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Koçgirili Alişer Efendi

DİLEK KIZILDAĞ SOILEAU

Alişer Efendi, 1921 yılında Sivas’ın Koçgiri 
bölgesinde meydana gelen ve tarihe “Koçgiri 
İsyanı” olarak geçen olaylarla adını duyuran, 
“isyanın” birinci derece müsebbibi ve faili 
olarak resmî kayıtlara geçen, dönemin/bölge-
nin ozan, şair ve Kürt entelektüellerindendir.

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Azger Kö-
yü’nde dünyaya gelen, Koçgiri Aşireti men-
suplarından Alişer Efendi’nin doğum tari-
hi konusunda resmî bir bilgiye sahip deği-
liz. Ancak Albay Nazmi Sevgen’in 1950’de 
kaleme aldığı “Yakın Tarihin Esrarla Örtülü 
Hâdiseleri ve Koçgirili Alişir” adlı yazısında 
verdiği tahmini bilgi doğrultusunda Alişer 
Efendi’nin yaklaşık doğum tarihi konusunda 
fikir sahibi olmaktayız (Sevgen, 1950: 377).1 
Sevgen’in yazısında verdiği; “Alişir,2 öldüğü zaman –9 Temmuz 1937– tah-
minen elli beş yaşlarında idi” bilgisi, onun 1882 yılında doğduğunu varsayan 

1 Sevgen’in verdiği tahmini bilgiye göre, Alişer Efendi öldüğünde 55 yaşlarındadır ve böylece 
1882 gibi bir tarihte doğmuş olmalıdır. Ancak Nuri Dersimi ise anılarında, Alişer Efendi’nin öl-
düğünde 75 yaşında olduğu bilgisini vermektedir (Dersimi, 1994: 184). Dolayısıyla Alişer Efen-
di’nin doğum tarihi konusunda net bir bilgiye sahip olamıyoruz, zira her iki bilgi kaynağı ara-
sında tutarlılık yoktur. 

2 Bazı resmî nitelikli kaynaklarda Alişer ismi “Alişir” olarak geçmektedir. Bu doğrultuda Sevgen 
de, Alişir olarak kullanmış olmalıdır.

Alişer Efendi ve eşi Zarife Hanım.
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çeşitli kaynaklara da referans oluşturmuştur.3 Bazı sözlü ve yerel kaynak-
lardan; babasının adının Musa olduğu, Turan adında bir kardeşinin olduğu, 
Zarife Hanım’la evliliğinden çocuklarının olmadığı gibi bilgiler edinmekte-
yiz fakat bunun dışında aile hayatına dair fazla malumata sahip değiliz. Yine 
bazı kaynaklara göre Sivas’ta (Dersimi, 1994: 183), bazılarına göreyse Erzin-
can’da eğitim aldığı, Kürtçe ve Türkçe dışında Rusça, Ermenice gibi birkaç 
dili iyi derecede konuştuğu rivayet edilmektedir. Ancak tüm bu şifahi bilgi-
ler dışında; onun Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki faaliyetlerinden tutun da 
Kürt milliyetçi faaliyetlerine, Koçgiri Hadisesi’ndeki rolüne, Dersim’de yaşa-
dığı yıllara, ayrıca şair ve sanatçı kişiliğine dair birçok yazılı kaynaktan da 
bilgi sahibi olmaktayız.4 Tüm bu kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda, 
öncelikle Alişer Efendi’nin ününü borçlu olduğu Koçgiri İsyanı’ndaki rolü-
ne değinmek gerekir.5

Koçgiri İsyanı’ndaki rolüne dair

1920’li yılların başında Koçgiri bölgesinde yaşanan ve bazı Batı Dersim aşi-
retlerinin de içinde yer aldığı Koçgiri İsyanı teşebbüsü, dönemin aşiret li-
derleri Mustafa Paşa, oğulları Alişan ve Haydar Beyler ve onların kâtibi 
olan Alişer Efendi öncülüğünde başlamıştı. Ancak “Koçgiri İsyanı” hak-
kında bilgi veren hemen her kaynak, aslında Alişer Efendi’nin isyanın bi-
rinci derece sorumlusu, ideoloğu ve arkasındaki kişi olduğu konusunda 
birleşir. Örneğin Nazmi Sevgen; Haydar Bey’in bu işleri yapabilecek kabili-
yette olmadığını, perdenin arkasında Alişir’in olduğunu, asıl fesat ve muh-
rik olanın o olduğunu kaydetmiştir (1950: 378). Genelkurmay’ın Türk İs-
tiklal Harbi adlı yayınında ise Alişer Efendi hakkında şunlar söylenmek-
tedir: “İlk olaylarda halkı kışkırtmakta önayak olan Alişer’in rolü büyük-
tü. Koçgiri Ayaklanmasında bu adam elebaşı durumunda ve pek çok kötü-
lüklerin başı olarak ileri atılmıştı” (Ertuna, 1974: 261). Ayrıca gerek Mec-

3 Örneğin bkz. (Çiçek, 1999: 152).
4 Bu kaynaklar arasında, Koçgiri’de yaşanan hadiselerden sonra Büyük Millet Meclisi’nde günde-

me alınan oturumlarda dönemin Doğu bölgesi mebuslarının meydana gelen hadiselere ve Alişer 
Efendi’ye dair verdikleri bilgilerin kayıt altına alındığı TBMM Gizli Celse Zabıtları; Meclis’ten 
Alişer Efendi’ye dair çıkarılan kararnameler; Koçgiri Bastırma Harekâtı’ndan sonra bölgeye gön-
derilen heyetin kaleme almış olduğu Koçgiri Hadisesine Dair Heyeti Tahkikiye Raporu; Genel 
Kurmay Yayınları; ATASE ve Başbakanlık Cumhuriyet arşivlerinde bulunan bazı belgeler; döne-
min tanıklığını yapmış bazı şahsiyetlerin hatıratları (özellikle Nuri Dersimi, Ali Kemali, Karerli 
Mehmet Efendi gibi şahsiyetlerin kaleme aldığı hatıratlar) ve nihayetinde Dersim’de öldürüldü-
ğü dönemde görevli olan ve kesik başını teslim alan Albay Nazmi Sevgen’in 1950 yılında Tarih 
Dünyası adlı mecmuada yazdığı Alişer Efendi’ye dair yazısı, ilk zikredilmesi gerekenlerdir.

5 Bu makalede Koçgiri İsyanı’na ve Alişer Efendi’ye dair kullanılan verilerin/bilgilerin büyük bir 
kısmı, konu hakkında daha önce yapmış olduğum çalışmalardan (Soileau, 2017) elde edilmiştir. 
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lis Gizli Zabıtları gerekse Koçgiri Tahkikat Heyeti Raporu da Alişer Efen-
di’ye ve olaylardaki rolü ve sorumluluğuna dair benzer doğrultuda hüküm-
ler içermektedir.

Koçgiri ve o dönem Dersim havalisinde gelişen olayların bizzat içinde yer 
alan Dersimli Colıkzade Nuri Dersimi (namı diğer Baytar Nuri) de isyan te-
şebbüsünde rolü olan kişilerden bir diğeridir. Aslında onun 1950’lerde ka-
leme aldığı Kürdistan Tarihinde Dersim ve Hatıratım adlı kitapları, dönemin 
Koçgiri ve Dersim tarihi açısından ayrıntılı bilgi veren, hemen her kesimden 
araştırmacının referans aldığı mevcut temel kaynaklardandır. Dersimi’yi ka-
leme aldığı anılarından hareketle olayların merkezinde yer alan bir aktör ola-
rak görmekteyiz. Fakat Dersimi’nin Koçgiri ve Dersim’deki Kürt hareketlili-
ğindeki rolüne dair, onun kitaplarında kendi yazdıkları ve bu yazılanları ak-
taran çalışmalar dışında gerek resmî belgelerde gerekse konu hakkında ya-
zılmış diğer kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.6 Ancak kale-
me aldığı anılarında dönem hakkında içeriden bir bakış açısıyla verdiği bil-
gilerden, Koçgiri İsyanı’nın yanı sıra Koçgiri ve Dersim bölgesinin Kürt mil-
liyetçiliği ile temasında rol oynayan önemli figürlerden birisi olduğu anla-
şılmaktadır.7 Nuri Dersimi, Kürt milliyetçi fikirlerle İstanbul Baytar Mekte-
bi’ndeki öğrencilik yıllarında tanışmış ve bu şehirde bulunan Kürt cemiyet-
leriyle teması neticesinde bu fikirleri olgunlaşmıştı.

Nuri Dersimi gibi Koçgiri ve Dersim Alevilerinin de Kürt milliyetçi fikir-
lerle tanışması ve teması, daha çok 1908 Devrimi sonrası İstanbul’da açılan 
Kürt cemiyetleri ve bu cemiyetlere üye olan dönemin ileri gelen bazı Dersim-
lileri aracılığıyla olmuştu.8 Örneğin 1912 yılında İstanbul’da Dersim’in Sa-
rı Saltık Ocağı’ndan Mıla Hıdır Efendi, Kürdistan Muhibban Cemiyeti adında 
bir cemiyet kurmuştu. Mıla Hıdır Efendi’nin Kürtlük davası hakkındaki gö-
rüşleri İstanbul’da bulunan birçok Dersimliyi etkilemiş ve cemiyete üye yap-
mıştı. Cemiyetin genel sekreteri o sırada İstanbul Baytar Mektebi’nde öğren-

6 Şu âna kadar konuyla ilgili taramış olduğumuz kaynaklarda; ilk baskısı 1932’de yapılmış olan 
dönemin Erzincan valisi Ali Kemali’nin Erzincan adlı kitabında (1992: 139) Dersimi’nin, “İkinci 
derece kumandanlardan Baytar Nuri” olarak sadece ismi geçerken, Karerli Mehmet Efendi’nin 
anılarını içeren, 2007 yılında yayımlanmış kitapta Nuri Dersimi’ye yönelik eleştirel bir değerlen-
dirme bulunmaktadır (Karerli Mehmet Efendi, 2007: 333-343).

7 Bu konuda bir çalışma için bkz. (Soileau, 2010: 335-356).
8 1908’de ilk Kürt siyasal cemiyeti sayılan, Kürt Milli Komitesi olarak da bilinen “Kürt Terak-

ki ve Teavün Cemiyeti” İstanbul’da kurulmuştu. Cemiyetin kurucuları arasında Kürt enteli-
jansiyası içinde sayılabilecek şu isimler yer almıştı: Emin Ali Bedirhan, Muhammed Şerif Pa-
şa, Nehrili Şeyh Abdülkadir ve Damat Zülküf Paşa (Jwaideh, 1999: 200). Dersimi anılarında, 
bu cemiyet ile ilişkisini Dr. Abdullah Cevdet aracılığıyla sürdürdüğünü, Cevdet’in Arapkirli 
olduğu için Dersimlilerle iyi ilişkiler kurduğunu, kendisinin de Dersimlileri bu cemiyete üye 
yaptığını, makbuz karşılığı para toplayarak Abdullah Cevdet’e verdiğini kaydetmektedir (Der-
simi, 1994: 25).
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ci olan Nuri Dersimi idi.9 Yine 1910’da İstanbul’da kurulmuş olan Kürt Tale-
be Hevi (umut) Cemiyeti içerisinde de birçok Dersimli yer almıştı (Dersimi, 
1927: 27-28). Ancak bu örgütlerden en etkilisi 1918 Mondros Ateşkes Ant-
laşması’ndan hemen sonra İstanbul’da Seyit Abdulkadir’in başkanlığında ku-
rulan Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC) idi ve bu cemiyet içerisinde Dersim, 
Harput ve Malatya’nın önde gelen Kürt liderleri de bulunmaktaydı (Jwaideh, 
1999: 200; Dersimi, 1997: 35). Bunlardan birisi cemiyetin kurucuları için-
de gösterilen Dersimli Miralay Halil Bey, bir diğeri de Dersim aşiretlerinden 
Eczacı Sarıoğlu Hüseyin Hüsnü’ydü (Aytepe, 1998: 334-335, Mumcu, 2008: 
157).10 Dolayısıyla KTC, Alevi Kürtlerle Sünni Kürtlerin milliyetçi görüşler-
le bir araya geldikleri bir örgüttü.11 Alevi Kürtlerin, 19. yüzyıl boyunca her-
hangi bir buluşmanın sağlanmadığı Sünni Kürtlerle siyasal anlamda ilk kar-
şılaşma ve birliktelikleri, 1908 sonrası İstanbul’da açılan Kürt örgütlerindeki 
bazı milliyetçi şahıslar aracılığıyla başlamıştı. Bu buluşma, Mütareke sonra-
sı İstanbul’da kurulan KTC bünyesinde de devam etmiş ve buradan kaynaklı 
ilişkiler doğrultusunda Kürt ulusal düşünceler Koçgiri ve Dersim bölgesine 
taşınmak suretiyle Alevi Kürtler arasında da tanınmaya başlamıştı.

Nuri Dersimi, üyesi olduğunu belirttiği KTC’nin direktifleri doğrulusun-
da Koçgiri bölgesine giderek Kürt milliyetçi çalışmalarına başladığını anıla-
rında aktarmıştır. Ancak Koçgiri Aşireti’nin, KTC ile ilişkilerini sağlayan sa-
dece Nuri Dersimi değildi. Aşiret liderlerinden Haydar Bey de İstanbul’a gi-
derek cemiyete üye olmuş, hatta döndüğünde Koçgiri Aşireti merkezi olan 
İmranlı’da cemiyetin bir şubesini açmıştı (Aytepe, 1998: 334; Dersimi, 1994: 
87-88). Ancak Koçgiri bölgesinde Kürt milliyetçiliği fikirlerini, KTC’nin ya-
yın organları olan Jin ve Kürdistan dergileri aracılığıyla yayan ve Koçgiri-Der-
sim bölgesinde halka aktaran, yukarıda da değinildiği gibi olayların meydana 
gelmesinde en önemli rolü ve sorumluluğu olduğu düşünülen aşiret lider-
leri kâtibi Alişer Efendi idi. Konu hakkında bilgi veren hemen her kaynağın 
zekâsı ve cesaretine övgüler dizerek eğitimli ve birkaç dili çok iyi bildiğini ri-

9 Ancak cemiyet, Rıza Tevfik’in Dahiliye Vekâleti’ne verdiği raporla Mıla Hıdır Efendi’nin Der-
sim’e sürgün edilmesi ve cemiyetin eşya ve paralarının Vilayet-i Şarkiye Cemiyeti’ne verilmesi 
suretiyle kapatılmıştı (Dersimi, 1997: 27).

10 Mumcu ayrıca Nuri Dersimi’yi cemiyet kurucuları arasında göstermektedir. Ancak, Aytepe’nin 
Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi’nden aktardığı KTC üye listesinde N. Dersimi’nin adı yer al-
mamaktadır (Aytepe, 1998: 334-335).

11 Ancak örgüt içindeki bu birliktelik, Alevi ve Sünni Kürtler arasında pratik bir birlikteliğe dö-
nüşmeyecek ve ileride yapılacak bütüncül bir Kürt hareketinin parçalanmasında etkili olacaktı. 
Nitekim Nuri Dersimi de anılarında bu kaygıya yer vermekte ve cemiyetin bir toplantısında söz 
alarak; Alevi ve Sünni Kürtler arasındaki kırgınlığı gidermek için bir an önce bir heyetin Alevi-
Kürt bölgesine gönderilmesini, aksi takdirde ileride yapılacak Kürt milli kurtuluş hareketine her 
iki kesimin ilgisiz kalacağı ve böylece her iki bölge isyanlarında da bu durumdan Türk hüküme-
tinin yararlanacağını dile getirdiğini ancak meclis heyetinin bu teklifini şiddetle reddettiğini be-
lirtmektedir (Dersimi, 1997: 96). 
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vayet ettiği Alişer Efendi’nin şairliği ve ozanlığı gibi niteliklerinin de bulun-
ması, Koçgiri ve Dersim aşiretleri arasında sevilen ve saygın bir kişi olmasın-
da rol oynayan diğer bazı etmenlerdi.12 Alişer Efendi aslında Kürt milliyet-
çiliği fikirleriyle daha Birinci Dünya Savaşı sırasında tanışmış ve bu doğrul-
tudaki faaliyetlerini sürdürmüştü. Nazmi Sevgen; Birinci Dünya Savaşı yılla-
rında Alişer Efendi’nin Ruslarla işbirliğine giriştiğini, hatta Rus ordusuna sı-
ğır satın almak üzere bir anlaşma yaptığını ve bunun karşılığında da yedi yüz 
altın ve bir manga askerle birlikte yola koyulduğu halde yolda Munzur Dağ-
ları’nı aştıktan sonra Rusların ellerinden hayvanlarını gasp edip askerlerden 
üçünü de esir alarak Dersim’e geçtiğinin rivayet edildiğini kaydetmektedir. 
Dersim’e geçtikten sonra ise Ovacık’taki milis alaylarına kâtiplik ettiği kay-
dedilir (Sevgen, 1950: 377-378). Alişer’in Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar-
la işbirliğini, Nuri Dersimi ise daha farklı bir açıdan anılarında şöyle aktarır:

Alişer, 1914 Birinci Dünya Savaşı’nda Kürdistan bağımsızlığını sağlamak 
amacıyla Rus ordusuna katılmıştı. Koçgiri, Sivas, Malatya ve Dersim bölgele-
rinin Kürt temsilcisi sıfatıyla, Rus himayesi altında özerk bir Kürdistan yöne-
timi kurulması için çalışmıştır. Rusların Erzincan’ı işgali sırasında, Alişer bir 
askeri birlik ile Ovacık ilçe merkezine gelmiş ve orada Kürt yönetimini kur-
muştu. Bu başarı, Rus ordularının Dersimle ilişki noktalarını güvenlik altı-
na almıştı. Zaten bu devirde Dersim tamamen bağımsız bir idare kurabilmiş-
ti (Dersimi, 1994: 184).

Kürt Teali Cemiyeti ile ilişkisi

Alişer Efendi’nin Kürt Teali Cemiyeti ile ilişkisi ise konu hakkında bilgi ve-
ren birçok kaynakta sıklıkla kaydedilmektedir. Her ne kadar Aytepe’nin, 
Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi’nden aktardığı KTC’nin üye listesinde 
Nuri Dersimi gibi Alişer Efendi’nin ismi yer almıyorsa da, 3 Mart 1336’da 
[1920] “Sivas, Zara, Ümraniye, Kürdistan Teali Cemiyeti Şube Reisi Kocgi-
rilizade Alişer” sıfatı ve imzası ile KTC başkanlığına gönderdiği bir mektup, 
KTC ile ilişkisini belgeleyen önemli bir delil olarak görünmektedir.13

Koçgiri bölgesinde yaşanan isyan teşebbüsündeki rolü ve sorumluluğu 
TBMM’den çıkan iki kararname ile de tescillenmiş olan Alişer Efendi, özel-
likle Dersim Ovacık bölgesindeki teşkilatlanmanın sorumlusu idi. 24 Kasım 
1920 tarihinde Meclis’in Alişer Efendi’ye dair çıkardığı kararname,14 Alişer 

12 Örneğin bkz. (Sevgen, 1950: 378; Karerli Mehmet Efendi, 2007: 343). Koçgiri ve Dersim bölge-
lerindeki sözlü anlatımlar da bu doğrultudadır.

13 Mektubun transkripsiyonu, araştırmacı-yazar Sait Çetinoğlu’nun özel arşivinden edinilmiştir. 
Ancak belgenin orijinaline henüz ulaşılamamıştır.

14 BCA, Sayı: 397, Dosya: 78, 24 Kasım 1920 tarihli kararname. 
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Efendi’nin Koçgiri olaylarındaki rolü ve amacını belirtmekle birlikte kendisi-
nin hükümete özür beyanı dolayısıyla Vekiller Heyeti’nce suçunun tecilinin 
(ertelenmesinin) kararlaştırılmasını içeriyordu. Bu kararnameye göre Ali-
şer Efendi, Dersim aşiretleri içerisinde dolaşarak birbirleriyle hasım olan aşi-
retleri uzlaştırmak ve hükümet aleyhine teşvik ve tahrik ederek bir iç ihtilal 
meydana getirmeye çalışmıştı.

Koçgiri Tahkikat Heyeti’nin raporunda da Alişer Efendi’nin olayların baş-
laması ve seyrinde üstlendiği role, ayrıntıları ile yer verilmişti. Raporda, 
1921 yılında başlayan Koçgiri Hadisesi’nin aslında 1920 yılı ortalarından 
itibaren ele alınması gerektiği belirtilmişti. Koçgiri Tahkikat Heyeti Rapo-
ru’nun neticesine göre, meydana gelen olaylar, 1920 yılında imzalanan Sevr 
Anlaşması ile yakından ilgilidir ve dolayısıyla olaylar tamamen siyasi bir ma-
hiyette başlamıştır. Şöyle ki “İstanbul Hükümeti tarafından onaylanmış olan 
Sevr Antlaşmasında Kürdistan’a muhtariyet vaat edilmesi; Milli birlik ve İs-
lâmiyeye kast eden hainlerin yaptıkları telkin, teşvik ve tahrikatlarla, Misak-
ı Millinin hududu dâhilinde bulunan bu geniş bölgede meskun bazı Kürtleri, 
Kürdistan’da bir muhtar idare fikrine yönelterek Koçgiri Hadisesi felaketinin 
meydana çıkmasına sebep olmuştur”.15 Dolayısıyla rapor; 1921 yılında mey-
dana gelen Koçgiri Hadisesi’nin başlangıcını, 1920 senesinde meydana çıkan 
siyasi durumla ilişkilendirmiştir. Raporda aynı zamanda; Koçgiri Aşireti re-
islerinden Haydar Bey ve onun kâtipliğini yapan Koçgiri Kürtlerinin aydın-
larından Alişer Efendi’nin, Mondros Mütarekesi ardından gerek kendi aşire-
ti gerekse Dersim’in bilhassa Ovacık Kazası dahilinde siyasi propagandalar-
da bulunmakta olduğu belirtilmiştir. Bu siyasi faaliyetlerin de Koçgiri Hadi-
sesi’nin vuku bulmasında tesir ve sebep olmuş olduğu, Koçgiri Kürtleri ta-
rafından heyete alenen ve genel bir mazbata ile bildirildiği, yine heyet rapo-
runda yer alan bilgiler arasındadır.16

Raporda; Koçgiri Hadisesi’nin Sevr Antlaşması ile ilişkisine değinildikten 
sonra anlaşmanın tasdik edilmeden çok zaman önce dahi Koçgiri Aşireti’nin 
bir kısmı tarafından bazı hadiselerin meydana getirildiğinin bilindiğine dik-
kat çekilmiştir. Rapora göre bölgedeki bu hadiseleri ortaya çıkaran kuvvetle-
rin başında Alişer Efendi’nin bulunması; bu olayların siyasi bir mahiyette ol-
duğuna işaret etmektedir.

15 TBMM Arş., “Koçgiri Hadisesine Dair Heyet-i Tahkikiye Raporu”, no: 34, s. 5.
16 “Koçgiri Hadisesine Dair Heyet-i Tahkikiye Raporu”, s. 7. Bu konudaki ayrıntılar, raporda şöy-

le yer almıştır: (...) Şurasını da itiraf ederiz ki Alişer Efendi’nin etrafında toplanan bazı mahal-
li Kürt çeteperverlerin Koçgiri bölgesindeki siyasi faaliyetleri, bilhassa Kürdistan’a muhtariyeti-
i idare vaad eden Sevr Ahidnamesinin; İstanbul Hükümetince tasdik olmasına istinad etmekte 
idi ve adı geçen ahidnamenin Ankara Hükümet-i Milliyesince red edilmiş olması onlar tarafın-
dan (kongre) diye yâd edilen Hükümeti-i Milliyemize karşı muhalif bir söylem ve hatta düşman 
meydana çıkarmaya bir vesile teşkil eylemiştir (7-8.)
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Gerek resmî mercilerin Koçgiri’de yaşanan olayları bir “isyan” olarak de-
ğerlendirme gerekçelerine, gerekse bu gerekçeyi sahiplenerek olayların 
“Kürt ulusal amaçla yapılan bir isyan” olduğunu savunanların çıkış noktala-
rına değinmek gerekmektedir. Koçgiri İsyanı’nın Kürt ulusçu yönünü vur-
gulayanların çıkış noktalarından en önemlisi, şüphesiz isyanın Kürt Teali 
Cemiyeti (KTC) ile olan ilişkisine dayandırılmasıdır. Yukarıda anlatılan ge-
lişmeler doğrultusunda:

1- Koçgiri İsyanı içinde yer alan Nuri Dersimi ve Koçgiri Aşireti liderlerin-
den Haydar Bey’in KTC’ye üye oluşları,

2- KTC’den talimat alarak Koçgiri bölgesine gönderilişleri,
3- Ümraniye ve Hozat’ta KTC’nin şubelerinin açılmış olması,
4- Alişer Efendi’nin Seyit Abdulkadir’den aldığı talimatlar doğrultusunda 

Dersim bölgesindeki örgütlülükten sorumlu kılınması, KTC’nin yayın 
organı olan Jin17 dergisi ile cemiyetin propagandasını yapması, ayrıca 
KTC başkanlığına gönderdiği bir mektubun varlığı,

5- KTC’nin elinden çıktığı düşünülen “Geçici Koçgiri Kürt Hükümeti” 
adlı bir bildirinin bulunması18 vb.

Bu veriler Koçgiri İsyanı’nın başlamasından önce Kürt Teali Cemiye-
ti ile ilişkisini gösteren açık delillerdir. KTC, Koçgiri İsyanı’nın oluşması-
na dolaylı olarak bir zemin hazırlamış olabilir ancak “isyanla” ilgili bağlan-
tısı varsa dahi bundan ibarettir. 1920 yılına gelindiğinde artık KTC ile ha-
berleşme tamamen kesilmiş; hareket fikri, KTC’nin herhangi bir talima-
tı dışında aşiret liderleri, Alişer Efendi ve –anlatıları doğrultusunda– Nuri 
Dersimi’nin inisiyatifiyle olgunlaşmıştı (Dersimi, 1994: 87). Keza bu tarih-
ten sonra KTC’nin de kapandığı bilinmektedir (Aytepe, 1998: 333). Koçgi-
ri aşiret liderlerinden Haydar Bey’in KTC’ye üyeliği ise, belgelerde yer alan 
ismiyle sabittir (324). Bununla birlikte yukarıda da değinildiği üzere, Ali-
şer Efendi’nin her ne kadar KTC’ye üyeliğinden birçok kaynakta ve belge-

17 Jin dergisi, Kürdistan Teali Cemiyeti’nin yayın organıdır. 1918 yılında İstanbul’da yayımlanma-
ya başlamıştır. Derginin amacı; uzun yüzyıllardan beri ihmal edilen Kürtlerin tarihine, edebiya-
tına, sosyolojisine ve ulusal haklarına ilişkin yayında bulunmaktır. Dergi, toplam 25 sayı çıktık-
tan sonra, 2 Ekim 1919 tarihinde kapatılmıştır (Jin [M. E. Bozarslan], 1985: 97).

18 Rozarin Doğan, Aydınlık gazetesinde yayımladığı “Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden Gizlenen 
Belgelerle Koçgiri İsyanı” adlı yazı dizisinde, arşivden edindiği belgeler arasında “Kürd Hükü-
meti Muvvakkatisi” (Geçici Koçgiri Kürt Hükümeti) adlı bir bildiri bulunduğunu belirtmekte-
dir (6-18 Aralık 1993 yazı dizisi). Bildirinin sadeleştirilmiş metni için bkz. (Öz, 1999: 274). Bu 
bildirinin KTC’nin elinden çıkmış olabileceğini düşünen bazı araştırmacıların yanında (106) 
KTC’nin bölgede örgütsel anlamda bir ilişki geliştirmediğini ve bildirinin, hareketin askerî ve 
politik önderlerinin elinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duranlar da vardır (Göldaş, 
1997: 40-41).
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de bahsedilse de adı geçen KTC üye listesinde ismi bulunmamaktadır. An-
cak Alişer Efendi imzası ile KTC’ye gönderilen bir mektubun varlığı, Alişer 
Efendi’nin KTC ile işbirliği içinde olduğunu göstermekte ve fakat belirli bir 
süre sonra haberleşmelerinin kesildiği, mektubun içeriğinden anlaşılmakta-
dır. Alişer’in KTC’ye gönderdiği mektupta, özellikle dikkat çeken bazı hu-
suslar bulunmaktadır. Alişer Efendi mektubunda, Kürdistan Teali Cemiye-
ti’nin yayın organları olan Jin ve Kürdistan dergilerinin uzun bir zamandan 
beri ellerine geçmediğini bildirmekte,19 içinde bulundukları mevcut durum 
hakkında bilgi vermekte, bir taraftan da Kürdistan hakkında güncel değer-
lendirmelerde bulunmaktadır. Mektup boyunca Alişer Efendi’nin sıklık-
la İslâm birliğine yaptığı vurgu ve Kur’an’dan ayet ve hadislerle verdiği ör-
nekler, özellikle dikkat çekicidir. Zira Alişer Efendi ve bölge halkı Alevi’dir 
ve bu kullandığı dilin, Alevilikte fazla geçerliliği yoktur. KTC yetkililerinin 
Sünni İslâm olduklarını bilen ve yazıda kullandığı dili ona göre seçmiş ol-
duğu anlaşılan Alişer’in bu tutumu, kendisinin ve zümresinin de İslâmdan 
olduğunu dile getirerek, Kürtler içerisinde olası bir ayrımcılığa tabi tutul-
malarını önleme çabası olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Alişer mektubun-
da, Dersim’in konumundan bahsetmekte, Koçgiri’nin de Dersim’e bağlı bir 
bölge olduğunu bildirmekle, “Dersim’in Kürdistan’ın bir parçası, dolayısıy-
la Koçgiri’nin de Dersim’in bir parçası olduğunu ispata hazır olduğunu” di-
le getirmektedir. Mektubun sonunda Alişer Efendi, Kürdistan’ın birliği ve 
kurtuluşu içinse Dersim’de eli silah tutanların mücadeleye hazır olduklarını 
bildirirken, haberleşmenin temini için emri idarelerini beklediklerini KTC 
başkanından rica etmektedir.

“Hilafet Ordusu Müfettişi!”

Dolayısıyla yukarıda yer alan tüm bu veriler doğrultusunda, 1920’li yılların 
başında Koçgiri-Dersim bölgesi Kürt hareketliliğinde, Alişer Efendi’nin fik-
ren ve fiilen rolü oldukça belirgindir. Alişer Efendi’yi, saz ve sözüyle aktar-
dığı ulusalcı fikirlerini pratiğe geçirme imkânı bulduğu Koçgiri’de; bir taraf-
tan da aşiret güçlerinden oluşturulmuş birliklere komuta eden bir “müfettiş” 
ya da “komutan” olarak görmekteyiz (Sevgen, 1950: 377). Örneğin döne-
min Erzincan Valisi Ali Kemali (1992: 126) anılarında Alişer’in “Hilafet Or-
dusu Müfettişi” unvanını takındığını kaydetmiştir. Bu ve diğer bazı kaynak-
larda yer alan benzer bilgiler, konu hakkında yapılan bazı çalışmalarda Ali-

19 Keza, mektubun yazıldığı tarihte (1920) Jin dergisinin kapatılmış olduğu bilinmektedir (1919), 
sayıları o nedenle ellerine ulaşmamış olsa gerektir. Mektupta Alişer Efendi’nin verdiği bu bilgi-
nin teyit edilmesi, mektubun güvenilirliğini arttırmakta; mektubun gerçekten belirtildiği tarih-
te ve Alişer Efendi tarafından yazılmış olduğu ihtimalini güçlendirmektedir.
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şer Efendi’nin “hilafet ya da saltanat yanlısı” olduğu konusunda çıkarsama 
yapmalarına mahal vermiş olmalıdır (Akyürekli, 2016: 47). Yapılan bu çı-
karsama da “1920’den 1922’ye kadar, Ankara Hükümetine tepki olarak Ana-
dolu topraklarında gelişen başkaldırı hareketlerinin genel karakterinin sal-
tanat ve hilafet taraftarlığı olduğu” kabulüyle temellendirilmiştir (Akyürek-
li, 2016).20 Dolayısıyla Koçgiri’de yaşanan “olayların tamamı, müesses ni-
zama, yani Osmanlı hilafetine bağlılığın yansımalarıdır” (277) gibi bir de-
ğerlendirmeyle indirgemeci ve genelleyici bir yorumlamaya zemin hazırlan-
mış görünmektedir. Halbuki Koçgiri İsyanı; Sevr Antlaşması’nın (10 Ağus-
tos 1920) bazı maddelerinin Kürtlere muhtariyet/bağımsızlık imkânı tanı-
masından dolayı bölgede bulunan bazı Kürt milliyetçi ileri gelenlerinin, bu 
imkândan faydalanmak için önayak oldukları bir teşebbüsten ibarettir. Adı 
geçen uluslararası antlaşmayı, o dönemde jure (yasal) olarak yönetimde olan 
İstanbul Hükümeti imzalamıştır. Ancak antlaşmayı İstanbul Hükümeti’nin 
imzalamış olması, ne bu isyan teşebbüsünü hilafet ya da saltanat yanlısı ya-
par ne de henüz meşruluğunu kazanmamış ve kitleler arasında tam mana-
sıyla tanınmamış de facto yönetimde olan Ankara/Mustafa Kemal Hüküme-
ti’ne karşıt bir hareket olarak nitelendirebilir. Buradaki karşıtlık, Ankara Hü-
kümeti’nin Sevr’i yok sayması sonucu oluşan doğal bir karşıtlıktır. İstanbul 
Hükümeti’nin Sevr’e imza atması ise, ancak bir tutunma mekanizması ola-
rak işlev görmüştür. Zira olayların yaşandığı bölge, Kızılbaş/Alevilerin ya-
şadığı bir coğrafyadır ve tarihte bu zümrenin Osmanlı ile sorunlu ilişkile-
ri baki ve aşikârdır. Bu olguyu gözetmeden, saltanat ve hilafetle uzaktan ya-
kından ilgisi olmayan bir topluluğun mensubunun, salt kullandığı unvan-
dan dolayı hilafet ya da saltanat yanlısı biri; meydana gelen olayların da “Da-
mat Ferit hükümeti ile ona bayrak açmış olan Mustafa Kemal hükümeti ara-
sındaki hâkimiyet kavgasının bölgedeki yansıması” (277) olarak okunma-
sı, toplum ve tarih dışı, anakronik bir yaklaşımdır. Ne ki Alişer Efendi, kon-
jonktürel birtakım stratejiler doğrultusunda böyle bir unvan kullanmış ola-
bilir. Keza benzer şekilde isyan sürecinde hükümetle yaptığı bazı yazışma-
larda, kendisi seyit soyundan gelmediği halde “saadattan”21 unvanını kulla-
narak dinsel bir makamın gücünden de yararlanmak istemiştir. Bu tür veri-
ler ancak, onun mevcut durumda geliştirmiş olduğu taktiklerin bir göster-
gesi olarak okunabilir.

20 Ayrıca bahsi geçen zaman diliminde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde baş gösteren ve “iç ayaklan-
malar” olarak adlandırılan isyanların her birinin, kendi iç dinamikleri ve kendilerine has sebep-
leri vardır. Bu ayaklanmaların hepsinin aynı kefeye konularak genel bir karakteristiğe bağlan-
ması, yine indirgemeci ve genelleyici bir yaklaşıma yol açmaktadır. 

21 Seyit soyundan.
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Şair ve ozan kimliği

Zaman zaman “Taki” mahlasıyla şiirler yazan şair ve ozan Alişer Efendi, şiir-
lerinde Alevi inancına ait motifleri sıklıkla kullanmış ve siyasi hedeflerine bir 
inancın unsurlarını da yerleştirerek her iki –siyasal ve inançsal– alanı birleştir-
miştir. Böylelikle halkla olan iletişimini etkin kılarak siyasi ideallerinin toplu-
luk arasında daha kolay kabul görmesini ya da pekişmesini sağlama niyeti ta-
şımış olmalıdır. Örneğin ona atfedilen, bir anlamda Koçgiri İsyanı’nın çıkışını, 
gelişimini ve sonuçlarını kendi bakışıyla özetleyen ünlü şiiri şöyledir:

Koçgiri başladı harba Kürdistan’ın orduları
Sesi gitti Şarka Garba Kahr ettiler barbarları
Bir ordu asker geldi Vatan için öleceğiz
Dayanamadı bu darba İstemeyiz Moğolları
 (Dilo yaman...)

Dilo yaman, yaman, yaman Yemin edenler elmaya
Çiyankırto berfo duman Zülfikarı Murtezaya
Mera bışin Şah-ı Merdan Geriden teller çektiler
Ev dermane hemu derdan22 Biz uymayız eşkıyaya
 (Dilo yaman...)23

Ovacığın aşireti
Zapt eyledi memleketi
Geriden imdat gelmedi
Hozat çekmedi bu gayreti
(Dilo yaman...)

Alişer Efendi’ye ait olduğu söylenen bu dörtlükler, bugün hâlâ bölge halkı 
arasında bilinmekte ve söylenmektedir. Ancak dörtlüklerden Kürdistan ile 
ilgili olan bölüm, halk arasında söylenen versiyonlarda yer almamaktadır.24 

22 Aman gönlüm aman aman/Dağı sardı karla duman/Bize yetişsin Şah-ı Merdan/Odur her derdi-
mize derman.

23 Dersimi (1994: 106), Alişer’in Kürtçe yazdığı ve kendisinin Türkçeye çevirttiğini söylediği bu 
şiirin, Koçgiri savaşı boyunca dağlarda, savaş meydanlarında söylenen bir şarkı olduğunu kay-
dediyor. Dersimi’nin bu sözlerine atıfla Bozarslan, bu şiiri ayaklanmada kullanılan bir marş ola-
rak değerlendirirken şiirin aynı zamanda “Kürdistan ordularının” “Moğollara karşı” açık bir sa-
vaş ilanı olduğu yorumunu da yapmaktadır (2006: 101).

24 Örneğin şiirin Hüseyin Doğanay tarafından seslendirilen bir versiyonunda, iki farklı kıta da-
ha yer almaktadır. Yine olumsuzlukların ve yenilginin, yerel bilgiler verilerek anlatıldığı dizeler 
şunlardır:

Koçgiri’ye geldi Sefer Toplandılar Khewuşağı
Ankara göndermiş asker Ağaların solu-sağı
Dört bir yanımız sarıldı Dediler yemin bozuldu
Vermez bize Dersim asker Sebebi de Koçuşağı
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Bu dörtlüğün –kitabında şiiri Türkçeye çevirttiğini kaydeden– Nuri Dersimi 
tarafından sonradan eklenmiş olma ihtimali vardır. Zira şiirin bütünü dü-
şünüldüğünde; aslında Alişer Efendi Koçgiri yenilgisinin nedenlerini, belir-
li bir kronolojik sıra dahilinde anlatmıştır. Dörtlükler arasında böyle bir an-
latıyı görmek mümkünken, bahsedilen “Kürdistan orduları” dörtlüğü, şii-
rin anlam bütünlüğünü bozan, genel içeriğe tezat niteliktedir. Nuri Dersi-
mi anılarında Alişer’e ait olduğunu söylediği bu şiirin şarkı olarak, dağlarda 
ve savaş sahalarında top, tüfek sesleri arasında söylendiğini ve savaşçıların 
moralini artırdığını kaydediyor. Ancak yukarıda belirtildiği gibi şiirin içeri-
ği bir “yenilginin” analizi, başarısızlığın nedenlerinin adres gösterilerek si-
teme dönüşmesinin dizelere yansımasıdır. Böyle iken Dersimi’nin bu şiirin/
şarkının, marş niteliğinde coşku veren bir etki yarattığı iddialarının gerçe-
ği yansıtması olası görünmüyor. Ayrıca Dersimi’nin, şiirin/şarkının orijina-
linin Kürtçe olduğu, kendisinin Türkçeye çevirttiği iddiası da tartışılabilir. 
Zira bugün bu şarkı hâlâ Türkçe olarak zihinlerde kalmış ise belleklerden 
gelen aktarımın bir göstergesidir. Aksi takdirde Kürtçe olarak bilinir, söy-
lenir, aktarılırdı. Ayrıca Alişer Efendi’nin Kürtçe dışında Türkçe şiirlerinin 
varlığı da bilinmektedir. Bununla birlikte, şiirin Türkçe kafiyeli dörtlük-
lerden oluşması, Kürtçeden çevrilmiş olma ihtimalini zayıflatan bir başka 
veridir. Ancak şiirde nakarat olarak kullanılan Kürtçe dizeler, bugün böl-
ge halkı arasında söylenegelen aynı şekliyle korunmuştur. Dolayısıyla şiir, 
Türkçe ve Kürtçe karışık kaleme alınmıştır. Şiirde bahsi geçen Kürtçe naka-
rat dizelerinde, Alevilik inancının önemli sembollerinden olan Şah-ı Mer-
dan’dan (Hz. Ali) düştükleri bu kötü ve çaresiz durumdan kurtulmaları için 
istenen manevi yardım dillendirilmiştir. Ayrıca yine şiirin içerisinde geçen; 
“Yemin Edenler Elmaya/Zülfikarı Murtezaya” dizeleri, Alevi inancında yer 
alan sembol ve metaforlardır. Şiire yansıyan bu semboller, isyan sürecin-
de gerçek hayatta da kullanılmıştır. Şöyle ki Nuri Dersimi’nin de anıların-
da aktardığı üzere Koçgiri hareketine destek bulmak için Dersim aşiretleri 
ile yapılan bir toplantıda; Alevilikte kutsal sayılan elma ve zülfikar getiril-
miş, bunlar üzerine yemin edilerek ikrar (söz) verilmiştir (Dersimi, 1994: 
109-110).25 Dolayısıyla Alevilik inancında kutsal sayılan bu iki önemli sem-
bolün şahitliğinde yemin edilerek yapılan ittifak güvence altına alınmak is-
tenmiş olmalıdır.

Yine farklı kaynaklardan derlenen Alişer’e ait, içinde Alevilik inancına 
dair öğeler barındıran Kürtçe olarak kaleme alınmış bir başka şiiri de şöy-
ledir:

25 Elma, Alevi inancında Hz. Fatıma’yı temsil eder ve dolayısıyla kutsal bir meyvedir. Zülfikar da 
Hz. Ali’nin kılıcı olarak bilinir ve önemli sembolik manaları vardır.
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Pülümür dağı çekmelidir Yürü yürü aşiret yürü
Yavaş yavaş gittim yanına Meftalarımızı bize kilit ettiler kapımıza
Evin yansın kanlı Topal Osman Taze gelinleri öldürüp başındaki

altınları aldılar
Hem gençlerimizi vurdun Gönlüm yaman kardaşım yaman
Hem hakkımızda mahkeme açtın Dağı aldı kar ile duman

Gönlüm yaman kardaş yaman Pülümür altındaki köprüler iki üçtür
Dağı sardı kar ile duman kucağında Taze damat gelini öldürdüler iki üç
Bize yetişsin Şahı Merdan yaşındaki çocuklar
 Davamız kalsın mahşere İmam Hüseyin’e
Gönlüm yaman kardaş yaman Gönlüm yaman kardaş yaman
Dağı sardı kar ile duman.26

Bu şiirde de Koçgiri olaylarında Topal Osman’ın yaptığı zulümlerle, yaşa-
nan kötü olaylar ve mağduriyet anlatılmış, yapılan bu zulüm yine Alevi inan-
cında mazlumların sembolü olarak görülen İmam Hüseyin’e havale edilmiştir.

Alişer Efendi yukarıda aktarılan örneklerde olduğu gibi Alevilik unsuru-
na ait temaları ve ayrıca dönemin olaylarına ilişkin verileri şiirlerinde sıklık-
la kullanmıştır. Ancak onun “Koçgiri İsyanı”ndaki rolünden kaynaklı siyasi 
kimliği, yazdığı şiirlerin içeriğinin de siyasi olduğu yönündeki algıları güç-
lendirmiştir. Örneğin Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan bazı bel-
geler, özellikle resmî makamların Alişer Efendi ve yazdıkları şiirler konu-
sundaki algısına örnek oluşturacak niteliktedir. Alişer’e ait olduğu söylenen 
destanların/şiirlerin mahiyeti konusunda 1933 yılında resmî makamlara ya-
zılan bir telgraf şöyledir:27

Yüksek Başvekâlete
Dersim aşiretleri arasında gizli olarak dolaştırılan ve Türk düşmanlığından ve 
Kürtçülüğün çoğaltılmasından bahis bulunan üç destanın Kürtçeden dilimi-
ze çevrilen suretleri Elâziz Vilâyetinden bu hususta alınan 177/164 numaralı 
tahriratın sureti leffen takdim edilmiştir. Arzolunur efendim.
Dâhiliye Vekili
M. İ. Sabri

Bu telgrafta bahsedilen tahrirat sureti de aşağıdaki gibidir:

Elaziz Vilayetinin 22/3/933 tarihli ve 177/164 numaralı tahriratı suretidir;
1- Dersim aşiretleri arasında dilden dile dolaşan Türkü ve destanlardan bu 

defa Mazgirt kaymakamlığınca elde edilen üç nüshanın mütercem suretleri-
ni işlikte sunuyorum.

26 Kaynak kişi: Süleyman Ünlü (İmranlı-Kondılan Köyü), derleyen ve Türkçe çeviri: Cihan Çelik.
27 BCA. Kutu No: 110, Gömlek No: 741, Sıra No: 9, Dosya No: 96A/32.
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Bunlar amiyana yazılmış olmakla beraber doğrudan doğruya bir kasdi 
mahsusla tertip ve temin edilmiş olduğu pek açıkça sezilmektedir.

Asılları Kürtçe olan bu yazılar Seyyit Rızanın yanında bulunan Koçgirili 
Alişar tarafından yazıldığı söylenmekte olup Cumhuriyet ve Türklük aleyh-
tarı ve Kürtlük âmâlını takip edenler için çok kuvvetli bir propaganda vası-
tası olduğu şüphesizdir. Bu gün Dersim halkını eskisi gibi daima kendilerine 
merbut bulundurmak, nufuzlarını yürütmek, hatta taabbüt ettirmek gayesi-
ni güden aşiret reisleri ve bilhassa Seyitler: cahil halkın böyle âmiyane surette 
kahramanlık ve dini duygularını kıcıklamak suretile bu arzularını yürütmek-
tedirler. Bu meyanda en ziyade Seyyit Rıza kendisine Dersim’in aleviler ulusu 
ve ruhaniyet ve kudsiyetmelcei ve Türk düşmanı, Kürt hamisi sıfatını takın-
mak istediği; kendi himayesinde bulunan Koçgirililerin bu yazışları ile de te-
eyyüt eylemekte bulunduğunu arzeylerim efendim.

2- Dahiliye Vekâletine, Birinci Umum Müfettişliğe arzedilmiştir
Elaziz Valisi

Bu tahriratın ilişiğinde bulunan, bahsi geçen üç şiirden biri şöyledir:

Bismillahi diyelim hakdan inayet Yakındır ahdi Pimani Dersim
Ta ezelden mazhari ihnani dersim Müsliman namiyle birçok harühas
Muhammet Mustafa ol şahi velayet Müminler yapmışlar ateşten kafes
On iki imamın nişanı dersim. Adalet şimşirini taksınlar herkes.
Ceddimiz şeyh Hasan ol şahı horasan Söylensin şanı şevketi dersim
Himmet et bizlere olsun sayaban Türkler şeriatı biz tarikatı
İkilik perdesini atalım haman İkiside birdir hakkın ibadeti
Birlik zamanıdır mekânı dersim Madamki Adliye yokturlar biatı
Hikmetten bir hengami cihane saldı İşte vurağıdır zemani dersim.
Ol kavmi mervani zulmette kaldı Beri lütfünle bu çarkı döndür
Her millet uyandı hakkını aldı Gerçek evliyaları (I) her yere gönder
Evladi ahfadı gadepten sakla Himmet evliyası her yere yayar.
Kurtarsın ehli İmanı dersim. Cihan kâr kılmaz bize serbeser. 
Bari lutfun et bize rehber

Yukarıda yer alan tahriratın içeriğinden anlaşılacağı üzere yazılan şiirler, 
Türklük ve Cumhuriyet aleyhtarlığı olarak değerlendirilmiş ve Kürtlük ga-
yesini takip edenler için çok kuvvetli bir propaganda vasıtası olduğu düşü-
nülmüştür. Ancak bu örnekte olduğu gibi Alişer Efendi’nin şiirlerinde daha 
ziyade, Aleviliğe ve tasavvufa ilişkin temalar mevcuttur.
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Dersim’e sığınması ve hazin akıbeti

Yine, Alişer Efendi’nin siyasi kişiliği doğrultusunda oluşan kanaatler; onun 
Koçgiri bastırma harekâtında Dersim’e sığınması ve orada bulunmasını da 
tehlike olarak görmüş ve “Dersim İsyanı”nın da “elebaşlarından biri” olarak 
anılmasına sebep olmuştur. Örneğin Nazmi Sevgen; Tarih Dünyası adlı der-
gide Alişer Efendi hakkında yazdığı yazının girişinde şunları kaydetmiştir:

Bu yazı, yakın tarihin şimdiye kadar bir esrar perdesiyle örtülü kalan Dersim 
isyanının içyüzünü aydınlatmaktadır ve isyanın elebaşlarından Alişir hakkın-
da şayanı dikkat malûmat vermektedir. Şimdiye kadar hiçbir yerde neşredil-
memiş malûmatı ihtiva eden yazı, aynı zamanda Cumhuriyet devri tarihini 
yazacak istikbalin tarihçesine son derece meraklı ve faydalı vesika teşkil ede-
cektir (1950: 377).

Sevgen bu satırlarda “Dersim isyanının elebaşı” olarak ilan ettiği Alişer’in 
Dersim’e firar ve iltica tarihi olan Nisan 1921’den, ölüm tarihi olan 9 Tem-
muz 1937 tarihine kadar on altı sene zarfında Tunceli’de hemen hiçbir siyasi 
faaliyette bulunmadığını, fakat o tarihten itibaren maslup (asılarak öldürül-
müş olan) Seyit Rıza’nın yanından da ayrılmadığını kaydederek, kendi ver-
diği bilgiyle çelişmiştir (380). Benzer şekilde başlangıçta “elebaşı” olarak ad-
landırdığı Alişer’in Koçgiri’den geldikten sonra Dersim’de hiçbir işe karıştı-
rılmadığını kaydetmiş ve bunu da şu iki nedene bağlamıştır:

1- Aşiret reislerinin, Alişir’in mevkilerini işgal etmesinden korkarak onu 
yanlarına yaklaştırmamaları,

2- Dersim’de aşiretlerin ancak reislerine bağlı bulunmaları (Sevgen, 1950: 
395).

Dolayısıyla, resmî söylem temsilcilerinin kendi beyanatları doğrultusun-
da Alişer Efendi Dersim’de bulunduğu esnada hiçbir siyasi olaya karışma-
mış/karıştırılmamış olsa bile, o yine Koçgiri’de olduğu gibi Dersim’de de 
“elebaşı”dır! Bağlantılı olarak, Alişer’in Dersim’de Seyit Rıza’nın himayesin-
de bulunduğuna dair istihbaratlar, Seyit Rıza’nın da uzun yıllar devletle ara-
sını açan –hatta 37-38 Askerî Harekâtı’na giden sürece ve malum akıbetine 
belli oranda katkı sağlayan– etmenlerden birisi olarak zikredilebilir.28

Alişer Efendi ve Zarife Hanım’ın Koçgiri’de başlayan hayatları, Dersim’de 
Kafat Köyü yakınlarında sığındıkları bir mağarada, 9 Temmuz 1937’de tra-
jik bir şekilde son bulmuştur. İkisi de kendileriyle dostluk ilişkileri içinde 
görünen –fakat aynı zamanda hükümetle işbirliği yapan– Dersimli Zeynel, 

28 Bu konuda bir çalışma için bkz. (Soileau, 2013).
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Vanklı Efendi ve Seyit Rıza’nın yeğeni Rehber (Rayber) tarafından kaldıkla-
rı mağarada pusu kurulmak suretiyle öldürülmüşlerdir. Alişer’in Zeynel ta-
rafından kesilen başı, hükümet yetkililerine teslim edilmiş, kendisine bu gö-
rev karşılığında yüz altın verilmiştir (Banoğlu, 1953: 49). Gazeteci Niyazi 
Ahmet Banoğlu, olaydan sonra Elazığ’da bir otelde ağırladığı Zeynel’le yaptı-
ğı röportajda; “Alişir’i niçin öldürdün?” diye sorduğunu, Zeynel’in de cevap 
olarak “O bizim başımıza çok belâlar getirdi,” diye cevap verdiğini, İnci der-
gisindeki yazı dizisinde aktarmıştır (Banoğlu, 1953). Ancak Zeynel de, Ray-
ber de işledikleri bu cinayetten ötürü ödüllendirilmelerine rağmen daha son-
ra “hain” olarak adlandırılmış ve hükümet tarafından idam edilmekten kur-
tulamamışlardır (33).

Alişer Efendi hakkındaki tüm bu anlatılar; onun Kürtler arasında zeki, ce-
sur, sanatçı, kahraman, savaşçı ve asker yönlerine gönderme yapan “kariz-
matik bir halk lideri” yakıştırmasının temelini oluştururken, diğer taraftan 
resmî söylemde ise –zekâsı, cesareti, bilgisi, sanatçı kişiliği gibi olumlu özel-
liklerine dikkat çekilmekle beraber– fesat, elebaşı, asi, hain gibi sıfatlarla 
anılmasına gerekçe oluşturmuştur.

Koçgiri Bastırma Harekâtı sırasında Dersim’e çekilen ve belki de olaylar-
daki mesuliyetinin bedelini 1937’de gizlendiği bir mağarada başıyla ödemek 
zorunda kalan Alişer Efendi’nin adı –her ne kadar sonu hüsranla bitmiş bir 
teşebbüsün mağdurları olsalar da– Koçgiri ve Dersimliler arasında sevgi ve 
saygıyla anılmaktadır.29 Koçgirili Alişer Efendi ayrıca, kendisiyle hayatı ve ay-
nı hazin akıbeti paylaşmış olan eşi Zarife Hanım ile birlikte, 20. yüzyıl Kürt 
ulusal hareketinin sembol isimlerinden biri olarak da anılmaktadır.
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