
HAYAL PERDESİ 43 - Kasım - Aralık 201466

Nezahat Gündoğan’ın Hay Way Zaman 
(2014) belgeseli Dersimli Emoş Gülver’in 
kişisel dramı üzerinden Türkiye Cumhuri-
yeti devletinin toplumla kurmuş olduğu 
hastalıklı ilişkiyi gözler önüne sermektedir. 
Emoş’un anne-babası ve iki kardeşi 1937-8 
Dersim olaylarında ordu tarafından kurşu-
na dizilerek katledilmiştir. Katliamdan şans 
eseri kurtulan Emoş, bir subay tarafından 
evlatlık olarak alınmış, fakat burada da et-
nik-mezhepsel kimliğinden ötürü sürekli 

aşağılanmalara ve baskılara maruz kalmıştır. 
Belgeselde Emoş’un Dersim’de bir zamanlar 
anne-babası ile yaşadığı köye yaptığı ziyaret 
ve burada hayatta kalan akrabalarıyla kar-
şılaşmasının yarattığı duygusal yoğunluk ve 
flashbacklerle geçmişe yapılan yolculuklar 
üzerinden Dersim’de yaşanan insanlık dramı 
gözler önüne serilmektedir. 

İnsani-ahlaki bir perspektiften siyaset-insan 
karşılaşmasında devletin insan karşısında 
herhangi bir şansı yoktur. Siyaset, özellikle 
de modern siyaset, ahlaki yükümlülükler-
den çok zorunlulukları dikkate alır. İnsani-
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ahlaki perspektiften meseleyi ele alan ve 
bir devlet eleştirisi olarak okuyabileceği-
miz belgesel, siyaset karşısında önemli bir 
ahlaki üstünlük kurmaktadır. Ancak belge-
selin de bir siyasetinin olduğunu gözden 
kaçırmamak gerekir 
ve belgeselin siyaseti 
bazı sorunları barın-
dırmaktadır. Bunlardan 
en önemlisi belgeselin 
son yıllarda siyasette-
ki yapısal değişimleri 
ve özellikle de Alevi ve 
Kürt meselesinde atılan 
adımları hesaba katma-
yarak, zamanın ruhunu 
ıskalaması ve anakronizme düşme tehlike-
si yaşamasıdır. Bu anakronizm, belgeselin 
görünürdeki siyasi amacına, etnik-dini aidi-
yeti nedeniyle ezilen toplumsal kesimlerin 
acılarının dindirilmesi ve toplumda saygın 
bir yer edinmelerine katkı sunmaya hizmet 
etmemektedir.

Bu sorunu biraz daha açımlayalım. Türkiye 
Cumhuriyeti modern bir ulus-devlet olarak 
kuruldu. Bu, egemenliğin millete dayanması 
anlamını taşımaktaydı. Böylece millet, devlet 
iktidarının kaynağı haline geliyordu. Bu du-
rum milletin ne düşündüğünün, neye inandı-
ğının ve neyi arzuladığının siyasi açıdan kritik 
bir öneme sahip olması demekti. Dolayısıyla, 
egemenliğe kaynaklık edecek halk yığınla-
rının anlamlı bir bütünlüğe kavuşturulması, 
yani millet haline getirilmesi sorunu doğdu. 
Milletin inşasındaki temel kriter de devlet ile 

milletin değerlerinin ve arzularının örtüşme-
siydi. Böylece devlet-millet ilişkisinde birlik 
ve bütünlüğün, yani kimliğin üretilmesi so-
runu siyasetin merkezine yerleşti. Bir bakıma 
milletin iktidarı, trajedisini de beraberinde 

getiriyordu.

Milli Kimlik İnşası 
ve Kriz

Modern siyasetin halk 
yığınlarından bir millet 
inşa etme sorunu, ta-
rihi şartlar nedeniyle 
Türkiye’de çok daha 
travmatik bir şekilde 
yaşanmıştır. Çünkü mo-

dern siyasi yapıların inşası, çok kısa bir süre 
zarfında ve kökten bir kültürel ve medeni-
yet değişimini içerecek şekilde gerçekleş-
tirilmeye çalışılmıştır. Bu şartlar, toplumun 
değer ve taleplerine tamamıyla kulaklarını 
tıkayan sert bir otoriterliği üretmiştir. Dola-
yısıyla, kuruluş aşamasında kaçınılmaz olarak 
devlet ile millet arasında derin bir ideolojik 
yabancılaşma ortaya çıkmıştır. Daha sonra 
bu yabancılaşma, kurumsallaşarak devletin 
kurucu bir unsuru haline gelmiştir. Modern 
ulus-devletin varoluşsal niteliği olan devlet-
millet birlikteliği bir türlü sağlanamamış ve 
sağlıklı bir kimlik ve düzen üretilememiştir. 
Bu siyasi anormalliğin neden olduğu derin 
meşruiyet krizi, milletin taleplerinin güven-
likleştirilerek bastırılması ve devletin millete 
karşı korunması yoluyla gizlenmeye çalışıl-
mıştır. Özetle, Cumhuriyet tarihi devletin 

Hay Way Zaman anne-babası 
ve iki kardeşi 1937-8 Dersim 
olaylarında ordu tarafından 
kurşuna dizilerek katledilen 
Emoş Gülver’in kişisel dramı 

üzerinden Türkiye Cumhuriyeti 
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kuruluşunda ortaya çıkan meşruiyet krizinin 
ertelenerek kangrenleşmesinin tarihidir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bağlamdaki   
politikalarını üç kategoriye ayırmak müm-
kündür. İlk olarak, merkezdeki muhalif elitler 
ve toplum temsilcileri farklı yollarla tasfiye 
edilmiştir. İkinci olarak, toplumun dönüştü-
rülmesi kapsamında belli toplumsal kesimler 
dönemsel siyasi ve askeri müdahalelere ve 
baskılara maruz kalmışlardır. Dersim katliamı 
bu baskıların en net şekilde gözlemlendiği 
anlardan birisidir. Son olarak, toplumu is-
tediği gibi dönüştürmeyi beceremeyen ve 
artan bir şekilde uluslararası toplumun de-
mokratikleşme, yani devleti tüm topluma 

açma baskısını yiyen yönetici elit, toplu-
mu ideolojik olarak ikiye bölerek iktidarını 
koruma yoluna gitmiştir. Bir tarafta siyasi, 
ekonomik ve kültürel olarak çevreye mahkûm 
edilerek egemenlikten pay verilmeyen, birbi-
rinden kopuk ve cemaatler halinde organize 
olan geniş halk yığınları yer almıştır. Diğer 
tarafta ise merkezde toplumun tamamını 
temsil etme iddiasıyla egemenliğin üzerine 
çöken, devlet ideolojisini içselleştirmenin 
bahşettiği ayrıcalıklarla donanmış gürbüz bir 
azınlık, laikçi-ulusalcı bir cemaat yer almıştır. 

Bu otoriter ve cemaatçi yönetişim yapı-
sı 1990’lı yıllarda dağılmaya başlamış ve 
2000’li yıllarda kapsamlı bir restorasyon 
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süreci başlamıştır. Bu süreçte, bir yandan 
devlet-millet arasındaki mesafenin ortadan 
kaldırılması, diğer yandan da devlet-millet 
birlikteliğinin yeniden inşasına yönelik adım-
lar atılmıştır. Dolayısıyla, daha önceleri dev-
letin toplumsal kesimlere yönelik reddiyeci 
politikaları terk edilerek toplumsal farklılıklar 
tanınmıştır. Bu tanımanın içerisinde geçmiş-
te devletin çevredeki toplumsal kesimlere 
yönelik işlediği suçları kabullenerek özür 
dilemesi de yer almaktadır. Diğer taraftan, 
modern siyasetin doğası gereği toplum-
sal farklılıkların yeniden bir kimlik altında 
toplanması, toplumun yeniden inşası söz 
konusu olmuştur. Günümüzün Türkiyesinin 
‘siyasi zamanı’ toplumun yeniden inşa sü-
recini göstermektedir.

Hay Way Zaman’ın ısrarla altını çizdiği nok-
ta, Dersim’de yapılanlardan dolayı devletin 
çıkıp özür dilemesi ve burada hayatını kay-
bedenlerin itibarlarının teslim edilmesidir. Bu 
haliyle belgesel, 2000’li yıllar öncesinin red-
diyeci politikalarını hedef almaktadır. Ancak 
yukarıda anlatıldığı gibi, Türkiye siyasetinde 
zamanın ruhu önemli ölçüde değişmiş bu-
lunmaktadır. Burada devlet-toplum zıtlaşma-
sından daha çok, farklı toplumsal kesimler 
arasında canlı bir etkileşime, birbirinden ko-
puk cemaatler şeklinde örgütlenmiş bir top-
lumsal yapıdan gerçek manada bir toplum 
olmaya geçiş sürecine şahitlik etmekteyiz. 
Bu, geçmişte yaşananların hatırlanarak ve 
kabullenilerek dindirilmesi yanında, tüm top-
lumsal kesimlerin toplumun inşası için elini 

taşın altına sokması ve üzerine düşen so-
rumluluğu almasını da gerektirmektedir. Hay 
Way Zaman inşa etmeye çalıştığı ‘devletin 
devamlılığı’ söylemi ile bu konuda maalesef 
sınıfta kalmaktadır. Bu noktada, günümüzde 
özgür ve demokratik bir toplumun inşası 
için doğan fırsatı sabote etme riski taşıyan 
Alevi-Sünni kutuplaşmasını üretmeye yöne-
lik utangaç adımlar da atmaktadır. Dersim 
olaylarını gerçekleştiren siyasi elit ile on al-
tıncı yüzyılda şeyhülislamlık yapmış Ebussu-
ud Efendi’nin ‘kızılbaşlara’ yönelik fetvaları 
arasında siyasi-tarihi bağlam farklılıklarını 
göz ardı ederek zorlama bir bağ ve ortaklık 
kurmak tam da bu amaca hizmet etmektedir.     

Sonuç olarak, Hay Way Zaman getirdiği in-
sani-ahlaki karşı çıkış ile bir yandan devlete 
ve düzene haklı eleştirilerde bulunurken, 
diğer taraftan ortaya koyduğu siyaseti ile 
toplumun inşası için üzerine düşen sorum-
luluktan kaçmaktadır. Toplum, toplumsal hak 
ve özgürlük taleplerinin toplamıdır, yani top-
lum ve talepler birbiriyle nerdeyse özdeş 
olgulardır. Haliyle, taleplerin karşılanabilmesi 
için bir topluma ve düzene ihtiyaç vardır ve 
bu düzen ancak toplumda herkesin üzerine 
düşeni yapmasıyla gerçekleştirilebilir. Kısaca, 
belgeselde özgürlük-sorumluluk dengesinin 
yeterince sağlıklı kurulmadığını söylemeliyiz.
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