu zan ederim emsali mesbukuyla derece-i 

sübutta olduğunu inkar etmezsiniz. Binâberîn vusul ü şuğrada kumandanlarımızla daiman 

istişare edip kendilerini memnun ettiğim gibi siz de memnuniyetlerine himmet ediniz. Bu 

ciheti etrafıyla alay kâtibi Hasan efendiye tavsiye ve tenbih ettim. Kumandanlarımız 

nefsimizden madud oldukları cihetle katiyyen kimseden fütur etmeyerek serbestane gidip 

gelmenizi tavsiye ve tenbih ederim. Kaymakam İsmail Bey Cizre’ye gelir ise acizleri de 

Cizre’ye gelip her halde kendisini ikna ederim. Hükümet tarafından katiyen fütur etmeyiniz. 

Çünkü ehemmiyeti hiç kalmamıştır. Bir çobana bile söz anlatamayıp hükmedemedikleri için 

artık böyle hal ve şanı malum olan şeyden insan fütur eder mi? Bu tarafta aşair hususatını 

matlubunuz dairesinde muti’ ederim…”
58

 Özellikle Devlet idaresinin hükümsüz görülmesi 

dikkat çekicidir. 

Meclis-i Vükela’daki Görüşmeler ve Mustafa Paşa’nın Akıbeti 

Mustafa Paşa hakkında İstanbul’a ulaşan muhtelif şikâyetler Meclis-i Vükela’nın 30 

Haziran 1902 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantıda; Mustafa Paşa ile damadı 

kolağası Tahir ve Tahir’in kardeşi Binbaşı Fettah ağaların yaptıkları zulüm görüşülmüştür. Bu 
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konuda Diyarbakır Valiliği ile 4. Ordu Müşirliğinden gelen yazılar ile Müslim gayrı Müslim 

ileri gelenlerinden gelen şikâyet yazıları üzerinde müzakerede bulunulmuştur. Şikâyete konu 

olan hususları, malların gasp edilmesi, insan öldürme, yol kesme, devlet gelirlerinin tahsilâtını 

engelleme; Diyarbakır, Bağdat, Bitlis ve Halep vilayetleri arasında yapılan ticaretin sekteye 

uğratılması, adı geçenlerin maiyetinde bulunan zabit ve efradın rencide olduğu, bu 

hareketlerinin diğer Hamidiye Alayları için kötü örnek teşkil ettiği şeklinde sıralanmıştır. 

Bunlar orada bulunduğu sürece asayişin sağlanması mümkün değildir. Adı geçenlerin 

bölgeden uzaklaştırılarak başka bir ile nakledilmeleri kararlaştırılmıştır. Şimdiye kadar Divan-ı 

Harb tarafından yürütülen muhakemenin bir netice vermediği de belirtilmiştir. Mustafa Paşa ve 

diğer ağaların başka bir ile nakledilmeleri ve muhakemelerinin biran evvel icra edilmesi 

kararlaştırılmıştır.
59

 

Hakkında muhtelif kesimlerden çok sayıda şikâyet vaki olan Divan-ı Harbe verildiği 

halde tutuklanmadığı ve yargılanamadığı için hakkında hiçbir işlem yapılamayan Miran Aşireti 

Reisi ve Hamidiye Teşkilatının paşalarından olan Mustafa Paşa aşiretler arasındaki bir 

çatışmada öldürülerek hayatını kaybetmiştir. Diyarbakır Valisi Faik Bey tarafından öldürülme 

olayı 16 Eylül 1902 tarihinde Mabeyn’e bildirilmiştir. Yazıda Mustafa Paşa’nın cenazesinin 

askerlerin muhafazası altında Cizre’ye götürüldüğü de ifade edilmiştir. Aynı çatışmada 

Mustafa Paşanın oğlu İbrahim ile mühürdarları yaralanırken, Şırnak Aşireti Reisi de 

öldürülmüştür.
60

 

Mustafa Paşa, öldürüldükten sonra da hakkındaki yazışmalar bir süre daha devam 

etmiştir. Henüz Mustafa Paşa hayatta iken Hevidi Aşiretine mensup 62 kişinin katledilmesi ve 

7 kişinin yararlanması, hayvan ve eşyalarının gasp edilmesi olayından dolayı dava açılmıştır. 

Daha önce dava Zaho Kazası Bidayet Mahkemesinde görülmüştür. Mustafa Paşanın ölmüş 

olması hasebiyle oğulları ve diğer adamları hakkında muhakemenin devam ettirilerek 

Diyarbakır’da teşkil edilecek Divan-ı Harb’e tevdi edilmesi kararlaştırılmıştır.
61

 Diğer taraftan 

Miran Aşiret mensuplarının yaz aylarında Bitlis üzerinden Van’a gidip dönmeleri ve bu arada 

asayişin sağlanabilmesi için daimî surette asker sevk edilmesi mecburiyeti sürmüş, bölgedeki 

yöneticilerin bu konudaki sıkıntıları devam etmiştir.
62

 

SONUÇ 

Hamidiye Alayları kurulduktan sonra istenilen amaca genel olarak hizmet etmedikleri 

gibi devlet yönetimi için de yeni sıkıntılara yol açmışlardır. Alayların çok geniş alana yayılmış 

olmaları, teftiş ve kontrol altına alınamamaları, askerî kimliklerinden dolayı sivil yönetim 

tarafından yargılanamayınca bundan cesaret alan bir kısmının yasa dışı yollara sapmalarını 

netice vermiştir. 

Miran Aşiret Reisi Mustafa Paşa, söz konusu alaylar içinde öne çıkan ve sert 

tavırlarıyla bölgede şiddete başvurarak halka zulmeden biri olmuştur. Alayların teşkilinden 

çatışmada öldürülüşüne kadar hakkındaki şikâyetler hiç bitmemiştir. 4. Ordu Müşiri Zeki 

Paşa’nın genelde Hamidiye Alaylarını özelde Mustafa Paşa’yı koruması olumsuz etki 
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yapmıştır. Diyarbakır Valiliği dâhil mülkî idarecilerin kendisi üzerinde etkili olamamaları ve 

hakkında dava açıldığı halde yargılanamaması yasa dışı eylemlerini daimî surette devam 

etmesine yol açmıştır. 

Mustafa Paşa’nın yaptıklarının faturası sadece kendisine kesilmemiştir. Diğer alay 

beylerine kötü örnek olması, alayların teşkilinden rahatsız olanların iddialarına dayanak teşkil 

etmiştir. Mustafa Paşa’nın şahsında Hamidiye Alayları eleştirilmiştir. Bu durumdan daha 

önemli olanı ise; alayların Devletin yükünü hafifletme yerine daha da ağırlaştırmış olmasıdır. 

Çünkü alayların silahlı gücünün resmiyet kazanması aşiretler arasındaki mücadeleyi de 

şiddetlendirmiştir. Aşiretler arasında meydana gelebilecek muhtemel çatışmaları önlemek için 

daimî bir sûrette söz konusu bölgelere askerî güç gönderme mecburiyeti ortaya çıkmıştır. 

 

 Miran Aşiret Reisi Mustafa Paşa. 

Resim M. Selim Mardin'in a.g.m. sinden alınmıştır. 
 
 

  

   
 


