Hüseyin Bademci

HÜSEYİN BADEMCİ
1953 yılında Iğdır yeni türden bir girişimciyle tanışmıştı. Bölgenin
çocuğu Yasin Bademci amcam, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Ege bölgesinin verimli topraklarında, çiftçilik ve modern ziraatı öğrenmiş; bir gün,
cebinde parası düşlerinde geniş bir çiftlik projesiyle Iğdır’a geri dönmüş;
Taşburun Altunzade çiftliğini satın alıp, modern çiftlik düşüncesini uygulamaya koymuştu.
Yasin Bademci’nin bölgeye gelişi aşiret
insanı için birincil dereceden önem arz etmişti.
Tüm uğraşısını hayvancılık ve yayla yaşamına
vakfetmiş aşiretler, ilk kez karşılarında Kürt
kökenli bir girişimcinin geniş ölçekli modern
ziraata ve çiftçiliğe yöneldiğini görmüş, kendi
durumlarını sorgulamış, bu arayış içerisinde aşiretin önemli bir kısmı tarıma yönelmişti.
Yasin Bademci aşiret insanın dar ufkunu
ekonomik anlamda genişletmiş, ona öz güven ve
disiplin bakımından örnek olmuş; bu anlamda
Iğdır tarihinde önemli bir yer işgal etmiştir.
Yasin Bademci
Siyasete de ilgi duyan Yasin Bademci,
kısa sürede zeka ve becerisiyle dostlar edinip,
toplum lideri olarak ön plana çıkmasını bilmişti.

Hayatım

1946 Aydın Söke doğumluyum. İran kökenli Helikan aşireti mensubuyum. Hâlen Iğdır Hasanhan köyünde ikâmet etmekte, çiftçilikle uğraşmaktayım.

Helikan Aşireti
İran’a yerleşik Helikan aşireti, Türk Hükümetinin daveti üzerine 1929
yılında aşağı yukarı 2000 aile olarak sınırı geçip Türkiye’ye gelmişti. Devlet
Üretme Çiftliğinde bir ay kadar alıkonmuş, bilahare Tuzluca’da (Kulp) bir yıl
iskan edilmişti. Onu izleyen yıl, toplu olarak bir arada yaşamayı ümit eden
aşiretim ne yazık ki paramparça edilip her biri bir tarafa savrulup atılmıştı.
Bir gün ansızın kamyonlara yüklenen Helikan aşireti, Trabzon limanına götürülür, aşiret lideri Halit Ağa ve ona bağlı bir kısım evler Trakya’ya;
babamın bağlı olduğu grup da Ege’ye gönderilir.(Hayvanı olanlar Trakya’ya
olmayanlar da Ege’ye verilmişti ) Bir köye iki aileden fazla olmamak üzere
aşiret birbirinden koparılır, kimlik ve onur rencide edilir.
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Helikan aşireti lideri Halit Ağa (Helikan aşireti Ehmeye kolundan),
bölgede etkinliği ve nüfuzu yüksek, sağduyu ve aşiretine bağlılığıyla ön plana çıkmış bir şahsiyetti. Çorlu Değirmen köyüne iskan edilen Halit Ağa bu
köyde vefat etti, oraya defnedildi. Çocuğu olmadığından aşiretin liderliğini
kardeşi çocukları yürütmeye çalıştı.  
Babam Hüseyin Bademci (Helikan aşireti Hesso Xelefi kolundan),
1917 İran Akgöl köyü doğumluydu. Ailesi, Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağas köyüne yerleştirilmişti. Zahirecilik ve hayvancılık uğraşmış, tarıma ve
çiftçiliğe ilgi duymuş, hatta 1000 dönümlük bir pamuk ekim işini de üstlenmişti. (Babamın okul hayatı olmamıştı ama okuma yazmayı kendi beceri ve
disipliniyle mükemmel şekilde hal etmişti)
Sürgün yılları ailem için kolay geçmemişti. Trabzon’dan gemilerle taşınan aşiret mensupları İzmir Tren İstasyonuna götürülür, oradan
trenlerle Aydın’a nakledilir. Bey Camiinde bir
hafta alıkonduktan sonra buradan her köye iki
aileden fazla olmayacak şekilde dağıtılırlar. Köyden dışarı çıkmaları izini tabii imiş. Söke merkeze
gidip gelmek bile uzun ve yorucu bir bürokratik
İbrahim Kan
işlemi gerektiren, insanlık onurunu zedeleyen uygulamalarla doluymuş. Ailemiz 12 yıl bu köyün dışına seyahat edememişti.
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1950 yılında DP iktidara gelince, çıkarılan afla isteyen ailenin geri
dönmesi önündeki engeller kaldırılmış, böylece tedricen dağınık durumdaki Helikan aşireti tersine bir göçle Hasanhan köyünde buluşmuş, 20 yıllık
kopukluğun neden olduğu burukluk ve hasretle yeni bir yaşama canla başla
atılmışlardı. Bugün Hasan köyünün  tahminen % 80’i Helikan, geriye kalanı
da Keleşkan aşiretindendir.
Babam, 1953 yılı Temmuz ayında Iğdır’a gelip Taşburun Altunzade
çiftliğini satın almıştı. Bu çiftliğin sahibi Mustafa Altıntaş, Gürcü kökenli
olup Yusufeli ilçesindendi. Zamanında müteahhitlik işleri (hükümet binası,
karakol binası) nedeniyle Iğdır’a gelmiş, Altunzade çiftliğini satın almıştı.
Babam çiftliği 65.000 TL karşılığında almıştı. 1200 dönümlük çiftlik
arazisinin 350 dönümü üzüm bağıydı. Şarap imalatının yapıldığı üniteler,
traktör, faytonu, at arabası, 7-8 inek vb her şey bu fiyata dahil edilmişti.
Babam 28 Ağustos 1996’da Iğdır Taşburun’da vefat etti.
1924 doğumlu olan annem Hanife Hanım, baba tarafından Bingöllü,
anne tarafından Bitlislidir.  Benimle beraber çiftlik evimizde ikamet etmektedir.
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