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TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ

Qurzeli Usiv’in 70 Yılı olarak Türkçeleştirebileceğimiz Hotay 
Serra Usivê Qurzkizî’nin ilk baskısından bu yana 21 yıl geçti. 
Apo Usiv’in yaşam hikâyesini yazmak için kendisiyle ilk ko-
nuştuğumda, bunu anadilimizle yapmak istediğimi hesaba kat-
mamıştı. Pek çok Kürt gibi, onun açısından da bu iş “doğal ola-
rak” Türkçe olurdu.

Buna karşılık “Türkçe değil, kendi anadilimizden yayınlaya-
cağız anılarını,” dediğimde, bir an için şaşkınlık geçirmiş, ar-
kasından da “Olur mu ki?” diye sormuştu. “‘Olur mu ki’ dedi-
ğin ne?” diye sorduğumda ise “Bizim dilden hazırlayabilir mi-
sin, zor olmaz mı?” demiş ben de buna “Zor olmaz ama öyle bi-
le olsa, anadilimizle yazmamız daha uygun olur. Senin hayatın 
en iyi senin dilinde anlatılır,” şeklinde yanıt vermiştim.

Benden duyduğu bu sözlerin, onda yarattığı sevinç, yaşlı 
gözlerinde beliren parıltı, bugün hâlâ gözümün önünden git-
miyor. Bu, onu o an için gençleştirmişti desem yanlış olmaz.

Bu konuşmadan sonra, Apo Usiv anılarını Kırmancca (Zaza-
ca) olarak anlatmaya başlamıştı. Gerçi alışkanlık sonucu bazen 
kaçamak yapıp araya Türkçe katıyordu ama müdahalem üzeri-
ne her keresinde yeniden Kırmanccaya dönüyor ve böylece ka-
setin birini bitirip ötekini takar olduk teybimize.
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Yaklaşık bir haftalık bir çalışmadan sonra, kasetleri aldığım 
gibi Almanya’nın Frankfurt kentini terk ettim ve o zaman ya-
şamakta olduğum İsveç’in başkenti Stockholm’un yolunu tut-
tum.

Apo Usiv’a anılarını Kırmancca olarak hazırlamanın zor ol-
madığını söylemiştim, ancak pratikte durum pek de öyle değil-
di. Gerçi 1976’lardan beri anadilimi, yazı dili olarak kullandı-
ğım oluyordu ama doğru yazım kuralları bakımından hâlâ çok 
ciddi zorluklarım vardı. Üstelik, o tarihe kadar Kırmancca ile 
ilgili herhangi bir standartlaştırma çalışması da yapılmış değil-
di. Ancak yılmadım ve yaklaşık bir yıllık bir çabadan sonra an-
latılanları yazılı hale getirmeyi başardım.

Anılar yazılı hale gelir gelmez, benim gibi Stockholm’de ya-
şamakta olan Malmîsanij’a verdim. O da sağ olsun, verdiğim 
tekstleri dikkatle ve severek okudu; doğru yazım kuralları-
na uygun hale gelmesi için büyük emek sarfetti. Bu çalışma-
nın hikâyesinden bahsederken, onun bu katkısına değinmeden 
geçmek haksızlık olurdu.

Kitabın Kırmanccasının 1. baskısı, Stockholm’de bulunan 
Roja Nû Yayınları arasında çıktı. 2. baskısı ise İstanbul’da Deng 
Yayınları tarafından yapıldı.

Anı, kitap şeklinde çıktıktan sonra da Apo Usiv ile defalarca 
görüştük, Türkçeye çeviri dahil pek çok noktayı döne döne ko-
nuşup tartıştık. Bu arada yaşam hikâyesinin bir özetini Türkçe 
olarak kamera ile kayıt altına almayı da ihmal etmedik.

Elinizdeki çalışma, Türkçe ile yapılan ilk baskı oluyor. Kır-
manccadan Türkçeye çeviriyi benim gibi Apo Usiv’in akraba-
sı olan Qemerê Sawsivî, resmiyetteki adı ile Kamer Beysülen 
yaptı.

Ebru Uzpeder, Gülşen Bilican ile Dr. Gönül Kaya Akın tas-
hih amacı ile teksti okuyarak katkıda bulundular, sağ olsunlar; 
kendilerine teşekkür ederim.

Türkçe metinlerin hazırlanışı sırasında, kimi bölümlerde 
fazlaca detaylara girildiğini fark ettim. Toplumumuzu bilen ve 
Kırmancca konuşan okuyucu bakımından önemli bir sorun 
teşkil etmeyen bu tür ayrıntılar, Türkçe okuyucu için sıkıcı ola-
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bilirdi. O yüzden de yeri geldikçe, gerekli sadeleştirmeleri yap-
maktan geri kalmadım.

Bundan ayrı olarak, kitapta kahramanlarının gerçek isimleri 
verilerek anlatılmış kimi olaylar var ki aynen yayınlamak belli 
rahatsızlıklara ve sorunlu ilişkilerin ortaya çıkmasına yol aça-
bilirlerdi. Apo Usiv’in onayını da alarak bu nitelikte olan ki-
mi olaylara tamamen ya da kısmen yer vermemeyi tercih ettim.

Bu çalışmada, Kürtçe özel adlar orijinal halleriyle alındı. Bu-
nun bir nedeni, özel isimlerin çeviri yapılarak yayınlanmasını 
prensip olarak doğru bulmamamdı. İkincisi, Türkçe alfabede 
bulunmayan ve “q”, “x” ve “w” harfleriyle ifade edilen seslerin 
Türkçe alfabeye uyarlanarak “k”, “v” ve “ğ” ya da “h” harfleriy-
le yazılması ise dilde mevcut olmayan, yani aslında var olma-
yan sözcüklerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi zaman za-
man önemli anlam değişikliklerine de yol açabiliyor.

Kürtçe alfabeye göre yazılmış sözcükleri okurken okuyu-
cu tarafından göz önünde tutulması gereken önemli bir nok-
ta şudur: Türkçedeki “ı” ve “i” harflerinin yerine Kürt alfabe-
sinde “i” ve “î” kullanılmaktadır. O nedenle de örneğin oku-
run “Alik” adını gördüğünde, buradaki “i” harfinin Türkçede-
ki “ı” harfine denk düştüğünü gözden uzak tutmaması gerekir.

Bu durumun, Kürtçe bilmeyen okuyucu açısından bazı zor-
lukları olduğunun bilincindeyim. Bu okuyucu kitlesinden biraz 
sabır ve çaba göstermelerini beklemekten başka çaremiz yok.

Öte yandan yeri gelmişken bu çalışmanın Kırmanccasına 
yazdığım önsözün bir yerinde söylediklerimden bir paragra-
fı, Türkçe okuyucuya sunmak isterim. 21 yıl önceki 1. baskı-
da söyle demiştim:

“Amca Usiv’in yaşamı nedir? Kendisinin de belirttiği gibi onun 
yaşamı, bu yaşamda onun başına gelenler, başka hiç kimsenin 
başından geçmeyen görülmemiş şeyler değiller. Apo Usiv’in 
yaşam hikâyesi, sadece ona ait değil, her insanımızın başından 
geçenler, bütün halkımızın yaşadıklarıdır. Az ya da çok Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana ülkemizin, halkı-
mızın yaşamının bir özetidir bu.”
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Bu çerçevede bir değerlendirmede bulunmak gerekirse, bu 
yaşam hikâyesini üç ana başlık altında ele alabiliriz.

1. Apo Usiv’in hayat hikâyesi, Kürt toplumunun iç yapısını, 
insan-insan ilişkisini çok yalın bir biçimde gözlerimizin önüne 
sermektedir. Bu ilişkilerin acımasızlığını ve toplum üzerinde-
ki yıkıcı etkilerini anlamadan, Kürtlerin en azından son yüzyı-
lın tarihini yazmak, bugün karşı karşıya bulundukları sorunla-
rın doğru bir analizini yapmak, pek de mümkün gözükmüyor.

2. Apo Usiv’in yaşam öyküsünün ikinci önemli yanı, Kürt-
devlet ilişkisini de yine aynı berraklıkla ortaya koyuyor olması-
dır. Onun anlattıklarını okurken sömürgeci bir gücün, bir hal-
ka karşı izlediği sınırsız baskı ve zulmü, amaçlarına ulaşabil-
mek için işlemekten çekinmediği insanlık suçlarını bir aynada 
seyreder gibisiniz.

Kuşkusuz, anılarda bu anlamda dile getirilenlerin doruk 
noktasını ise 1937-38 jenosidi oluşturmaktadır. Olayları bizzat 
yaşamış ve kendisi de defalarca ölüm ile burun buruna gelmiş 
bir görgü tanığı olan Apo Usiv’in yaşam öyküsünün, bu soykı-
rımı çok yakından mercek altına alan baş yapıtlardan biri oldu-
ğunu söylersek durumu abartmış olmayız.

3. Ve nihayet Apo Usiv’in hayat hikâyesi, son yüzyılda Kür-
dün ekmeğini kazanma kavgasının, bu yönde katlandığı inanıl-
ması zor güçlüklerin tipik bir örneğidir.

Yeri gelmişken şu noktayı da vurgulamak isterim: Apo 
Usiv’in anılarında dile getirilenler, özel olarak kimseye karşı ol-
mak, birilerini yıpratmak ya da tersine kimseyi kahramanlaştır-
mak amacı ile söylenmiş sehyler değiller. Ne Apo Usiv, yaşamı-
nı anlatırken ne de ben onun anlattıklarını kitap haline getirir-
ken böyle bir düşünceye sahip olduk.

Doğaldır ki insanlar annelerinden “iyi” ya da “kötü” olarak 
doğmazlar. Bu, soy-sopla ya da genetik ile ilgili bir şey değil. İn-
sanı şekillendiren ve kişiliğinin oluşmasına neden olan asıl et-
ken, aileden başlayarak içerisinde büyüdüğü çevredir. Bu ba-
kımdan Apo Usiv’in anılarını okuyan yeni nesiller, gözlerini 
bahsi geçen bireylerden çok toplumumuzun o dönemki yapısı-
na, onun insana verdiklerine bakmalılar.
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Kimbilir, belki de Apo Usiv’in anıları, yeni nesiller üzerinde 
olumlu bir etki yaratır ve onları hem cografi ve hem de kültü-
rel olarak kendi geçmişleri ile bağ kurmaya teşvik eder; “Biz ki-
miz, neden bizden önceki nesillerin, yani atalarımızın yaşadık-
ları topraklarda değiliz? Bizimkiler gibi oralarda yaşamış olan 
neslin öteki çocukları, yani akrabalarımız şimdi neredeler, ne 
yapıyorlar?” türü soruların yanıtlarını aramaya iter kendilerini.

Günümüzde, akıllara durgunluk verecek düzeyde gelişmiş 
iletişim olanaklarına sahibiz. Yeni nesiller, pekâlâ bu olanak-
lardan yararlanıp birbirleriyle diyalog kurabilir, hep birlikte 
geçmişleriyle tanışabilir, onunla barışabilirler. Apo Usiv’in kö-
yü Qurze, alabildiğine sarp ama görülmeye değer bir güzelliğe 
sahiptir. Fırsat buldukça gidip oralarla tanışmak, havasını so-
luyup suyundan içmek ama daha da önemlisi kavgacı eskinin 
enkazı üzerinde yeni ve kardeşçe ilişkiler yeşertebilmek, bi-
zim Kunta Kinte’lerimiz için gerçekleşemeyecek bir şey olma-
sa gerek.

Apo Usiv’i 3 Aralık 2012 günü kaybettik. Gerek anılarını an-
latırken gerekse öteki görüşmelerimizde doğup büyüdüğü köy-
de gömülmesini çok istediğini söylemişti. O öldüğünde, bu kö-
ye daha doğrusu köyümüze gidip gelmek olanaksızdı, fiilî ya-
sak vardı. Üstelik mevsim kıştı, onu oraya götürmek olanaksız 
olmasa da çok zordu. Yasak engeli ortadan kalktığında, bahsi-
ni ettiğim vasiyetini yerine getirebilir miyiz, bilemiyorum. Ama 
bunun için çaba harcayacağım. Bu, siz okuyuculara sözümdür.

MUNZUR ÇEM

Berlin, 19 Kasım 2013
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BİRİNCİ BÖLÜM

Çocukluğum ve ailemizin dağılması

Burada, hayatımda olup bitenleri, başımdan geçenleri, gördük-
lerimi ve yaşadıklarımı anlatmak istiyorum.

Ben, Qurze’liyim. Qurze, Hop köyünün mezrasıdır. Nahi-
yemiz Xorxol’un bir adı da Conage’dir. Devlet köylerin isim-
lerini değiştirince, Xorxol’u da “Yayladere” olarak adlandırdı. 
Xorxol, daha önce Bingöl’ün Gêxî (Kiğı) ilçesine bağlı iken, 
1990’lı yıllarda ilçe haline getirildi.

Usênê Mîrzalî adıyla bilinen kişinin torunuyum ben. Za-
ten aile olarak da onun adı ile anılırız. Halk arasında bize “Çê 
Usênê Mîrzalî” (Usênê Mîrzalî Ailesi) denir. Daha geniş çerçe-
vede ise Çê Alîyê Manqulî (Alîyê Manqulî Ailesi) olarak bilini-
riz. (Ek 1)

Babamın adı Memedalî, anneminki ise Xanime’dır.
Hayatımda ilk hatırladığım kişi dedemdir. Onu, yatağının 

üzerinde oturur halde hatırlıyorum. İhtiyardı, bembeyaz, gür 
ve güzel bir sakalı vardı. O günkü yaşı yüzün üzerinde tahmin 
ediliyordu. Hatta yüz on, yüz yirmi yaşlarında olduğunu söy-
leyenler de vardı.

Dedem, görmüş geçirmiş, bilgili bir insandı. Halk hekimi 
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olarak ünlüydü. Birçok hastalığı, kurşunla yaralananlar dahil, 
yaralıları kendi yaptığı ilaçlarla tedavi ediyordu. Vücutta kal-
mış kurşunu çıkartıyor, kırık ve çıkıkları iyileştiriyordu. Ay-
rıca cömert, eli açık bir insandı. Onun konukseverliği ve ünlü 
sofrası bugün hâlâ halk arasında konuşulmakta, övgüyle bah-
sedilmektedir.

Dedemin karısının adı Mele’ydi. Bahsettiğim dönemde o da 
halen yaşıyordu.

Dedemin oğullarından Alik amcam ile babam hayattaydılar. 
Pulik amcam ile Mîrzalî amcam ise ölmüşlerdi. Alik amcamın 
karısının adı Xime, Mîrzalî amcamınkisinin adı ise Elîfe’ydi. 
Amcamın ölümünden sonra Elîfe, Pulik amcamın oğlu Saw-
siv ile evlenmişti. Alik amcamın üç kızı, iki oğlu vardı. Kızları-
nın büyüğü Elîfe, ortancası Xece, en küçüğü de Zere’ydi. Oğul-
larından büyüğü Usiv, küçüğü de Mîrzalî’ydi. Pulik amcamın, 
Fatê adında bir kızı vardı. Mîrzalî amcam ise Dewrês adında bir 
oğul ile yine Fate adında bir kız çocuğu sahibiydi.

Evimiz, köyün üst tarafındaydı. Yöremizde evlerin duvarla-
rı taştandı. Misafir odamız oldukça büyüktü. İçerisinde elli-alt-
mış kişi rahatlıkla oturabiliyordu. Ev halkı için ayrılan kısım 
ikiye bölünmüştü; bir tarafı kiler ve mutfak olarak kullanılıyor, 
öteki tarafında ise hane halkı olarak biz oturuyorduk. Ahır, 
evin yan tarafındaydı ve iki bölümdü. Biz balcı bir aile olarak 
ünlenmiştik. Arılarımız gerçekten de çoktu. Dedemden kalan 
üç gözlü arılığımız son zamanlara kadar kullanıldı.

Köyümüzün halkı, akrabaydı. Ne var ki yine de bir arada ol-
mak istemiyor, düşmanlık ediyorduk...

Şîx Seîd (Şeyh Sait) başkaldırısı ve bizimkilerin tutumu

Günlerden bir gün, Şîx Seîd adındaki bir kişinin devlete kar-
şı ayaklandığı haberi yayıldı. Ayaklanmanın başlamasıyla bir-
likte, devlet; “Her kim devlete yardım eder de Şeyh Sait’e kar-
şı savaşırsa; ne tür suç işlemiş olursa olsun affedilecektir,” di-
ye çağrıda bulundu. Daha önce bir adam öldürmüş olan akra-
bamız Hêyder bu fırsatı kaçırmak istemedi ve milis olarak Şeyh 
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Sait kuvvetlerine karşı savaşta yer aldı. Sadece o değil, bizim ta-
raftan başkaları da yaptılar aynı şeyi.

Örneğin, Seter köyünden Dewrês Îvrayîm, Hesenê Hemêdî, 
Usêno Qiz, bizim köyden amcam Alîyê Usivî ile birkaç kişi da-
ha gitmişlerdi. Doğruyu söylemek gerekirse, Gêxî (Kiğı) tara-
fından Alevi olsun, Sünni olsun fark etmez; birçok kişi, bir ara-
ya gelerek devlete yardım etti.

Gêxî yakınlarında Temran adında bir köy vardı. Bir ara, Şeyh 
Sait’in taraftarlarından bir grup gelip oranın halkı ile konuşu-
yor. Tabii gece geliyorlar. Niyetleri, ertesi gün Gêxî’yi kuşatıp 
hükümetin elinden almaktır. Temranlılar ise bir yandan onlara 
yardım sözü verirken, bir taraftan da el altından hükümete ha-
ber veriyor ve böylece tuzak kurulmasını sağlıyorlar.

Buna göre, Şeyh Sait’e bağlı kuvvetler köye geldikleri zaman, 
Temranlılar, yüksek bir tepede ateş yakacaklar. Bu işaret verilir 
verilmez de devlet kuvvetleri harekete geçecek ve onları köyde 
kuşatmaya alacaklar.

Derken önceden konuşulduğu gibi Şeyh Sait’e bağlı silah-
lı güçler, gece Temran’a geliyorlar. Temranlılar, onlara konuk 
muamelesi yapıp ağırlarken bir yandan da hükümet tarafına 
verdikleri söze uygun olarak belirlenen tepede ateş yakıyorlar. 
O zaman da jandarma, yanındaki Kürt milislerle beraber kö-
yün etrafını sarıyor ve Şeyh Sait kuvvetleri çatışarak geri dön-
mek mecburiyetinde kalıyorlar.

Vank köyünden uzaktan akrabamız Usêno Qiz, arkadaşlarıy-
la birlikte Palu taraflarında katıldığı bir çatışmadan bahseder-
ken sık sık şu ilginç olayı aktarıyordu:

– Bir gün yine Şeyh Sait kuvvetlerine silah sıkmak üzere cep-
heye gittik. Ama ne yaptıysak hedefi tutturamadık, isabet etti-
remedik. Çünkü biz dağlarda kavga etmeye alışmıştık, bulun-
duğumuz yer ise düzlüktü. Düz arazide savaşmayı iyi becere-
miyorduk. Bir süre sonra sekiz yüz metreden nişan aldım ve 
nasıl ki tetiği çektim, hedef aldığım adam düştü; kurşunum 
isabet etmişti. Bunun üzerine durumu arkadaşlarıma anlattım, 
onlar da sekiz yüzden nişan aldılar, böylece üstünlük sağladık. 
Şeyh Sait kuvvetleri o gün bizden epey zarar gördüler.


