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Hangi Seyit Rıza!

MEHMET YILDIRIM

Bugün, Kürtlerin ve Alevilerin hak 
arayışlarında ve toplumsal tepkile-
rinde posterini taşıdıkları Seyit Rı-
za, âdeta bu kesimlerin belleğinde 
bir sembol haline gelmiştir. Seyit 
Rıza’yı sembol yapan karakteristik 
özellikleri nelerdir? Sadece mağ-
dur olduğu için mi, yoksa bugün-
kü bazı siyasal taleplere denk dü-
şen eylemleri nedeniyle mi sem-
bolleşmiştir? Dinî kimliği mi yoksa siyasal kimliği mi daha baskındır? Veya 
dinî ve siyasal bir kimliğe sahip midir? Dersim’in veya “Dersim İsyanı”nın li-
deri midir? Yazıda bu sorulara yanıt aranacaktır.

Toplumları ortak talepler etrafında ve bir arada tutan imgelere her zaman 
ihtiyaç duyulmuştur. Diğer yandan söz konusu talepleri baskılayan devlet de 
aynı imgelem üzerinden kendisini aklama ve uygulamalarını meşru göster-
me gayretindedir. Bu anlamda, sembol haline getirilen kişinin gerçek yaşa-
mı, fikirleri ve eylemlerinin bir önemi kalmamakta; amaca hizmet eden im-
gelem önem kazanmaktadır. İmge, hem devlet hem de mağdurlar tarafından, 
amaca uygun şekilde yeniden yaratılmaktadır. Amacımız, bugün toplumsal 
hafızada yaratılmış olan Seyit Rıza imgesine uygun bir portre çizmek olma-
dığı gibi devletin veya resmî tarih tezini savunan yazarların argümanlarını 
tekrarlamak da değildir. Bu çalışmada, Seyit Rıza’nın kişiliği, yaşamı ve dev-
let ile olan ilişkisi, hem sözlü anlatımlardan ve hatıratlardan, hem de arşiv 

Seyit Rıza.
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belgelerinden hareketle anlatılmaya çalışılacaktır. Öncelikle Dersim’de ağa-
lık kavramı, aşiret olgusu üzerinden izah edilecek, ardından Seyit Rıza’nın 
Dersim’deki “lider” ve “pir-rehber” özelliklerinin sınırları ve devlet ile olan 
ilişkilerinin yanı sıra genel olarak da Kürt tarihi içindeki konumu tartışıla-
caktır.

Dersim’de aşiret ve ağalık olgusu

Ağalık kavramı, bir topluluğun kendisi tarafından tayin edilen yönetici ki-
şilere verdiği bir unvandır. Bu topluluk bir aşiret, boy veya sülale olabilece-
ği gibi bir meslek örgütü de olabilir. Kürt aşiretleri kendi içinde bir ağaya ta-
bi oldukları gibi her aşirette birden fazla ağa mevcuttu. Aşiret içindeki ağa-
lar ise genelde bir hiyerarşiye tabiydiler. “Bey” kavramı, ağalıktan farklı ola-
rak, devletin yönetici tabakasıyla hizmet ilişkisi içinde olan kişiler için kul-
lanılmaktaydı (Pakalın, 1983: 213). Cumhuriyet öncesinde Dersim’de, “İç 
Dersim” diye tabir edilen (Yıldırım, 2013: 41-70) ve esas Dersim’i oluştu-
ran bölgede, bey kavramını haiz bir kişiye rastlamak mümkün gözükmüyor-
du. Dış Dersim’i oluşturan Çarsancak ve Doğu Dersim’in Bingöl sınırına ya-
kın bölgesinde ise “Bey” unvanına sahip toprak sahipleri mevcuttu. Çarsan-
cak’ta yurtluk ve ocaklık sahibi olup devlet adına tasarrufta bulunan toprak 
sahiplerine, doğuda ise Kuziçan (Pülümür) hanedanı Şah Hüseyin’in ailesi-
ne (kendisine, çocuklarına ve torunlarına), yazışmalarda her zaman “Bey” 
diye hitap edilmiştir. Devlet organları bu kavramı kullanırken dikkatli dav-
ranmışlardır.

Dersim’de aşiret ağası, aşiretin erkek üyelerinin çoğunluğunun kararıyla 
belirlenirdi ve önemli konularda son sözü söyleyen kişiydi. Ağa seçilen kişi/
aile güçlü liderlik konumunu koruduğu sürece, aldığı unvan çocukları tara-
fından da devam ettirilirdi. Dolayısıyla ağalık belli süreliğine seçilen bir ma-
kam olmayıp babadan oğula geçmekteydi. Beylik makamından farklı olarak 
ağa ve ailesi üretime katılmaktaydı. Sırf aşiret üyelerinin üretiminden pay 
alarak varlığını idame ettirme gibi bir durum söz konusu değildi. Fakat ağa-
nın mal varlığı genişledikçe ve maiyetinde çalışan marabalar çoğaldıkça, üre-
time bizzat katılması da asgariye inmekteydi. Ağanın arazisini ekip biçen ai-
lelerin birçoğunun kendi mülkleri vardı fakat kendi maişetlerine yetmedi-
ği için ağanın arazisini işlemeye mecbur kalıyorlardı. Elbette marabaların 
bir kısmı başka bölgelerden, çeşitli nedenlerle göç edip gelmiş mülksüz ki-
şilerden ve kısmen de Ermenilerden oluşuyordu.1 İç Dersim’de kıt olan ta-

1 İç Dersim’deki Ermenilerin büyük kısmı 20. yüzyıl başına gelindiğinde mülksüzleşmişti. Bunun 
nedenleri ayrı bir araştırmanın konusu olmakla beraber, aşiret baskısının temel etken olduğunu 
söyleyebiliriz.
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rımsal arazi artan nüfusa yetmediğinden, sürekli dışarıya göç verilmektey-
di. Hal böyle olunca ağanın da topraklarını genişletme ve daha çok mülksüz 
insanı istihdam etme olanağı kalmıyordu. Dolayısıyla ağa, sınırlı imkânlarla 
bir liderlik sürdürmek durumundaydı. Oysa Çarsancak ve Kuziçan beyleri, 
geniş ve verimli toprakları tasarruflarına aldıkları için artı ürüne el koyabili-
yorlardı ve çok sayıda mülksüz insanı maraba olarak istihdam edebiliyorlar-
dı. Dolayısıyla Cumhuriyet ideologlarının Dersim askerî harekâtına gerekçe 
olarak sundukları “derebeyi” kavramının2 Dersim’de karşılığının bulunma-
dığını, şayet bir karşılık aranılacaksa bunun ancak aşiret ağalığına denk dü-
şeceğini, oysa gerçek manada derebeyliğin Çarsancak ve Kuziçan’da söz ko-
nusu olduğunu söyleyebiliriz.3

Tamamen aşiretlerin hâkimiyetinde olmakla beraber büyük ölçüde dağlık 
ve tarım arazisinden mahrum olan İç Dersim’de köklü iki aşiret mevcuttu. 
Doğuda Desiman/Desimlu, batıda ise Şeyh Hasan Aşireti. Şeyh Hasan Aşire-
ti Çaldıran Savaşı sonrasında Çemişgezek’in Malatya sınırlarında kalan böl-
geden göç etmiş, önce Pertek-Sağman Nahiyesi’ne, ardından Ovacık bölge-
sine yerleşmişti ve kısa zamanda bölgeye yayılmıştı. Ovacık bölgesindeki bu 
aşiret, Osmanlı belgelerinde ilk defa 1700’lü yıllarda zikredilmektedir. Ken-
di içinde Seydanlı ve Şeyh Hasanlı şeklinde iki kola ayrılmış fakat hem civar 
aşiretlerin lisanında hem de devletin raporlarında, her iki kol da “Şeyh Ha-
sanlı” olarak geçmektedir. Gerek Desiman gerekse Şeyh Hasan Aşireti, etnik 
olarak homojen olmayıp eski-yerleşik toplulukları da içlerinde barındırmak-
tadır. Fakat söz konusu eski topluluklar zamanla, hâkim unsur olan aşiret 
içinde asimile olup kaynaşmışlardır.

Dersim’de dinî müessese

Dersim aşiretlerinin inanç önderleri, kendilerini “seyitlik” mertebesiyle pey-
gamber soyuna bağlayan ve “ocakzade” addeden kişilerden oluşmaktadır. 
Bu ocakların hiyerarşi bakımından birbirine üstünlükleri tartışmalı olsa da 
yaygın şekilde aşiretleri kendisine bağlayan hâkim ocak Kureşan (Kurey-
şan) Ocağı’ydı (Cengiz, 2014: 58; Gezik, 2012: 4-27). Fakat Kureşan Ocağı, 
muhtemelen yüzyıllar öncesinde yalnızca dinî vazifeleri ifa etmekle mükel-
lef iken zamanla nüfusunun çoğalmasıyla çeşitli şubelere ayrılmış ve aşiret 

2 Bu hususta Hakkı Naşit Uluğ (2007: 114), Pülümür’de bulunan ve devletin her zaman kendisin-
den yararlanıp kullandığı ve “mir/bey” unvanlarıyla taltif ettiği Şah Hüseyin ailesiyle Dersim’de-
ki aşiret ağalarını karıştırmakta, hepsini toprağa dayalı “derebeyi/ağa” diye nitelemektedir. Oy-
sa Koç Uşağı, Haydaran, Demenan ve Abbasan gibi çok sayıda aşiretin toprağa dayalı hasılatları 
oldukça azdı ve kendi ihtiyaçlarına dahi yetmemekteydi (Yıldırım, 2013: 64).

3 Çarsancak Beyleri Sünni ve Türk kökenliyken, Kuziçan Beyi Şah Hüseyin ailesi Palu’dan gelmiş 
Zaza bir aileden olup, sonradan Aleviliği seçmişti.
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halini almıştır. Aşiretleşen bu ocağa mensup her bireyin dinî vazifeyle meş-
gul olması, gerek hitap edilen kitlenin sınırlı olması gerekse taliplerin verdi-
ği çıralık4 gibi geçim kaynaklarının yetersiz kalması hasebiyle mümkün de-
ğildi. Bundan ötürü aşiretin Kudan kolu hariç diğer kolları Dersim’in sosyal 
ve üretim ilişkisine dahil olarak dış beldelere karşı akınlara katılmış, silah 
kullanmış ve kendi içinde aşiret çatışmalarına girmişlerdi. Kısacası ekono-
mik şartlar, seyitlerin bir kısmını dönüştürmüş ve taliple aynı toplumsal ko-
numa itmişti. Buna rağmen Dersim toplumu, seyit soyundan geldiğine ina-
nılan Kureşanların her bir üyesine hürmet göstermekteydi.

Kureşanlar daha ziyade Doğu Dersim aşiretlerini kontrol ederken, Batı 
Dersim’de ise Derviş Cemal ve Ağuçan Ocağı etkindi. Ocak mensubu olan 
“pir”lerin yokluğunda, onların adına sorumluluk üstlenerek halkın sorun-
larına çözüm bulan kişilere, “tikme” veya “rayber (rehber)” denilmekteydi. 
Derviş Cemal Ocağı vekil olarak Seyit Rıza’nın atalarından Kara Süleyman’ı 
tayin etmişti. Malatya’daki Şeyh Ahmet Dede soyundan geldiğini iddia eden 
Şeyh Hasanlılar ellerindeki şecereyi de buna delil olarak göstermekteydiler 
(Dersimi, 2014: 165)5 ve Şeyh Ahmet Dede’nin Ahmet Yesevi soyundan gel-
diğine de fevkalade inanmaktadırlar. Oysa son dönemde yapılan arşiv tetkik-
leri, bu ocağın Ahmet Yesevi ile herhangi bir bağının olmadığını göstermiş-
tir (Yılmaz, 2017: 223).

Seyit Rıza’nın dinî vasfı

Şeyh Hasan Aşireti yüzyıllar içinde genişleyip alt kollara ayrılınca, her alt aşi-
ret kendi içinde bir ağa tayin ederek ağasına tabi olmuştu. Bu durumda Ka-
ra Süleyman ailesinin –ki Yukarı Abbasan Aşireti reisi olan ailedir– tüm Şeyh 
Hasan aşiretleri üzerinde hâkim olması mümkün değildi. Bu ailenin otorite-
sini devam ettirmesinin tek yolu “rehberlik” makamı, yani dinî otorite olma 
iddiasıydı. Bundan dolayı gerek Seyit İbrahim gerekse oğlu Seyit Rıza, ağalı-
ğından ziyade rehberlik kimliğini öne çıkarmaktaydılar.6

4 Alevilikte talipleri tarafından dede ya da pirlerine verilen ayni ya da nakdi ücret. 
5 Şecere bir şekilde Kalan Aşireti’nin eline geçmişti ve Kara Süleyman ailesine geri verilmemişti 

(Dersimi, 2014: 270). Hâlâ Kalan Aşireti’nin elinde saklıdır. 
6 Bu ailenin, kardeş aşiretler içinde bazı ailelere rehberlik yaptığını görmekteyiz. Örneğin Kırğan 

Aşireti’nin ekserisi Derviş Cemal Ocağı’na bağlıyken, Askisor Köyü’ndekilerin bir kısmı Seyit 
Rıza’ya tabiydiler. Bu durum, “kendi içinde birbirine el verme” şeklinde izah edilmektedir. Bu 
uygulamanın temel nedeni, lider ailenin kimliğini koruma kaygısıdır. Diğer yandan, bugünün 
milliyetçi çevrelerince iddia edildiği gibi, Seyit Rıza’nın bir toprak ağası ve 230 köy sahibi oldu-
ğu ifadeleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçekte ise Seyit Rıza’nın, mukim olduğu Ağdat Kö-
yü haricinde Haçkirek, Loşik, Kırğan Kirmıli, Zeynikan, Dere Areyi gibi beş farklı mezrada da-
ha arazileri vardır. Fakat bu araziler, büyük ölçekli olmayıp iki-üç ailenin ancak geçimini sağla-
yabileceği büyüklüktedir.
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Seyit Rıza kendisini “fakir bir seyit” 
olarak tanımlamaktaydı (Akyürekli, 
2017: 178). Şeyh Hasan liderleri, Derviş 
Cemal Ocağı’nın ve Kureşan Ocağı’nın 
otoritesini kabul etmekle beraber, seyit-
lik iddiasından da vazgeçmiyorlardı. Fa-
kat bu seyitlik, “pir-mürşit” makamını 
haiz değildi. Özetle Seyit Rıza’nın, gü-
nümüzde yanlış aksettirildiği gibi “Der-
sim’in Piri” olma gibi bir vasfı yoktu.7

Gerek Seyit Rıza gerekse babası Se-
yit İbrahim,8 aşiret içinde ağalık makamı 
ile rehberlik makamını birbirinden ayır-
maya özen göstermişlerdi. Seyit İbrahim 
oğlu Rıza’yı kendi yerine rehberlik ma-
kamına uygun görmüş, diğer çocukları-
na ise silahşorluk/ağalık nasihat etmiştir. 
Seyit Rıza da oğlu Şıx Hasan’ı rehberlik 
makamı için hazırlamıştır (Çağlayan, 2003: 10, 17, 18). Bu nedenle ortanca 
oğlu Baba İbrahim silah taşırken Şıx Hasan eline silah almamıştır. Seyit Rı-
za da kendisi her ne kadar dönem dönem devletin verdiği vazifelerde görev 
alırken silah taşısa da aşiret kavgalarına bizzat girmemiş, silah kullanmamış 
ve adam vurmamıştır. “Rehber olan yolu sürer, kola gitmez, adam vurmaz” 
anlayışıyla hareket etmiştir.

Seyit Rıza’nın kardeşi Seyit Ağa’nın oğlu Rayber/Rehber9(Qopo), rehber-
lik-ağalık ikileminden dolayı kuzeni Baba İbrahim’le anlaşamamış ve arala-
rında düşmanlık baş göstermiştir. Baba İbrahim de –her ne kadar babası ken-
disini değil de ağabeyi Şıx Hasan’ı rehberlik makamı için hazırlasa da– ağa-

7 Bu hususta Şeyh Hasan Aşireti ile diğer ocaklar arasında zımni olarak kabul edilmiş bir olgu söz 
konusuydu. Şöyle ki; Kureşan ve Derviş Cemal Ocağı, Şeyh Hasan Aşireti’nin Ahmet Yesevi so-
yundan geldiğini (!) kabul etmekle beraber, Ahmet Yesevi’nin, Hz. Ali’nin esir alınan bir Rum 
kadın ile olan evliliğinden doğmuş olan Muhammed (ibn-i Haneffiye) soyundan olduğunu ve 
kan bağıyla peygambere bağlanmadığını, dolayısıyla pirlik-mürşitlik makamını haiz olamayaca-
ğını iddia etmekteydiler (Ali Tahsin ile özel görüşme, 2006). Şeyh Hasan Aşireti de bunu kabul 
etmiştir ki kendi içinde bazı ailelere rehberlik etmenin ötesinde diğer aşiretlerden talipleri olma-
mıştır.

8 Seyit İbrahim’in fotoğrafı için bkz. (Kızıldağ-Soileau, 2013: 13). Fakat, Kızıldağ-Soileau makale-
sinde Seyit İbrahim’in resmini yanlışlıkla Seyit Rıza diye tanıtmıştır. 

9 Dersim’de “rehber” dinî bir unvan olmakla beraber, isim olarak da kullanılmıştır. Bölge dilinde 
bunun telaffuzu ise “rayber” şeklindedir. Diğer yandan Seyit Rıza’nın yeğeninin adı da Rayber/
Rehber’dir. Bu şahsın adının, dinsel unvan olan “rayber/rehber” adıyla karıştırılmaması için, is-
minin yanına lakabı olan “Qopo” da parantez içinde belirtilmiş olup, makalede de bundan son-
ra Rayber olarak zikredilecektir. 

Seyit Rıza’nın babası Seyit İbrahim.
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lık ve rehberlik makamını birlikte yürütmek istiyordu. Bu nedenle Rayber 
(Qopo) haklı olarak İbrahim’e “ya ağalık, ya rehberlik” tercihini dayatıyor-
du. Bu husumet sonucu Rayber (Qopo), düşman oldukları Kırğan Aşireti’yle 
anlaşma yapacak ve Baba İbrahim’i 1933 yılı başında Sin Köyü’nde Kırğan-
lılara öldürtecekti.

Seyit Rıza’nın devlet ile olan münasebeti

Dersim’de her aşiret kendi muhitinde, başına buyruk şekilde yaşam müca-
delesi vermekteydi.10 Devlet, gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhu-
riyet’e geçişte bu durumu iyi bildiği için, aşiretler arası gerginlikleri teşvik 
ederek iç çelişkilerden yararlanıyor ve idare-i maslahatı ancak böyle sağlı-
yordu (Uluğ, 2011: 29). Seyit Rıza, aşiretler arası çelişkilerin farkında oldu-
ğu için rasyonel davranıyor ve devlete karşı bir kalkışmanın içinde kolay ko-
lay yer almıyordu.11 Çünkü Dersim aşiretlerinin birlikte hareket etmeyece-
ğini ve bölünmeler yaşanacağını biliyordu. Örneğin Koçgiri kırımı esnasında 
Dersim’e sığınan Baytar Nuri, Alişer ve Alişan beylerin, Dersim’de bir isyan 
meydana getirme fikrine karşı soğuk durmuş, Dersim’deki aşiretlerin birlik-
te harekâtının mümkün olmadığını söylemiştir (Dersimi, 2014: 130; Akyü-
rekli, 2017: 174).

Seyit Rıza’nın devlet ile ilk ciddi karşılaşması 1912 yılında olmuştu. 1908 
yılında Batı Dersim’de meydana gelen isyan sırasında aktif rol almış, akabin-
de II. Meşrutiyet ilan edilince “asilere” karşı takibat sona ermişti. Uluğ, 1912 
yılında meydana gelen bir gasp neticesinde Seyit Rıza’nın üzerine yeniden as-
ker sevk edildiğini ve hem asker ve milislerden hem de Abbasan Aşireti’nden 
kayıplar olduğunu, Seyit Rıza’nın ise bir süre firari kaldıktan sonra dehalet-
te bulunduğunu ve affedildiğini yazar (Uluğ, 2011: 48). Gıyaben yargılanıp 
idam cezasına çarptırılan Seyit Rıza, 1912 yılı sonunda bir kararnameyle affe-
dilmişti. Dahiliye Nazırı adına müsteşarın buna dair beyanı şöyleydi:

Dersim’in Yukarı Abbas Aşireti reisi Seyid Rıza, gıyaben idam cezasına mah-
kûm olduğu halde merkez livaya gelerek arz-ı dehalet eylediği ve Dersim’in 
asayişi nokta-yı nazarından haiz-i tesiri olan merkumun hükümetten müte-
baid bir halde bulunması, Dersim’i isyana vermek demek olup, derdesti için 

10 Dersim, yüzyıllar içinde artan nüfus sonucu çok sayıda aşirete taksim olmuştu. Kıt olan geçim 
kaynakları aşiretlerin sürekli birbirleriyle çatışmasına yol açıyordu. Aşiretler “kol” adını verdik-
leri silahlı çeteler oluşturarak komşu aşiretlerin hayvanlarını gasp ediyor, bazen de bir mera için 
on yıllar süren kan davaları meydana geliyordu. 

11 Her ne kadar Nuri Dersimi, Seyit Rıza’nın Koçgiri İsyanı esnasında aşiretlere mektup yazarak 
hep birlikte Türk Hükümeti’ne karşı cephe almaları teklifinde bulunduğunu yazsa da (2014: 
136), kitaplarındaki birçok yanlış bilgi gibi bu bilgiye de şüpheyle yaklaşmak gerekir. Çünkü 
Seyit Rıza’nın bu yönde bir çabası olsaydı, mutlaka devletin istihbarat raporlarına yansırdı.
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evvelce sekiz tabur istenildiği ve bunun şu suretle gelmesi mühim bir muvaf-
fakiyet olarak efkâr-ı umumiye hüsn-i tesir hasıl ettiği Dersim mutasarrıflı-
ğından bildirildiği...12

Bundan iki yıl sonra Kırğanlıların devlete karşı giriştikleri isyanı bastır-
mak için Seyit Rıza aktif rol oynamış ve Kırğan ağası Süleyman bu harekâtta 
öldürülmüştü. Bir yıl sonra, 1915’te ise Elazığ Valisi Kemahlı Sağırzade Sa-
bit, Kırğan Aşireti ile Abbasan Aşireti’ni tekrar birbirine düşürmüş ve aşiret-
leri Kırğanlıların üzerine sürerek, köylerini yakmıştı.13 1917 yılında ise Rus-
lara karşı teşkil edilen milis kuvvetlerine komuta eden Seyit Rıza, 1918 yı-
lında Erzincan’ın geri alınmasında aktif rol almış ve Erzurum’a kadar gidip 
Kâzım Karabekir Paşa’yla yakından görüşmüş ve mükâfatlandırılmıştı. 1933 
yılında devlete yazdığı mektupta bu durumu şu cümlelerle ifade ediyordu: 
“Hükümete karşı bu ana kadar hizmet etmek ve emirlerini infaz ve gerdanı-
mı hükümet uğruna vermekten ve fedakârlıktan geri kalmadım.”14

Ruslara karşı harekât neticesinde hem devlet nezdinde hem de aşiretler 
arasında iyice tanınan Seyit Rıza, 1921 yılında Koçgiri Kırımı’ndan kaçıp 
Dersim’e sığınanların affı için de yoğun bir mesai harcamıştı.15 Ankara Hü-
kümeti’nin yeni kurulduğu ve ülkenin bir kaos içinde bulunduğu bir esna-
da, Koçgiri liderlerinin bütün teşviklerine rağmen Seyit Rıza bir isyan giri-
şiminde bulunmamış ve bir denge politikası gütmüştür. Bütün bu süreçle-
ri incelediğimizde Seyit Rıza’nın, milli hislerle hareket etmediğini ve bağım-
sız bir Kürt devleti fikrine uzak olduğunu görüyoruz. Zira Dersim’in inanç-
sal farklılığı ve kendi içindeki bölünmüşlüğü, böyle bir fikre sapmayı müm-
kün kılmıyordu. Bu minvalde Seyit Rıza rasyonel davranıyordu. Diğer yan-
dan aşiretler içindeki konumunu güçlendirmek için fırsatları değerlendiri-
yor ve devletin işbirliği tekliflerine de uzak durmuyordu. Devleti yöneten-
ler ise zahirde Dersim ağalarını öven cümleler sarf ederken, iç yazışmaların-
da Seyit Rıza başta olmak üzere ağaları “güvenilmez, ikiyüzlü” olarak nitele-
mekteydiler (Akyürekli, 2017: 178; Karabekir, 1995: 80).16

Dersim ağalarının birçoğu, bir dış mesele söz konusu olduğunda, kendi 
adlarına söz hakkını Seyit Rıza’ya vermekteydiler. Koçgiri Kırımı esnasın-
da Erzincan’da görüşmelerde bulunması için çok sayıda aşiret ağası Seyit Rı-
za’ya yetki vermişti. Aynı durumu Şeyh Sait İsyanı öncesi yapılan hazırlıklar-

12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İ.MMS., 156/4.
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.ŞFR. 483/112; Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Belge No: 01010580-50.
14 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Belge No: 01010580-50.
15 Buna dair birçok rapor ve yazışma için bkz. (Akyürekli, 2017). 
16 Bu yüzyıllarca süregelmiş ve hâlâ devam eden bir bakış açısıdır. 1960-1970 yılları arasında bi-

le devlet Dersimlileri aşiret temelinde tasnif edip büyük kısmını “güvenilmez” olarak fişlemişti 
(Aşiretler Raporu, 1998).
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da da görmekteyiz. 1924 yılında Şeyh Şerif Dersim ağalarını görüşmeler yap-
mak için Harput’a davet etmişti ve aşiretlerin çoğu Seyit Rıza’ya, kendi adı-
na görüşmelerde bulunması ve her ne karar alırsa uyacaklarını bildirmişler-
di. Seyit Rıza 1924 sonbaharında Harput’ta Şeyh Şerif ve adamlarıyla iki gün 
süren görüşmeler yapmıştı.17

1926 senesinde Koç Uşağı Aşireti üzerine yapılan harekâtta da yer alan Se-
yit Rıza her ne kadar Vali Cemal’in (Bardakçı) talebini geri çevirmeyip ha-
rekâta katılmışsa da perde gerisinde Koç Uşağı efradını kolladığı ve hatta ken-
dilerine cephane tedarik ettiği de iddia edilmektedir (Dersimi, 2014: 160).

Devlet, 1920-1930 arasında, başta Seyit Rıza olmak üzere Dersim ağaları-
nı sükûtta tutmak ve herhangi bir isyana girişmelerini engellemek için yo-
ğun gayret sarf ederek Elazığ’da kendilerine araziler ve gayrimüslimlerden 
kalan taşınmazları vermiş, ağaları Elazığ’da ikamete zorlamıştı. Fakat Seyit 
Rıza daima temkinli davranmış ve kendisine de gayrimenkuller verildiği hal-
de18 Elazığ’a yerleşmediği gibi birçok davete de icabet göstermemiş, davetle-
re kendi yerine oğlu Şıx Hasan’ı göndermiştir. 1930’dan sonra ise devlet ar-
tık Dersim hakkında ciddi planlar yapıp İç Dersim’i boşaltmayı ve reislerini 
batıya sürmeyi gündemine almıştır. Devletin Seyit Rıza hakkındaki görüşü, 
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın 1931 yılındaki raporunda özet bulmaktaydı:

Seyit Rıza’nın günden güne nüfuz ve hükmünü arttırdığı meşhuttur. Yağma 
ve hırsızlıklardan en çok istifade ettiği ve hükümete en az ehemmiyet verdi-
ği için diğer aşiret ağaları zahirde onu tel’in etmekte fakat hakikatte ona gıp-
ta eylemekte ve gittikçe nüfuz ve tefevvukunu [üstün gelme] kerahetle [iste-
meyerek kabul] etmektedirler. Hariçtekilerle münasebetlerinden şüphe edi-
len ve Koçgiri’ye kadar nüfuzu şamil olan ve hariçteki katil ve hırsızları da hi-
maye ederek silah kuvvetini ve adamlarını arttıran bu adam kat’i tedbir alın-
mazsa, istikbalin Dersim için hazırlanmış bir şefidir.19

Bu rapordan, Seyit Rıza’nın mutlaka yok edilmesi gereken bir kişi olduğu-
nu ve her hareketinin dikkatle takip edildiğini görüyoruz. Bütün bu gergin-

17 Seyit Rıza’nın yardımcısı olup hem Kurmanci hem de Zazaca bilen ve 1918 Rus Harekâtı es-
nasında Seyit Rıza’nın yanında Doğu Cephesi harekâtına katılırken bacağından yara aldığı için 
kendisine gazi unvanı verilen Hasan Tan (Hesene Gaji), Harput’taki görüşmelere bizzat katılmış 
ve Şeyh Şerif ile Seyit Rıza arasında tercümanlık yapmıştır. Görüşmeler, yüzyıllardır iki kardeş 
toplum arasında süregelen önyargılardan ötürü kesintiye uğramış ve Seyit Rıza arkadaşlarıyla 
beraber Dersim’e dönmüştür (Hasan Tan’ın oğlu Ali Tan ile özel görüşme, 2004, Ankara). Ko-
nuya dair herhangi bir arşiv vesikasına henüz tesadüf edilememiştir. Şeyh Sait’in Dersim’e geldi-
ği ve Seyit Rıza’ya misafir olduğuna dair anlatılan hikâyeye dair ise hiçbir bulguya sahip değiliz. 
Bu söylencenin tamamen tevatür olduğu anlaşılıyor.

18 Torunu Ali Ekber Polat, devletin dedesine Elazığ-Sürsürü’de arazi, kapalı çarşıda dükkân verdi-
ğini söyler.

19 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 301000-110-740-22, Dosya No: 96A.
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likler üzerine 1933 yılında, oğlu Baba İbrahim’in Sin’de katledilmesi üzerine 
Sin’e baskın düzenleyen Seyit Rıza, şimşekleri tamamen üzerine çekmiştir.

Baba İbrahim’in katledilmesi ve Sin baskını

1933 yılı başında Baba İbrahim, Hozat’a, kaymakamın daveti üzere gitmiş, 
dönüşte Sin Köyü’ne uğrayarak gece misafir olmuştu. Daha önce kuzeni 
Rayber (Qopo), eski düşmanları olan Kırğanlı Mehmet Ağa’ya açık bir se-
net vermiş ve Baba İbrahim’i katletmesi şartıyla kendilerine para ve silah ve-
receğini taahhüt etmişti. Baba İbrahim Hozat’tan döndüğünde Kırğanlar pu-
su kurarak kendisini ve yanındaki iki kişiyi katletmişlerdi. Cenazeler Ağdat 
Köyü’ne geldiği zaman Seyit Rıza, oğluna o derece öfkeliydi ki kapıyı kapa-
tıp dışarı çıkmayacak ve cenazeyi görmek istemediğini söyleyecekti. Çünkü 
bütün nasihatlerini hiçe sayarak eski düşmanlarının köyüne misafir olmuş-
tu. Bu olaydan sonra on beş gün boyunca evinden dışarı çıkmayan Seyit Rı-
za, kendisinden sonra aşiretine önderlik edebilecek olan oğlunu kaybetme-
nin acısıyla, diğer aşiretlerden silahlı kuvvet talebinde bulundu. Kendi aşi-
retinden de artık pek kimseye güvenmiyordu çünkü yeğeninden ötürü aşi-
rete itimadı kalmamıştı. Özellikle Batı Dersim’deki bazı aşiretler kendisine 
yardım amaçlı silahlı kuvvet gönderdi. Gerekli hazırlıklardan sonra 1933 ba-
harında Sin Köyü’nü muhasaraya aldı. Cephanesi biten düşmanları Sin’i bo-
şaltıp kaçınca Sin’e girdi ve köyde bulunan her şeyi, “mezar taşına varıncaya 
değin” tahrip etti (Cengiz, 2010: 254). Bu olay üzerine Hozat kaymakamına 
yazdığı mektupta şöyle diyordu.

Bu hukuk, hükümetinize ait bir mesele idi. Milletin ciğer acısından sabrı ta-
kati kalmadı. Bu bizim katil olanların meselelerinden dolayı hükümeti taciz 
ve bir masrafa sokmamak için kendimiz aşiret beyninde üç, dört günden be-
ri silah atılmıyor. Katiller firaren kurtuldu. Hangi aşirete kaçarsa katillerimizi 
takip etmek için fişek kahtı [kıtlık] olmuştur. 4-5 sandık cephane, hüküme-
ti Cumhuriyemizden muavenet ve himmet beklerim. Eğer hükümet bu rica-
mı kabul etmez ise millet ciğer acısından hükümetin deposundan iki üç san-
dık çalınsa, hükümet milletin anasıdır. Bunun için evladından vazgeçemez. 
Ve ezemez. Ananın malı evlada helaldir. Selam.20

Elbette kaymakam ve askerî heyetin bu cinayetin üzerine gideceği yer-
de sorumlulara kol kanat germeleri ve diğer aşiretlerle beraber Seyit Rıza’ya 
karşı bir ittifak cephesi yaratma girişimleri, kendisini, katillerden hesap sor-
ma yoluna sevk etmişti. Fakat gerek diğer aşiretlerden silahlı yardım top-

20 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Belge No: 01010580-50. Belgedeki yazım hataları düzeltilerek aktarıl-
mıştır.
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laması gerekse devletin cephanesine zorla el koyacağını kaymakama bildir-
mesi, devletin hükümranlığına karşı açık bir tehditti. Bu olay üzerine dev-
let bölgeye askerî birlikler sevk etti fakat Seyit Rıza’nın devlete karşı bir ey-
leme girişmemesi ve bunun bir isyana dönüşmemesi için herhangi bir ha-
rekete girişmedi. Çünkü bölgede yeteri kadar askerî kuvvet mevcut değil-
di. Bu olay, kati suretle Seyit Rıza’nın yok edilmesini, aksi takdirde ileride 
aşiretleri toplayıp bir kıyama kalkışacağını, devlet katında bir kez daha te-
yit etmişti.

1937 olayları ve Seyit Rıza’nın tutumu

Yapılan askerî baskılar sonucu 1933 yılında Abbasan, Ferhad ve Karaballı 
aşiretlerinden 168 adet silah toplanmıştı.21 1934 yılında da gene Seyit Rıza 
on kadar silahı devlete teslim etmiş ve oğlunun katillerinin cezalandırılma-
sını da hükümete havale etmişti.22 Fakat devlet katillere karşı hiçbir girişim-
de bulunmamıştı. 1936 yılı Temmuz ayında Elazığ’a gelip IV. Umumi Müfet-
tiş ve bölge valisi Korgeneral H. Abdullah Alpdoğan ile görüşmüş ve bu gö-
rüşmede tekrar oğlunun katillerinin cezalandırılmasını talep ederek devlete 
olan bağlılığını bildirmişti.23

Devlet, 1937 Dersim Harekâtı’nı ve 1938 Dersim faciasını meşru gerek-
çelere dayandırmak için, 1937 başından günümüze kadar fevkalade başarı-
lı bir propaganda yürütmüş ve bunda da başarılı olmuştur. Bu propaganda-
nın temel argümanı, Dersim’de bir isyan olduğu ve Seyit Rıza’nın da bu is-
yanın lideri olduğu iddiasıdır. Maalesef ki son yıllarda Kürt siyasal hareke-
ti de kendi “siyasi amacına” hizmet amacıyla bu argümanı aynen kullanmış, 
Dersim’i isyankâr ve Seyit Rıza’yı da bu başkaldırıya lider olarak göstermiş-
tir. Bu anlaşılabilir bir durumdur; çünkü tarihte ne kadar çok Kürt isyanı ve 
başkaldıran liderleri olursa, bugünkü siyasal taleplerin de tarihsel zemini o 
kadar meşru olur. Devlet açısından da anlaşılabilir bir durumdur. Zira dev-
lete karşı bir isyan varsa en şiddetli şekilde bastırmak meşrudur. Acaba ger-
çekler böyle midir?

1937 Mart ayı sonunda, Pah’ın kuzeyinde ve Marçik önünde devletin yap-
tığı tahta köprü yakıldığında, Seyit Rıza’nın bu olayla bir ilgisinin olmadığı-
nı, bizzat Alpdoğan’ın kendisi rapor etmekteydi. Alpdoğan 8 Nisan 1937’de 
yazdığı raporda; köprüyü balta ile tahrip edenlerin birkaç Demenanlı olduk-
larını, Demenan’ın ileri gelenlerinin karakola gelerek kendilerinin olayla il-
gilerinin olmadığını, Seyit Rıza’nın da oğlunu Hozat ve Elazığ’a göndererek 

21 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon kodu: 301000-110-741-14, Dosya no: 96A/37.
22 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon kodu: 301000-110-742-2, Dosya no: 96A/46.
23 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon kodu: 301000-113-779-11, Dosya no: 96B.
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olayla bir ilgisinin olmadığını ve şayet kendisinin olayla bir ilişkisi tespit edi-
lirse en ağır cezaya razı olacağını bildirdiğini açıkça belirtmekteydi.24

Köprüyü tahrip, akabinde, Nisan ayı sonunda karakollara saldırılar, ta-
mamen Doğu Dersim’deki Demenan ve Haydaran aşiretleri tarafından ger-
çekleştirilirken, Batı Dersim’de, yani Seyit Rıza mıntıkasında, hiçbir hareket 
gözlenmiyordu. Sadece Sin Karakolu’na uzaktan taciz ateşi yapılmıştı ve alı-
nan istihbarata göre bunların da Demenan bölgesinden gelen bazı kişiler ol-
duğu rapor edilmekteydi.25 Karakol baskınları sonucu birisi teğmen olmak 
üzere üç askerin vurulmasıyla beraber asker Mazgirt’e kadar geri çekilmişti. 
Aynı günlerde Seyit Rıza, yakın dostu olan Kureşanlı Seyit Hüseyin’i (ken-
diyle birlikte idam edilen Hüso Seyd), Demenanlara göndermişti ve Mazgirt 
önlerinden geri çekilmelerini rica etmişti.26 Bundan on gün sonra Demenan 
ağası Cebrail, Seyit Rıza’yı da ittifaka dahil etmek için Halbori’ye gitmiş ve 
Seyit Rıza’yla görüşmüştü. Halbori Vadisi’nde, bahardaki azgın Munzur su-
yundan dolayı karşıya geçemeyen Cebrail Ağa, Seyit Rıza’yla karşıdan kar-
şıya seslenerek görüşmüş ve fikirlerini birbirlerine aktarmışlardı. Bu görüş-
mede Cebrail Ağa devlete karşı ittifak yapmak gerektiğini talep ederken, Se-
yit Rıza daha itidalli davranmış ve devletle çatışmadan yana olmadığını be-
yan etmişti. Görüşme tam bir fikir birliğine varılmadan, fakat, şayet askerî 
harekât başlarsa, her aşiretin kendi bölgesini muhafazaya çalışması gerekti-
ği, askere karşı savunma hattının ise Pertek’te kurulması gerektiği yönünde 
karar alınarak sona ermişti. Toplantıdan sonra bu karara muhalefet edenler 
olduğundan, karar uygulanmamıştı (Taş, 1997: 57).27

Mayıs ayı ortasında başlayacak olan askerî harekâta Seyit Rıza’nın da des-
tek vermesi ve milis kuvvetiyle Demenan Aşireti üzerine yürümesi için Ge-
neral Alpdoğan, Karaoğlan Nahiye müdürünü Seyit Rıza’ya göndermiş ve 
üzerinde baskı kurmuştu. Şayet milis olarak devlete destek vermeyecek-
se, ailesini alıp geri bir bölgeye taşınmasını da kendisine teklif etmişti.28 Se-
yit Rıza’nın bu süreçte ikilemde kaldığı anlaşılmaktadır. Çünkü şayet devlet 
suç saymazsa, Demenanların üzerine milis olarak gidebileceğini nahiye mü-
dürüne söylemiştir.29 Neticede aşiret hukukunu hiçe sayıp, kirvesi Cebrail 

24 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon kodu: 301000-111-743-19, Dosya no: 96A.
25 Aynı belge.
26 Aynı belge.
27 Görüşmelerde Seyit Rıza’nın yanında bulunan Hesene Aliye Sey Kémal’i şahit olduklarını ayrın-

tılı şekilde anlatmıştır (ayrıca bkz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 301000-111-745-
2, Dosya No: 96A/76).

28 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 301000-111-745-2, Dosya No: 96A/76.
29 “Son vak’aların hiç birinde alakası olmadığını ve Hükûmetçe suç sayılmadığı takdirde Dema-

nanlılara taarruz etmek suretiyle Devlete hızmet edeceğini Karaoğlan nahiye müdürüne söyle-
yen Seyit Rıza’nın ...” (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 301000-111-745-2, Dosya 
No: 96A/76).
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Ağa’nın üzerine milis olarak gitmeyi gururuna yediremediği gibi devlete gü-
venip kendisine gösterilen bir mahalle taşınmayı da göze alamamıştır. Yapa-
bileceği tek şey kalmıştı: dağlara sığınmak.

Böylece, 1937 Mayıs ortasında ailesini alıp dağlara çıkmış ve Ağustos ayın-
da tüm ailesi katledilene kadar vadiden vadiye, mağaradan mağaraya gizle-
nerek dolaşmıştır. Bu süreçte, devletin askerine tek kurşun atmamıştır.30 Ak-
la gelen soru şudur; teslim olmadığı halde neden çatışmamış fakat dağlarda 
gizlenmiştir? Bu sorunun yanıtı, Dersimlinin tarihsel hafızasında yatmakta-
dır. Yüzyıllar boyunca devlet dönem dönem Dersim dağlarına “sel hareketi” 
denilen seferler düzenlemiş ve bu seferler en fazla iki hafta sürmüş, akabin-
de ordu geri dönmüş ve aşiretler tekrar köylerine geri dönmüştür. Ele geçi-
rilenler ya katledilmiş ya da sürülmüş, kalanlar ise “suçlu” olarak köylerinde 
yaşamaya devam etmiştir. 1937 harekâtı başladığında da başta Demenanlar 
olmak üzere birçok aşiret efradı evlerinin damını sökerek cisirleri (dam için 
kullanılan kalın, iri ağaçlar), askerî harekât sona erdiğinde tekrar evlerini 
restore etmek ümidiyle saklamıştır.31 Dersim ağalarının en büyük hatası, bu 
defa Cumhuriyet Hükümeti’nin kalıcı ve kararlı olduğunu görememeleridir.

Seyit Rıza teslim mi oldu yoksa yakalandı mı?

Hükümet Seyit Rıza ile ilgili olarak sürekli basına haber servis ediyordu ve 
Seyit Rıza’yı isyanın elebaşı olarak gösteriyordu. Neticede 16-17 Ağustos ge-
cesi Sarıoğlan yakınlarında saklanan Seyit Rıza’nın yeri tespit edilerek etra-
fı sarıldı (Genelkurmay Belgelerinde Kürt İsyanları, 2011: 97). Ailesinden ve 
yakınlarından otuz iki kişi katledilirken Seyit Rıza baskın mahallinin dışın-
da olduğu için kurtulmuştu. Aynı günlerde Alişer de katledilmişti. Seyit Rıza 

30 Bu konuda yaptığımız sözlü tarih çalışmalarında, Seyit Rıza’nın torunu (Baba İbrahim’in oğlu) 
Ali Ekber Polat başta olmak üzere hiçbir tanık, Seyit Rıza’nın silah kullandığına dair bir bilgi ver-
memiştir. 

31 Bu konuda, 1938’de on beş yaşlarında olduğunu söyleyen Süleyman Karataş, şu örnek olayı ak-
tarmaktadır: “Abasanlı Ali Beg diye biri vardı, vefat etti. O bize anlattı dedi ki yüzbaşı 1937 ya-
zında bana bir mektup verdi Seyit Rıza’ya götürmem için. Gittim soruştura soruştura buldum 
Zağge taraflarında. Bir mağarada açmış yatağını, uzanmakta Seyit Rıza. Diğer yandan ateşte sac 
kavurması pişmektedir. Selam verdim ve ayaklarından öptüm. Mektubu verdim. Alıp baktı ve 
dedi ki bu yeni yazıdır ben bunu okuyamam Şıx Hasanım gelsin bunu okusun. Ondan evvel de 
Use İsmail diye bir Abbasanlı, Seyit Rıza’ya şunu söylemiş; Rayber sen neden telaş ediyorsun! 
Devlet şu Pertek dolayındaki ameleleri/marabaları toplayıp getirmiş asker diye. Şimdi onların 
ekinleri sarardı mı döner giderler. Tabi az sonra Şıx Hasan gelince babasına kızarak şunu dedi; 
ben okumam git Use İsmail sana okusun o mektubu. Şıx Hasan babasına kızıyor çünkü babası 
kendisini dinlememiş gidip teslim olmak için. Devlet onlara Elazığ’da köy teklif etmişti ama Se-
yit Rıza oğlunu dinlemedi” (Karataş, 2006). Benzer bir olayı da annesinden aktaran Dedali’nin 
kızı Fecire’dir (Taş, 1998: 51). Fecire Hanım’ın anlatımına göre Şıx Hasan, babasına yalvarıp ıs-
rar etmiş, fakat babası, devletin kendisini asmak için Elazığ’a yerleşmesini istediğini ve mal mülk 
vaat ettiğini, bu nedenle teslim olmayacağını oğluna ifade etmiştir. 
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ailesini kaybettikten sonra gelinine (Baba İbrahim’in eşi) elçi göndererek da-
vet etmiş ve kendisiyle görüşerek birkaç vasiyette bulunup ağlayarak şunları 
söylemişti: “Bey’den bana gelen mektupta demişti ki, er veya geç seni asacak-
lar. Ben kendim okudum. Kim bozdu ki bunu?”32 Bahsi geçen “Bey”in kim 
olduğu ve mektubun ne zaman geldiği bilinmemektedir. Fakat bu anlatım-
dan hareketle Seyit Rıza’nın, devletin kendisini bir desise ile asacağına inan-
dığı için saklandığını anlıyoruz.33 İlginç olan diğer bir anekdot ise geliniyle 
görüşürken ettiği bedduadır:

Ben taşa sığındım, taş dedi Rızo burada, ben çalıya sığındım, çalı dedi Rızo 
burada. Benimkisi güz günüdür, kısadır. Allah’tan dileğim, aşiretlerinkisi yaz 
günü olsun, uzun olsun (Ali Ekber Polat ile Özel Görüşme, 2006).

Kendisini ihbar eden aşiretlerin daha kötü akıbet yaşamalarını dileyerek 
aslında geleceği de tahmin etmiştir. Aşiretlere yaptığı bu beddua göstermek-
tedir ki Dersim’de hiçbir vakit birlik olamamış ve aşiretler her fırsatta birbir-
lerinin aleyhine çalışmışlardır. Dolayısıyla –son yıllarda varılan genel görüş 
çerçevesinde– bir isyanın varlığından söz edilemeyeceği gibi, isyana lider tü-
retmek de gerçekliğe uymamaktadır.34

Alişer’in katledilmesi üzerine öz yeğeni Rehber’in kendisine de suikast dü-
zenlemesinden ciddi olarak şüphelenen Seyit Rıza, umutları tükenmiş halde, 
yanına Bertal oğlu Rıza’yı ve Hüseyin isminde bir başkasını da alarak Erzin-
can’a geçmeye çalışırken 10 Eylül akşamı Erzincan yakınlarındaki köprüde 
yakalanır ve 14 Eylül’de Elazığ’a getirilir. Oğlu Hüseyin Resik, Mayıs ayın-
da yapılan hava bombardımanında kolundan yaralandığı için, babasıyla be-
raber dağlara kaçmamış, evinde kalmış ve bu yüzden kurtulmuştu. Babası-
nı Elazığ’da ziyarete gelen Hüseyin de derdest edilip yargılanacaktı ve baba-
sıyla beraber asılacaktı.35

Seyit Rıza’nın Erzincan’a neden geçmeye çalıştığı sorusu, hâlâ cevabını 
bulabilmiş değildir. Buna en mantıklı açıklamayı, gene torunu yapmaktadır. 

32 Annesinden aktaran, Seyit Rıza’nın torunu, Baba İbrahim’in oğlu Ali Ekber Polat (Özel Görüş-
me, 2006, Elazığ).

33 Bu kaygısında haksız da değildi. Nitekim 1937’de idam edilenlerden Seyit Hüseyin, Halbori’deki 
Seyit Rıza - Cebrail Ağa toplantısında bulunmaktan başka hiçbir eylem içinde yer almamış, dev-
lete sığınmış ve askerî harekât başlayınca ücretli olarak devletin imar işlerinde çalışmaya başla-
mıştı. Çalıştığı işinden alınıp Elazığ’a götürülüp idam edildi. Demenanlı Mirza oğlu Ali, askerî 
harekât başlayınca birçok insan dağlara kaçarken kendisi evini dahi terk etmediği halde, sırf 
1915 yılında işlediği bir suçtan ötürü idam edilmişti. Seyit Rıza’nın oğlu Resik Hüseyin kendisi-
ni o kadar masum görmekteydi ki, babasını Elazığ’da ziyarete gidecekti ve tutuklanıp idam edi-
lecekti. Böylece devlet Dersimliye hiçbir şekilde güven vermiyordu.

34 1937 Mayıs ayına kadar yaşanan sürecin detayları için bkz. (Yıldırım, 2011: 27-43).
35 Resik Hüseyin’in –iddia edildiği gibi– idam edilirken gerçek yaşı on yedi değildir. Çünkü o za-

man evlidir ve çocukları vardır. İdam öncesinde babasıyla çekilen fotoğrafından da on yedi ya-
şında olmadığı anlaşılmaktadır.
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Ali Ekber Polat’a göre, eğer Seyit Rıza teslim olmaya gidecektiyse, neden bir 
katırın üzerinde yatar vaziyette ve üzerine bir çul atarak, köprüdeki askere 
hasta olduğunu söylemiştir? Neden elini kolunu sallayarak gitmemiştir? Bu 
mantıklı sorular, “teslim olmaya gidiyordu” veya “devlet ile görüşmeye gi-
diyordu” iddialarını geçersiz kılmaktadır. Diğer yandan, “Rusya’ya kaçmaya 
çalışıyordu” veya “Erzincan valisine gizlice ulaşıp Ankara’yla kendisini gö-
rüştürmesini umuyordu” iddiaları ise hâlâ cevap beklemektedir.

Seyit Rıza ile ilgili düzeltilmesi gereken bir diğer kanı ise, söylediği iddia 
edilen “Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ben 
de size boyun eğmedim, bu da size dert olsun,” sözüdür. Ne sözlü anlatımlar 
ne de herhangi bir hatırat ya da arşiv belgesi bu yönde bize bir bilgi vermi-
yor. Zaten böyle bir sözün söylenmiş olması da içinde bulunduğu ahvale uy-
gun değildir.36 Mahkemede yargılanırken sürekli “Ankara Ankara,” diye sa-
yıklaması ve “Su testisi su yolunda kırılır,” şeklindeki kısa yanıtları, devlete 
karşı itaatkâr ve uzlaşmacı tavrını koruduğunu göstermektedir.

Aynı şekilde yine aynı mahkemede “Ben kimim ki hükümete karşı koya-
yım,” diyerek, isyan ettiğini reddetmiş37 ve “siz kovaladınız ben de kaçtım,” 
demiştir. Diğer yandan, 1937’de Milletler Cemiyeti’ne yazdığı iddia edilen 
mektubun da kendisiyle ilgisinin olmadığı ve güneydeki Bedirhaniler tara-
fından gönderildiği, gene 1937 yılı içerisinde bizzat İçişleri Bakanı Şükrü 

36 Bu sözün söylendiğini iddia eden ilk kişi, Mehmet Gülmez’dir (1996: 154-155). Ayrıca Seyit 
Rıza’nın torunu Cemile de dedesinin bu sözü, İhsan Sabri Çağlayangil’e söylediğini iddia et-
mektedir (Taş 1988: 32). Oysa İhsan Sabri Çağlayangil hatıratında böyle bir sözden bahsetme-
mektedir.

37 Akşam, 19 Teşrinievvel 1937.

Seyit Rıza oğlu Resik Hüseyin ile birlikte mahkemeye götürülürken.
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Kaya tarafından tespit edilmiştir.38 Dola-
yısıyla yukarıda aktarılan sözün söylen-
diğini iddia edenlerin kaynakları ortaya 
koyarak, nerede ve kimin huzurunda bu 
sözün söylendiğini ispat etmeleri gerekir. 
Bu iddia, tamamen Dersim tarihinde mil-
li kahramanlar yaratmaya çalışan bir si-
yasetin ürünüdür gibi görünüyor.

Sonuç

Çaldıran Savaşı yenilgisi üzerine Der-
sim dağlarına sığınan Aleviler, yüzyıllar 
boyunca kendine özgü bir yaşam biçi-
mi ve hukuk geliştirmişlerdi. Merhamet-
li olmak, aşiretini korumak, kendisine sı-
ğınanı teslim etmemek ve Alevi inancı-
na bağlı kalmak, aşiretler nezdinde itibar 
gören özelliklerdi. Seyit Rıza, aşiret dü-
zeni içinde bu özellikleri taşımaya gay-
ret etmiştir. Devletin bütün baskılarına rağmen Koçgiri hadisesinde aranan 
kişileri yakalayıp devlete teslim etmemiş, aşiretler arasındaki sorunların çö-
zümünde her zaman yapıcı rol oynamıştır. Diğer yandan, makam ve mevki 
peşinde koşmayıp mebusluk teklifine de sıcak bakmamıştır. Devletin kendi-
sine dayattığı işbirliği tekliflerini ise, bazen hasımlarını zayıflatmak maksa-
dıyla39 bazen de mecburiyetten kabul etmiştir. Devlete mesafeli oluşu ve ye-
ni atanan idarecilerin nezdine gidip el pençe durmaması, idareciler nezdinde 
hem şüphe uyandırmış hem de aleyhinde raporlar yazmalarına vesile olmuş-
tur. Seyit Rıza seyitlik kimliğini daima ön planda tutmuş, aşireti ilgilendiren 
sorunların çözümünde ise daima son sözü Halbori’de mukim olan aşiret ağa-
sına (Çe Sure) bırakmıştır.40 Diğer yandan, Baytar Nuri’nin kitaplarında id-

38 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon kodu: 301000-111-745-20-96A /94. Mektubun Baytar Nu-
ri tarafından ve Seyit Rıza’nın haberi olmadan Suriye’den gönderildiği kuvvetle muhtemeldir. 

39 Örneğin Seyit Rıza 1914 yılında, Kırğanlı Süleyman Ağa’ya kendi muhitindeki (Sin’deki) kara-
kolu çıkarmasını, bu durumda kendisinin de kendi muhitindeki karakolu bölgeden çıkaracağı-
nı teklif ederek anlaşır. Süleyman Ağa’nın Sin’deki karakolu çıkarması üzerine ise, kendi bölge-
sindeki karakola dokunmayıp aksine devletle işbirliği yaparak Süleyman Ağa üzerine milis ola-
rak gittiği anlatılır (Süleyman Karataş, 26 Temmuz 2013, Askisor Köyü). 

40 Önemli konularda sözü Çe Sure denilen aileye bıraktığı veya danıştığına dair yaşlılar tarafından 
çok sayıda örnek olay anlatılmıştır (Menteş, Ağustos 2009, Tunceli; Aytaç, 2017: 97, 121). Baki 
Menteş 1935 yılında Yusufanlı Kamer Ağa’nın bir Kureşanlı tarafından vurulduğunu ve katilin 
kaçıp Abbasan Aşireti içine gittiğini, Kamer Ağa’nın Seyit Rıza’ya mektup yazıp katili istediğini, 

Seyit Rıza’nın Erzincan’da  
yakalandığı esnada çekilen fotoğrafı.
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dia ettiği gibi bir milli şuura sahip olduğu ve Kürdistan davasına çalıştığına 
dair ise hiçbir emare yoktur.41 Baytar Nuri, tıpkı Milletler Cemiyeti’ne yaz-
dığı mektup gibi, birçok yazışmayı Seyit Rıza adına kaleme alarak, aslında 
kendi düşüncelerini Seyit Rıza üzerinden dile getirmiş ve Seyit Rıza’nın dev-
letin gözünde siyasi bir figüre dönüşmesine yol açmıştır. Bu çerçeveden ba-
kacak olursak, Alişer’in ve Baytar Nuri’nin Dersim’deki varlıklarının, Dersim 
toplumuna yarar mı yoksa zarar mı verdiği sorgulanmaya muhtaçtır. Bugün 
siyasal nedenlerle, Seyit Rıza’dan bir “mit” yaratılmakta ve hem “Dersim is-
yanının lideri” hem de “Dersim’in Piri” olarak lanse edilmektedir. Bu bakım-
dan onun halk nezdinde sevilen ve sayılan bir şahsiyet olmasının en önem-
li nedeni, yalnız mazlum karakteri değil, idam sehpasında aldığı tutumudur 
da. İdam sehpasına korkusuzca gitmesi, celladını itmesi, kendisi ipini boy-
nuna geçirmesi ve “Evlad-ı Kerbelayız, bihatayız, ayıptır, zulümdür, cinayet-
tir,” diye boşluğa haykırması (Özcan, 2016: 63), kendi masumiyetine olan 
inancını göstermekle beraber, Kürt halkının gözünde de bir kahraman ola-
rak algılanmasına yol açmıştır.
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