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SÖZLÜ ve YAZILI 
KİMLİKLERİM 

(Ben, nerede, [kime ya da kimlere göre] kimim?) 
* * * 

Dar anlamıyla, belli bir ortamdaki herhangi bir kişiyi, aynı ortamdaki diger 
kişilerden ayıran özelliklerin gerekli ve yeterli olanı ya da olanları o kişinin 
“kimlik”’i olur. Bir kişinin, degişik ortamlarda muhatap oldugu diger kişilere göre, 
özelliklerinden bazıları ön plana çıkar. Bu ön plana çıkan özellik ya da özellikler, o 
kişinin o ortamdaki “kimlik”’idir. Biz, bir yerde, birisine kendimizi tanıtırken bu 
kimliklerimizden, duruma uygun olan birini ya da gerekiyorsa birkaçını kullanırız. 
Bizi tanıyan bir başkası da, bizi başkalarına tanıtırken yine bu kimliklerimizden, 
duruma uygun olan birini ya da gerekiyorsa birkaçını kullanır.    

* * * 
Ben, 

bu Alem’de, bana göre, her şeyden önce; sonsuz ve sınırsız gücü olan tek ve bir 
Yaradan’ın, yaratıp, yaşatıp ve buyurdugu anda kendisine döndürdügü 
yarattıkları arasında, beni de, yarattıgına, halen yaşattıgına ve bir gün 
kendisine döndürecegine, ancak ve ancak yine O’nun izniyle inanabildigine 
inanan kullarından biri’yim… Ben kendimi böyle tanımlıyorum diye, 
başkaları da kendilerini böyle tanımlamak zorunda degildir elbet de… 

… 
Güneş Sistemi’nde, – Uzaylı, Marslı, Venüslü, Aylı, … degil –  bir 

Dünyalı’yım. 
Dünya’da, – cansız degil –, şimdilik bir canlı’yım; türüm soruldugunda – at, 

eşek, karınca, … degil –,  Dünyalı bir insanoglu insan’ım. Başka bir şey de 
olabilir miydim; bilemiyorum. 

Dünya’da, ayrıca – Afrikalı, Amerikalı, Antartikalı, Fransalı (Fransız), İspanyalı 
(İspanyol), İtalyalı (İtalyan), Çinli, … degil – yeri geldiginde, bazen 
Avrupalı’yım, bazen Asyalı’yım, bazen Avrasyalı’yım; en çok da bir 
Türkiyeli’yim; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu’yum. Kökenim 
soruldugunda – Kıbrıslı, Azerbaycanlı, Özbekistanlı, Fransalı, İtalyalı, … 
degil –, Türkiyeli – Türkiye Cumhuriyeti uyruklu – büyüklerimden duyup 
benimsedigime göre bir Türk’üm. Türkiyeli oldugum gibi, herhangi bir 
yerli, bir Laz, bir Gürcü, bir Kürt, bir Frank, bir Breton, … bir Arnavut da 
olabilirdim ama, nedense degilim. 

Türkiye’de, bir Dogu Anadolulu’yum, Dogulu’yum ve özellikle 
Erzurumlu’yum; Erzurum’un ilçelerinde – Oltulu, İspirli, Aşkaleli, … 
degil –, yine Erzurumlu’yum; “Dadaş” diyorsanız, öyle sayılırım. Adım: 
Efrasiyap. Soyadım: Gemalmaz; Efrasiyap Gemalmaz. Dogum yerim: 
Erzurum. Dogum tarihim: 08.09.1937. Cinsiyetim: Erkek. Medeni halim: 
Evli. Kan grubum: A Rh+. Erzurum merkez ilçesi nufusuna kayıtlıyım. 

Erzurum’da, Erzurum’un merkezinde ve merkeze baglı köylerinde 
Terkinili’yim (degiştirilmiş ve alışamadıgım adıyla : Yazıpınarlı’yım). 
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Gemalmaz’lardan’ım.  
Terkini’de, Terkinili Celal Gemalmaz’ın oglu ve Konk’ta (degiştirilmiş ve 

alışamadıgım adıyla : Altıntepe’de), Konklu İbrahim [Çullu] Bey’in kızı 
Veşfika [Çullu] Gemalmaz’ın ogluyum ve adı geçen İbrahim Bey’in de 
torunuyum. 

Erzurum’da, Erzurum şehrinin merkezinde, Aşagımumcu mahallesi 
sakinlerindendim, yani Aşagımumculu’yum. 

Hayat’da, yaşadıgım sürece ve yerine göre, 

[Baba’m tarafından] Fatih Gemalmaz’ın, … [Anne’m tarafından] Celal 
Çullu’nun, … yegeni’yim, … Ersan Gemalmaz’ın, … agabeyi’yim, 
Togay Gemalmaz’ın, … amcaoglu’yum, İnci Gemalmaz’ın / Hanım’ın 
eşi’yim, Beytullah Çenkçiler’in / Bey’in, … damadı’yım, Ayşe’nin / 
Ayşe Gemalmaz’ın / Hanım’ın babası’yım, Emre’nin / Emre 
Gemalmaz’ın / Bey’in babası’yım,  …, Abdullah Çenkçiler’in / Bey’in, 
… eniştesi’yim. 

[Prof. Dr.] Hasan Eren’in / Bey’in, [Prof. Dr.] Saadet Çagatay’ın / Hanım’ın, 
[Prof. Dr.] Şinasi Tekin’in / Bey’in, [Prof. Dr.] Selahattin Olcay’ın / 
Bey’in, [Prof. Dr.] René / Monsieur Giraud’nun, … ögrencisi’yim. 

[Y. Zr. Müh.] Yıldırım Özlütürk’ün / Bey’in, [Prof. Dr.] Hüseyin Ayan’ın / 
Bey’in, [Doç. Dr.] Banu Kırzıoglu’nun / Hanım’ın, … Jacques / 
Monsieur Villeneuve’ün, … arkadaşı’yım. 

Cengiz Alyılmaz’ın / Bey’in, Muharrem Daşdemir’in / Bey’in, Filiz 
Kırbaşoglu’nun / Hanım’ın, Suna Dogan’ın / Hanım’ın, … Marie / 
Mademoiselle Maurer’in… hocası’yım. 

Kurtuluş İlkokullu’yum, Erzurum Liseli’yim, Dil-Tarihli’yim, Atatürk 
Üniversiteli’yim, … Emekliyim, Emekli Sandıklı’yım, … 

… 
… 

“Efrasiyap Gemalmaz mı?” demiştiniz. Buyurun; yanılmadınız; o aradıgınız kimse 
ben’im… 

Benim ben oldugumu kanıtlamam için, “[T.C. Emekli Sandıgı Genel Müdürlügü /] 
Emekli Tanıtım Kartı”, “Saglık Karnesi”, “İlaç Kullanım Raporu”, “[T.C.] 
Sürücü Belgesi”, “Pasaport”, “[T.C.] Nüfus Cüzdanı” gibi resmi bir kimlik 
belgesi mi gerekiyor? Gerekiyorsa hangisi?... Yoksa; “T.C. Kimlik No” yeterli 
mi?... 

… 
 


