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I.
Zeynep Tek: Değerli hocalarım, edebiyat ve 

kimlik meselesi üzerine konuşmadan önce ister-
seniz kimliğin ne olduğu üzerine konuşalım.  

Kimlik felsefi, edebî, manevi, entelektüel bir 
tema. Levent Hocam öncelikle kimlik kavra-
mına felsefi açıdan yaklaşmamız gerekirse neler 
söylemek gerekir?

Levent Bayraktar: Kimlik, terminolojik ola-
rak düşünecek olursak, kim olduğumuzla ala-
kalıdır. Kim olduğumuz, bazen nereli olduğu-
muzla, hangi dili konuştuğumuzla, hangi inanca 
mensup olduğumuzla doğrudan doğruya ilişkili. 
Şimdi bu bakımdan kimlik, aslında bizim dışı-
mızda var olan, bizim içine doğduğumuz ikin-
ci bir tabiat gibidir. Bu kimliği başlangıçta biz 
oluşturmadık. Oluşturmadığımız, öznesi olma-
dığımız bir kimlik habitatının içerisine, kimlik 
doğasına ya da ikliminin içerisine doğduk. Fa-
kat bu içine doğduğumuz iklim bize pek çok 
şeyi öğretiyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki 
kimlik; insanın içine doğduğu, tevarüs ettiği ve 
öğrendiği bir şeydir.

Zeynep Tek: Böylelikle kimlik nasıl oluşur 
sorusuna da cevap arıyoruz?

Levent Bayraktar: Kimlik bize dışarıdan 
öğretilenler bütünüdür. Yani bu bize öğretilen-
ler ilkin ailede başlar. Kim olduğumuz, önce-
likle bize ailemizden tevarüs ettiğimiz bir tabi-
at gibidir. Yani ailemizin içerisinde nasıl ve ne 
seviyeden hangi dili öğreniyorsak bu dil bizim 
ana dilimiz oluyor. Aynı şekilde ailemizin için-
de bir kültürün insanı oluyoruz ve o kültürün 
değerlerini, normlarını, hayat görüşünü yaşaya-
rak ediniyoruz. Böylece insan olarak bize lazım 
olan ve kendimizi tanımamıza, kim olduğumu-
zu bilmemize ve bulmamıza yarayacak olan bu 
ilk bilgileri ailemizden öğreniyoruz. Kimlik, bu 
bakımdan bizim öğrendiklerimizin bir bütünü 

hâline geliyor. Zamanla içine doğduğumuz dil, 
içine doğduğumuz coğrafya, içine doğmuş oldu-
ğumuz kültür ve her türlü değerler dünyası bize 
bir varoluş imkânı sunuyor. Biz artık dünyayı bu 
pencereden görmeye ve bütün tecrübelerimizi 
bu kazanılmış olan, edinilmiş olan ilk ve temel 
normlar üzerinden geliştirmeye başlıyoruz. 

İçine doğduğumuz kültürün kolektif bir 
hafızası var, içine doğduğumuz kültürün kültürel 
bir geleneği var ve bu kültürel hafıza, gelenek ve 
genetik, fertleri birbirine hem kaynaştırıyor hem 
de birbirlerine benzer kılıyor. Böylelikle toplum, 
bir anlamda kendisini emniyete alıyor. Çünkü 
toplumu tedirgin eden şey farklılıklardır. Top-
lum farklı olana belirli bir mesafeden bakıyor. 
İnsanlar birbirine benzedikçe, toplum kendisini 
homojen kıldıkça emniyette hissediyor. Fakat 
burada bir paradoksu görmek gerekir. Yani top-
lumu oluşturan bütün fertler birbirlerine ben-
zemeye başladıkları andan itibaren bir tek renk-
lilik ve yeknesaklık vücuda geliyor. Bu durumu 
ve paradoksu aşmak için; benzerlik ve farklılık, 
süreklilik ve yenilik dengesinin kurulması ve 
dinamik bir kültürel hayata ihtiyaç duyuluyor. 
Burada işte bir ikinci kavrama ihtiyacımız var. 
O ikinci kavram da kişiliktir. Kişilik, kimlik te-
meli üzerinde yükselen fakat asıl benimizi inşa 
eden, şahsi, bizi biz yapan değerlerin ve varolu-
şun ta kendisidir. Yani kişilik, bu kimlik iklimi 
içerisinde kendimizi oluşturduğumuz, kendimi-
ze kendimiz için kurduğumuz dünyamızın bir 
kavramıdır. Dolayısıyla kimlik, toplumsal ve dış 
cephemizi oluştururken, kişiliğimiz bireysel ve 
iç dünyamızı oluşturur.  Burada nasıl ki birinci 
durumda bir kolektif hafızadan, kimlikten bah-
sediliyordu ikincisinde de şahsi bir hafızadan, 
bir şahsi kimlikten yani kişiliğe dönüşmüş bir 
kimlikten bahsedilmesi gerekir. Dolayısıyla in-
san öyle bir varlıktır ki bu varlık iki tabiatta bir-

Levent Bayraktar "Kişilik, kimlik temeli üzerinde yükselen 
fakat asıl benimizi inşa eden, şahsi, bizi biz yapan 
değerlerin ve varoluşun ta kendisidir. Dolayısıyla kimlik, 
toplumsal ve dış cephemizi oluştururken, kişiliğimiz 
bireysel ve iç dünyamızı oluşturur." 
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den yaşar. Bir; herkesle beraber kimliğinin oluş-
tuğu ortak toplumsal ve doğal hayat, iki; kendi 
şahsiyetini inşa ettiği kendi iç/öznel dünyası.

Zeynep Tek: Yani o zaman burada şöyle bir 
ayrıma gidiyoruz: Bir taraftan millî kimliğimi-
zin toplumsal ve bütünleştirici tarafı öte taraf-
tan da kişilik dediğimiz aynı zamanda varoluşsal 
anlamda kendilik bilinciyle de yakından alakalı 
olarak kişinin kendi şahsiyetini inşa etme bilin-
ci. 

Levent Bayraktar: Evet, tam da öyle ve bu 
ikinci dünyada biz, birincisinde hiç olmadığı-
mız kadar özgürüz. Çünkü birinci dünyamız 
daima bizi ödevlerle, sorumluluklarla yükümlü 
kılmaktadır. Orada bir vazifeler ağı içerisinde 
bulunuruz. Ya bir öğretmenizdir ya bir işçiyiz-
dir ya bir iş yeri sahibiyizdir. Toplumsal, ticari, 
dünyevi hayatın çarkının bir dişlisi gibiyizdir. 
Fakat kişilik hayatımız kendi içimize döndüğü-
müz, kendi içimizi inşa ettiğimiz bir hayattır. 
Dolayısıyla kimlik dış dünyamızı inşa ederken, 
kişilik bizim içimizi inşa eder. İnşa edebilmesi 
için de bir iç dünyamız olduğunun bilincinde 
ve zevkinde olmamız lazım. Yani insanı tabiatta-
ki tüm öteki varlıklardan ayıran şey onun ken-
disine kendisi için ikinci bir âlem kurmak gibi 
bir ayrıcalığının olmasıdır. İşte insana aslında 
kazandırılması gereken şey, bu ikinci âlemi ne 
kadar zengin olursa o kadar yetkin bir kavrayışa 

ve dünyaya sahip olacağının bilincidir.  
Yağmur Tunalı: İnsan seçer ve seçtikleriyle 

kendine uygun yaşayış şekilleri kurar diyebiliriz 
o hâlde. Kendine özgü ve kendine yeten… 

Zeynep Tek: Dolayısıyla da kişilik ve kimlik 
bilinçlerinden sonra; bunun üzerine evrensel bir 
kimlik oluşturabilme imkânı doğabilir diyebili-
yor muyuz? 

Levent Bayraktar: Şöyle bakabiliriz sanırım: 
İnsanı, kapalıdan açığa doğru bir tekâmül varlı-
ğı olarak okumak zorundayız. En kapalı olduğu 
yer insanoğlunun içine doğmuş olduğu muhit-
tir. Bu muhit, çevre ona dilini, kültürünü, de-
ğerlerini, tarihini, kolektif hafızasını ve kolektif 
bilinçaltını verir. Fakat bu yetmiş olsaydı eğer 
insanlar hep birbirlerine benzer olmayı ve bu 
benzerliklerden de hoşnut olmayı seçerlerdi. 
Oysaki öyle olmuyor. İnsanoğlu bunu bir varo-
luşsal zemin olarak kabul ediyor ve bu varoluşsal 
zeminin üzerinde mutlaka kendisini inşa ede-
ceği bir yeni dünya kurmak ihtiyacı hissediyor. 
İşte insanın bu yeni dünya kurma ihtiyacı hoş 
görülmelidir, bu imkânı ona tanınmalı ve hatta 
bunun için teşvik edilmelidir. Çünkü iç dünya-
sı olan insanlar, başkalarının dünyalarını merak 
etmek ve kurcalamak yerine kendi dünyalarını 
inşa etmeyi seçerler, kimlik ve kişilik çatışmasını 
aşarak yetkin bir varoluş imkânını tahakkuk et-
tirmeye yönelirler.
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Zeynep Tek: Çok güzel.
Levent Bayraktar: İç dünyası olmayanların 

tecessüsüdür, başkalarının dünyası. Çünkü iç 
dünyası olan insan, sırası geldiğinde edebiyata 
kaçar, sırası geldiğinde tarihe kaçar, sırası 
geldiğinde maneviyata, sırası geldiğinde de 
bütün bir insanlığı ideal edinen yüksek kültür 
ürünlerine kaçar. Bu kaçtığı yerlerde de insan, 
insani tekâmülünü gerçekleştirir. Dolayısıyla 
insan bu dünyaya sadece determine bir varlık 
olarak gelmiş değildir. Varoluşçuların söylemek-
ten hoşnut olduğumuz, tekrar ederken işimize 
yarayan bir sözleri vardır. «İnsan bu dünyada 
varoluşu özden önce gelen bir varlıktır.» Yani 
insanoğlu, herhangi bir şey olmak için değil 
bu dünyaya kendisi olmak için gelmiştir. Ken-
disi olabilmek için de kendisi için bir dünya 
inşa etmesi gerekir. Kendisi için bir dünya inşa 
edebilmek için de daha önce inşa edilmiş örnek 
dünyalarla karşılaşması ve tanışması gerekir. İşte 
bu örnek dünyalar sadece bizim yakın aile çev-
remiz değildir; bütün bir insanlıktır. O yüzden 
bu kahramanların dünyamıza dâhil olmaları uf-
kumuzun sınırlarını genişletir ve aslına bakılırsa 
bütün bir tarih, bütün bir insanlık ve bütün bir 
kültür ve medeniyet tarihi bizim için bir fırsat ve 
ufka dönüşür. Eğitim yoluyla insanımıza böyle 
evrensel bir şahsiyet olabilmenin zevkini ve yo-
lunu aşılayabilirsek; bu hem kendimiz için hem 
de milletimiz ve insanlık için yapabileceğimiz en 
anlamlı işlerden birisi olur. Demek ki insanlık 
bir idealdir; ama bu ideale ulaşmak için yerel 
olanla, millî olan ve insani olanın arasında sü-
rekli bir iletişim, etkileşim ve tekâmül olduğunu 
fark etmek gerekiyor.

Zeynep Tek: Yağmur Hocam, Levent Hoca-
mızın kimlik üzerine izahlarından sonra siz bu 
kavram üzerine neler söylemek istersiniz?

Yağmur Tunalı:  Yeni bir tarif aramaya gi-
rişmeden söyleyelim ve basitten gidelim:  Adı 
üstünde kim-lik. Fert planında da toplum ölçe-
ğinde de soru gayet nettir: “Ben kimim?”  Ar-
kasından ona anlam yükleyen ikinci soru gelir: 
“Neyim ve niçin buradayım?” Bu soru yaradılışı 
anlama bakımından kimlikle doğrudan ilgilidir. 
Konuyu dağıtmadan söylersek, ilk vereceğimiz 
cevap ne ise, kimliğimiz de odur.  Soru tek olsa 
da cevap tek değildir. Şu var ki, insan olarak pek 

çok kimliğimiz vardır. Mesleki kimliğimizden 
cinsiyetimize ve meraklarımıza kadar onlarca 
kimlikle kendimizi ifade ederiz. Levent Hoca-
nın da söylediği gibi öğretmeniz, şair, mühendis, 
doktor, erkek, kadın, esnafızdır, esnaflık içinde 
mesela bakkalızdır ve daha pek çok sayıda ben-
zeriyizdir. Sosyolojik kimliğimiz de bu kadar 
olmasa da çeşitlilik gösterir. Asıl önemlisi ve 
muhtemelen bu sorunun peşine düştüğü, millî 
kimliğimizdir. Toplumun bütünüyle benimsedi-
ği kimlik. Ortak adımız. Bizliği söyleyen tılsımlı 
ifade. Bir toplum mutabakatı hâlinde her ferdi 
birbirine bağlayan ve nihai noktada kenetleyen 
sırlı terkibin herkesçe benimsenen adı.

Kimliğin temel özelliği, ötekiyle, diğeriyle, 
başkasıyla ilgili oluşudur. Ben başkasıyla varım 
ve onun karşısında farklılığım kimliğimdir. Bü-
tün kimlik tanımaları, bu zıtlık üzerinden görü-
nür, bilinir, anlatılır ve anlaşılır hâle gelir. 

Zeynep Tek: Kesinlikle çok önemli Hocam. 
Kimliğin anlamını öteki üzerinden okuyabilme 
hususu esaslı bir nokta? 

Yağmur Tunalı: Tabii. Hani Necip Fazıl, 
düşman için söylüyor ya, “Gece gündüze lazım 
/ Sen de bana lazımsın!”  Öteki, kimlik için bu 
kadar onsuz olunmaz bir rükündür.

Zeynep Tek: Öyleyse kimliğe bir edebiyat 
eleştirmeninin gözüyle bakacak olursak İbrahim 
Hocam, siz kimlik kavramı üzerine neler söyler-
siniz? İsterseniz önce “kimliğin anlamı”, “kimlik 
sahibi olunması” gibi temel hususlar üzerinde 
durarak başlayalım.  

İbrahim Tüzer: Levent Hocamın ve Yağ-
mur Bey’in kimlik kavramı üzerine dile getirdiği 
nitelikli hususlar hakikaten önemli. Kimlik ve 
beraberinde gelen anlam dünyasına özellikle 
2000’li yıllardan sonra önemle işaret edildiği-
ni görüyoruz. Türkiye’de entelektüellerin ya da 
akademide bulunan, bir fikri olan, söyleyecek 
sözü olan insanların kimlik meselesi üzerine dü-
şünüp tartışıyor olmaları sevindirici bir durum. 
Diğer taraftan kimlik kavramına farklı bir bakış 
açısıyla yaklaşmak; onu etraflı ve daha derinlikli 
ele almak mümkün. “Kimlik sahibi olmak” ile 
“bir kimliğin sahibi olmak” arasında farkların 
olduğunu düşünüyorum. Kimlik kavramı etra-
fında dikkat çekeceğimiz “Bir kimliğin sahibi 
olmak!” önermesini öncelikle izah etmemiz ge-
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rekiyor. Benimsediğimiz ideolojilerden dolayı 
sahiplendiğimiz fakat içini dolduramadığımız 
kimliklerden ziyade inanarak, sahici bir şekilde, 
okuyarak, öğrenerek, farkına vararak ulaştığımız 
bir kimlik... Belki de bunların hepsine imkân 
verecek, yol açacak olan ‘merak’ duygusunu el-
den bırakmayarak elde edeceğimiz kimlik ya da 
bir kimlik algısı... Bundan söz ediyoruz. İşte o 
zaman kimliğin önündeki onu belirleyici olan 
niteleme sıfatı bir önem kazanıyor. Bir kimliğin 
sahibi olabilmek, dünyada yaşıyor olduğumu-
zu fark etmemizle ilgili bir durum aslında. Bir 
dünyada yaşıyor olduğumuzu fark ettiğimiz an, 
bir kimlik bilincine doğru da yol alıyoruz. Peki, 
insan bir dünyada yaşıyor olduğunu nasıl fark 
eder? İnsan bu dünyada hangi hâlleriyle kendini 
var kılar? Bunlar biraz evvel ifadeye çalıştığım 
gibi nasıl bir dünyada yaşıyor olduğumuzu fark 
edebilmemizle ilgili. Kadim öğretilerde, felsefe-
nin temelinde ve insanı kâmil kılmaya çalışan 
tüm disiplinlerde en başından beri, insanın dün-
yadaki konumunun ne olduğu sorusuna ve aynı 
insanın dünya karşısındaki tavrının, tutumunun 
nasıl geliştiğine cevap aranmaya çalışılmıştır. So-
nuç itibariyle genel olarak şuna ulaşılır: İnsanlar 
dünyayı iki farklı şekilde algılarlar. Bunlardan 
ilki “duymak”, “hissetmek”, “anlamak”, “merak 

etmek” eylemleri etrafında gelişen ve soru 
sorarak dünyanın hâlleri üzerine bilinç geliştiren 
tavırdır. Diğeri ise “unutmak” parantezine 
alabileceğimiz ve fark edilmeden yaşanılıp 
gidilen bir dünya algısıdır. Bir dünyada yaşıyor 
olduğumuzu fark etmek sorduğumuz sorularla; 
hayatı kendimize dokunulur kılmamızla ilgili 
bir husus.  

Biz bir kimliğin sahibi olmaya başlamadan 
evvel nasıl bir dünyada yaşıyor olduğumu-
zu fark edeceğiz. Yani soru soracağız. Burada 
da yeri geldiği için dikkat çekmek istiyorum. 
Martin Heidegger’in tanımlaması ufuk açı-
cıdır. “İnsanlar varlığı iki şekilde algılar.” der 
Heidegger ve var olmayı unutma durumuyla 
var olmayı bilme durumundan söz eder. Buna 
“otantik olma” ve “otantik olmama” adını verir. 
Yine bu bakış açısı, bize kendisinden yıllar evvel 
Gazali tarafından işaret edilmiş olan “Hakikatin 
Bilgisine Yükseliş”ini hatırlatır. Hakikate, bil-
giye ya da esas olana ulaşabilmek için aklın ya 
da duyu verileriyle kazanılan tecrübenin yeterli 
olamayacağını; bunların yanı sıra “sezgi”nin en 
önemli kavrayış ve bilme durumu olduğunu işa-
ret eden Gazali’yi… İşte “sezmek” de “fark et-
mek” de nasıl bir dünyada yaşıyor olduğumuz 
üzerine düşünmeye başlamakla ancak mümkün 
olan bir durum. Bunun tam aksi istikametinde 
ise “unutmak” var. Ortega Gasset’in ifadesiyle 
söylersek “herkes” gibi yaşıyor olmak ve tüm öz-
nelliğimizin ve renklerimizin silinip gidiyor ol-
ması var. Levent Hocamın az önce bahsettiği tek 
renklilik ve yeknesaklık da bununla ilgili sanki... 
Ahmet İnam Hocamızın kulakları çınlasın. O, 
ifadeye çalıştığım bu durumu yaşayan insanlar 
için “yaşayıp giderler” diyor. Yani hissedilerek, 
duyumsanarak “yaşanılan bir hayat”ın ötesine 
atılmış bir koca hayat… Bunun sonrasında ge-
len ölümün de hiçbir anlamı olamıyor dolayısıy-
la. Oysa ölüm, “ol”mak için geçilmesi gereken 
bir durak. Hani Goethe diyor ya, “Öl ve ol!” İşte 
bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık 
yeryüzünde…

Yağmur Tunalı: Evet, dünya gurbeti deriz 
biz. Bu gurbet, doğum ve ölüm arası bir geçiş 
yeri. Ölüm, tek ve kaçınılmaz son mudur? 
“Ol+mak» ne kadar nefes alıp verir olmak de-
ğilse, ölmek de onlarsız kalış değildir. Öle öle 
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olunur ve ölmeden evvel ölünerek hayat kaza-
nılır. Bu da bir mistik bakış ki bizi bin yıldır bu 
düşünüş diri tutuyor.

İbrahim Tüzer: Çok doğru. İşte bunun için 
“Sadece insanlar ölüyor. İnsan olamayanlar ise 
telef oluyor…” Peki, bu işaret ettiğimiz mev-
zunun kimlikle ne ilgisi var? Kimliğin doğru-
dan çıkış noktası burası aslında. Kimlik, eğer 
kim olduğumuzu, nasıl bir bilinç içerisinde 
yer aldığımızı, dünyada sadece insanlarla değil, 
nesnelerle, kavramlarla, hâdiselerle nasıl bir ile-
tişim, nasıl bir etkileşim içerisinde olduğumuzu 
belirleyen çok önemli bir algı duvarı ise bunun 
temelinde de bu algının ne şekilde oluşacağı 
vardır. Algımızı ya soru sorarak, merak ederek, 
eskilerin dediği gibi tecessüs hâlinde, tetebbu 
hâlinde oluştururuz ya da “herkesleşerek”, ‘o in-
sanlar öyle düşünmüşler ben de onların çizmiş 
olduğu yolda onlar gibi ilerleyeyim’ şeklinde bir 
bakış açısıyla devam ettiririz. Bu, kimlik oluşu-
munun en birinci aşaması gibi gelir hep bana. 

II.
Zeynep Tek:  Tam da bu noktada izninizle 

ikinci sorumuz da olan kimlik nasıl oluşur soru-
suna cevap arayalım isterseniz.

İbrahim Tüzer: Kimlik nasıl oluşur mesele-
si tam da burada konuşulacak bir husus. Sahici 
diyebileceğimiz bir kimlik, birdenbire oluşmaz. 
Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü adlı eserindeki 
anlatı kahramanı gibi, biraz evvel söylediğimin 
alt yapısını oluşturarak oradan devam edecek 
olursam, ölüm anında da oluşabilir. Yani ölüm 
döşeğindeyken bile insan fark etmeye başlayabi-
lir... Nefes alıp vermeye devam ettikçe bu imkân 
her zaman vardır. Tam düşecekken tutunduğu 
bir tuğla ona kim olduğunu hatırlatır belki.

Zeynep Tek:  Eğer Rab bellemediyse… 
İbrahim Tüzer: Evet, İsmet Özel’in dizele-

ridir değil mi? “Tam düşecekken tutunduğum 
tuğlayı, / Kendime Rabb bellemiyeceğim.” der 
şair.  Yani o zaman daha temelli bir alana doğru 
hareket ettiğimiz meselesi karşımıza çıkar. İn-
san bu dünyada yaşarken kendi varlığı etrafına 
duvarlar örer. Bunlara ‘güvenlik duvarları’ di-
yebiliriz. ‘Ontolojik duvarlar’ diyebiliriz. ‘Em-
niyet duvarları’ adını verebiliriz. Her birimiz 
ihtiyaç duyarız böylesi duvarlara ya da koru-

naklara. İnsanlar maddi emniyetlerin ötesinde 
ruhlarını da emniyet alanına taşımak isterler. 
Bu dünyada ruhlarının da rahat edebilmesi için 
huzurlu ortamlarda yer alabilmek adına biraz 
evvel sözünü ettiğimiz alanlar oluştururlar. İşte 
buralar onların kimlikleridir. Kimisi bir an evvel 
bir makam sahibi olup unvan elde ettikten son-
ra bir emniyet alanı oluşturabileceğini düşünür 
ve bunun uğraşı içerisine girer. Diğeri çok fazla 
maddi imkânlar elde ettiğinde ancak varlığının 
huzura ereceğini düşünür; çok emniyetli bir 
alanda olduğunu varsayar ve kendini sürekli o 
alana taşımaya çalışır. Kimileri için de ruhunun 
açlığı ne ise, ihtiyacı olan ne ise onu netleştirir, 
onu ortaya kor ve o alanda rahat etmeye çalışır. 
İşte bunlar bizim kimliklerimizdir. Bu kimliğin 
oluşum sürecini soruyorsunuz. Bu kimlik bir-
denbire olmaz. Bu kimlik, insanın soru sormaya 
başladığı andan itibaren oluşturmaya ve yavaş 
yavaş öremeye başladığı bir kozadır. İnsanın ne 
zaman soru sormaya, merak etmeye başlayacağı 
ise kendi varlık algısıyla ilgilidir… 

Burada bir ilave yaparak şuna da işaret et-
memiz gerekir: İnsanlar aslında iki kez doğarlar. 
Birinci doğum, biyolojik doğumlarımızdır. 
Her birimizin doğduğunda annelerimizle 
aramızdaki göbek bağının kesilmesi biyolojik 
doğumlarımızdır. Ama ikinci doğumlarımız 
nasıl bir dünyada yaşadığımızı fark etmemizle 
başlar. Bunun yaşı ve zamanı hiç kimse için aynı 
değildir. Biraz evvel sözünü ettiğimiz İvan İlyiç 
gibi ölüm döşeğindeyken bile doğabilir insan. 
Aydınlanır yani. Carl Gustav Jung bu tür in-
sanlar için “yeniden doğan”lar tanımını yapıyor. 
Zedelenmiş, tamamlanmamış taraflarını fark 
edenler ve tamamlamak adına kendilerinden 
beklenen gayreti ortaya koyanlar yeniden do-
ğanlardır. Nasıl bir dünyada yaşıyor olduğumuz 
da bununla ilgili bir husus. Yani o varlığımızın, 
ben’lerimizin çevresine örmüş olduğumuz em-
niyet duvarlarının yıkılıp gitmeyeceğini kim 
garanti edebiliyor bize? Değil mi? Unvanlarımız 
varsa bu unvanlarımızdan sıyrılıp emekli olabi-
liyoruz. Efendim, çok malımız mülkümüz varsa 
bunlar elimizden çıkıp gidebiliyor. Hepsi bitip 
tükeniyor. Makamlar gelip geçiyor… Temel 
çıkış noktamız şu gibi geliyor hep bana: Tüm 
imkânlarımız elimizden gittiğinde sahip oldu-
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ğumuz bilinçle, kimlik algısıyla, yine kendimi-
zi bu dünyada var kılabilecek miyiz? Zihnimizi 
meşgul eden, çıplak gerçek olarak yüzleşmemiz 
gereken soru bu belki de. İşte bu bizim kimlik 
bilincimizle ilgili.   

Zeynep Tek: Yağmur Hocam, İbrahim ve 
Levent Hocalarımızın farkındalık şuuru üzerin-
den ortaya koyduğu kimlik algısını değerlendir-
dikten sonra, kimliğin oluşum sürecine dâhil 
olan unsurlar konusunda siz neler söylersiniz? 

Yağmur Tunalı: İbrahim Hoca da Levent 
Hoca da kimliğin iki özelliğinden bahsettiler. 
Biri, hazır bulduğumuz, diğeri de edindiğimiz 
kimlik. Dikkat edilirse, doğarken hazır hâlde 
bize verilen kimlik, edineceğimiz kimlik veya 
kimliklerin de zeminini hazırlar. Levent Bey’in 
kişilik kavramıyla anlattığı da bu hazır zemin 
üzerinde kendiliğini kurar. Uzun asırların an-
layışları ve gelenekleriyle, yeni zamanların olu-
şumları hem çatışır hem buluşur. Mesela doktor 
olacak bir kimse, içine doğduğu toplumun kim-
liği ile o toplumun diğer gelenek görenekleriy-
le beraber, tıp geçmişini de dünya ölçeğindeki 
tıp bilim ve kültürüne katarak doktor kimliği-
ni edinir. O doktorlardan bir doktor değildir; 
mesela bir Türk doktordur, Alman veya Fransız 
doktordur. İçine doğduğumuz coğrafya ve daha 
özel söyleyelim vatan, bizi çok yönlü emzirir. 
Silinmez damgasını sayısız şekilde vurur. Yani, 
demem o ki, kimliğin oluşumu çok karmaşık ve 
kompleks bir durumdur. Kişinin tercihine kalan 
kısımları da tarihin, toplumun, geleneklerin, ya-
şanmışlıkların etkisi altındadır.

Galiba, bu noktada daha net bir soruya ihti-
yacımız var, sanırım oradayız: Kimlik nelerden 
oluşur?

Zeynep Tek: Evet, kimliğin karmaşıklığın-
dan bahsettiniz. Bu karmaşıklık, uzun zamanlı 
oluşumunun birçok faktöre dayanmasıyla ilgili 

olsa gerek.
Yağmur Tunalı: İşte burada millî kimlikten 

bahsetmeliyiz. Çünkü millî kimlik uzun tarih 
dönemlerinden süzülerek gelir ve gelişir. 
Geçmişin yoğurduğu özlü bir terkiptir. Bu 
terkibi de sadeleştirirsek dil, millet ve devlet 
üçgenine ulaşırız. Tarih, bu üçlü üzerinden bir 
kimlik oluşumunu söyler. Dediğimiz gibi, köklü 
ve esaslı bir meseledir. Kolay elde edilecek cinsten 
de değildir. Öyle her kimlikten bahsedenin 
böyle bir derin geçmişten bahsetmesi mümkün 
olmaz. Yalınkat arayışlar ve ona göre şekillenen, 
oluşumları henüz kesinleşmemiş etniler, antite-
ler, varlığı uzun asırlara dayanmayan kültürler, 
yerleşmemiş, rüştünü ispat etmemiş sosyolojik 
topluluklar böyle bir kimlik iddiasında geri dü-
şerler. Millet olma iddiası, bu tarz bir kimlik 
edinme yolunda adım atmaktır. Uzun asırlar ge-
rektirecek bir yola çıkmış olabilirler, ama yolları 
uzundur. Kolay iş değildir.

Zeynep Tek: Kimlik bilincinin esasen millî 
kimlik kavramı üzerinden değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade ediyorsunuz Hocam. Burada 
söylediğiniz üzere asıl olan tarih ve dil şuurunu 
açacak olursak neler söylersiniz?

Yağmur Tunalı: İnsan ve insan topluluk-
larıyla ilgili konular yaşayanlardan çok gelip 
geçmiş atalarının bin bir denemeden sonra yer-
leştirdiği yaşayış örnekleri veren anlayış ve pren-
siplerle konuşulur. Biz, binlerce yıl önce yaşamış 
cetlerimizin kimliğindeyiz. Onlardan farklılık-
larımız, zamanın ekledikleri ve çıkardıklarıdır. 
Onlardan kalanlar kaç nesilde, kaç devirde, nice 
değişmelerden, nice sınavlardan geçerek bugüne 
gelebilmişlerdir. Tabiattaki zayıfı eleme burada 
da geçerlidir. İnsan topluluklarının millet vasfı 
kazanmalarının şartları daha ağırdır. Orada daha 
büyük bir fizyolojik ve psikolojik kuvvet gerekir. 
Bu kuvvet, millet dediğimizde, iki olmazsa ol-

Yağmur Tunalı "Kimliğin inşası, doğrudan doğruya dille 
ilgili bir mesele olduğu için edebiyat, çok zaman merkeze 
yerleşir. Kurucu rolü olduğu da vakidir. Ancak, kimliğin 
diri tutulması ve parlak şekilde devamı mutlak surette 
edebiyata ihtiyaç duyar." 
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maz kimlik unsurudur. Buna dini de ilave edin-
ce,  ana çizgi ve eksen oluşur. Bu üçlüden dili 
ayrı yere koymak lazımdır. Dil, sadece kültürü 
değil, her bakımdan, her şeyi taşıyıcı özelliğiyle 
öne çıkar.  Tarih, bu diliyle hayatta kalmış ve 
hayat vermiş milleti yapıp ettikleriyle bir yere 
oturtur. Geniş manada bir yaşama kültürü, bu, 
tarihte var olan milletin bugüne gelişini de söy-
ler. Tarihte varlık şekli de kimliği belirler. Tarihî 
varlık, tarihî kimlik olmakla kalmaz, bugünün 
ve yarının kimliğini de kaidesi üzerinde yüksel-
tir. 

Zeynep Tek: Böylelikle millî kimlik 
kavramının nelerden oluşması gerektiği 
anlaşılmış oluyor. Levent Hocam, kimliğin 
oluşum sürecine dâhil olan unsurlar konusunu 
siz nasıl genişletirsiniz? 

Levent Bayraktar: İbrahim Hocamın da dile 
getirdiği üzere kimlik konusu sosyal bilimlerin 
temel meselelerinden biri. Yağmur Hocam 
da tarih içerisinde oluşan dil, millet ve devlet 
gerçekliklerine işaret ettiler. Sosyal bir varlık 
olarak insan, yaşayabileceği fiziki bir çevreye 
ihtiyaç duyar; fakat bununla yetinemez. İnsan 
tabiatta tek başına da var olamaz. Mutlaka 
bir aile veya aile yerine geçebilecek bir sosyal 
himayeye muhtaçtır. İnsanı o insan yapan da 
bu sosyal himaye ve organizasyon dâhilinde 
edindiği değerler ve normlardır. Dediğimiz gibi 
kimlik bizim içine doğduğumuz bir ortam. Ama 
bu ortam dış tabiat gibi değil, bu da kendisi-
ne mahsus bir yapısı olan bir tabiat. Bu tabiat-
ta daha çok bizden öncekilerin ortaya koymuş 
oldukları ve geleneğe dönüşmüş olan şeyler 
var. Mesela, bütün değer yargılarımız, gelenek 
göreneklerimiz, dilimiz ve bu dil ile ortaya koy-
muş olduğumuz ninnilerimiz, manilerimiz, şi-
irlerimiz, edebiyatımız, değer hükümlerimiz, 
dünya görüşümüz her şey bu kimliğin içerisinde.

III.
Zeynep Tek: O hâlde kimliğin dil, tarih, 

coğrafya, kültür, din ile ilişkisinin ne boyutta 
olduğu göz önünde tutulduğunda bütün bun-
ların edebiyata yansıma biçimleri neler olabilir?

Yağmur Tunalı: Kimliği dil, millet, devlet 
üçgeninde görmek, yeni zamanların millet te-
orileri için kuvvetli bir formüldür. Bu üçgenin 

ruhunu Gelner’in dediği gibi bir “ortak yüksek 
kültür”ün yoğurduğunu anlamak gerek.  

Kültürün şekillenmesinde coğrafya faktörü 
ana unsurlar arasındadır. Coğrafya, yani tabiat 
kendi şartlarını dayatır. En azından maddi kül-
tür ve şekillerde tayin edici rol oynar. Şehirleş-
mede, ev ve mekân yaratmadan tutun da pek çok 
konuda millî kimliğin özü farklı gerçekleşmelere 
mecbur kalır. Mesela, soğuk iklimle sıcak iklim, 
aynı millî karakteri farklı gösterebilir. Yine işaret 
edelim ki değişen şekillerdir. Öz değişmez ol-
makla beraber bu büyük bir farklılıktır. Zaman 
zaman öz değişikliğini zorlayacak kadar kuvvetli 
bir coğrafya dayatmasından bahsedenler vardır. 
Bu zorlamanın kültür kodlarını, bütünüyle ya-
ratıcı kabiliyeti ve yaratılan yaşama şekillerini 
kısmen değiştireceği de kabul edilebilir. Bunun 
kuvvetli göstergeleri genellikle kültürel verim-
lerde kendini gösterir.   

Kimliği oluşturan  “yüksek ortak kültür”ün 
ana ekseninde din vardır. Bunu, belki bizim 
kimlik yerine eskiden kullandığımız “hüviyet” 
kelimesinden hareketle daha net görebilir ve 
söyleyebiliriz. Bu kelime “hüve”, ”o” köküne, 
“-lik” manası veren “-yet” ekiyle yapılmıştır. Bu, 
çok dikkat çekici bir ifadelendirmedir.  Çünkü 
Hüve, tek başına Tanrı’yı ifade eder. Dolayısıyla 
kimlik, doğrudan doğruya yaratıcıyla ilişkilen-
dirilerek söylenmiştir. Bir başka dikkat noktası, 
çağdaş psikolojik ve sosyolojik izahlarımızda,  
ferdi “ ben” üzerinden giderek anlamaya, tarife 
ve kimliklendirmeye çalışmamız. “O” üzerin-
den, birinci şahıs yerine üçüncü şahısla ifade-
lendirme, yine çok dikkat çekici bir husustur.  
Yaradılışı anlama ve anlamlandırmalarının fark-
lılığını da gösterir. 

Enteresan bir husus: Bu, kimliği tarihle doğ-
rudan bağlamamıza ters bir izah da değildir. 
Çünkü Türkler, bugüne intikal eden bilgilere 
göre Müslüman olmadan da bu bakıştaydılar. 
Orhun Abideleri, döne döne bu anlayışı söyler. 
“Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan” den-
mesi de bu kimlik tanımının şifresini verir. 

Levent Bayraktar: Sevgili Yağmur Hocamın 
temas ettiği “yüksek ortak kültür” kavramı çok 
dikkat çekici ve derdimizin devası gibi duruyor. 
Bu kavramın içeriğini oluşturmamız ve anlama-
mız gerekiyor. Her toplumu ayakta tutan millî 
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bir elit/güzideler zümresi vardır ve olmalıdır. 
Bizde maalesef kimi zaman halkçılık adına yük-
sek kültür hor görülmüştür. Oysa varlığımızın 
bekası, hasbi ve saf olanın talibi olmakla müm-
kündür.

Zeynep Tek: Çok güzel. Kimliğin ya da daha 
özelde millî kimliğin edebiyata yansıma biçim-
leri üzerinden gidecek olursak İbrahim Hocam 
az önce de bahsettiniz ama burada sırası gelmiş-
ken bu hususta ayrıca neler söylemek istersiniz?

İbrahim Tüzer: Özellikle dil meselesi çok 
önemli. Yani bizim kimlik bilincimiz, dil bilin-
cimizden kesinlikle ayrı duran bir husus değil-
dir. Dilimize sahip olduğumuz, dil bilincini de-
rinlikli bir alana taşıyabildiğimiz oranda kimlik 
bilincine ulaşabiliyoruz. Wittgenstein’ın sözü 
geliyor aklıma: “Dilimin sınırları, evrenimin 
sınırlarıdır.” Yani dil, söze gelmektir. Dil görünür 
olmaktır. Kimlik de görünür olmak değil midir? 
Bizler görünür olabilmek için bir kimlik ihtiyacı 
içerisine girmiyor muyuz? Bu durumun net bir 
biçimde anlaşılabilmesi için meseleyi modern 
dünyanın algı biçimlerine getirmemiz lazım 
ki içi boşaltılan kimliklere temas edebilelim. 
Biliyorsunuz 19. yüzyılın bize en önemli 
mirasıdır bu; bir şeyi mukayese edebilmek. Bir 
şeyi mukayese ettiğimizde esas olan şey daha 
iyi anlaşılır. Şu ana kadar esas olan kimlikten, 
sahici kimlik algısından bahsettik. Ama bunun 
içinin boşaltılmış şeklini de ortaya koyalım 
ki sahici olanın nasıl bir şey olduğu daha iyi 
ortaya çıksın. Bunun için yaşadığımız yüzyıl, içi 
boşaltılarak anlamdan yoksun bırakılmış olması 
bakımından son derece dikkat çekici örneklerle 
doludur. Şimdi, dil meselesine tekrar dönecek 
olursak, yani biz nasıl bir dil algısına sahipsek 

kimliğimizin derinliği de o oranda artar. Peki, 
dil bilincine nasıl ulaşırız? Dil bilincine merak 
ederek ulaşırız. Dil bilincine merak ettiğimiz 
oranda okuyarak, öğrenerek ulaşırız. 

Kelimeler bizim kimliğimizdir. Derinlikli 
düşünebilmemiz sahip olduğumuz kelimelerle 
ilgilidir. Dille kullandığımız kelime çeşitlili-
ği arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu iddia 
ediyor istatistikçiler. Yani bir insan günü 150 
kelime çeşidini kullanarak tamamlıyorsa onun 
derinlikli bir şekilde düşünebilme kapasitesi ke-
limelerin kendisine sunduğu imkân kadardır. Bu 
ister istemez kimliğine tesir ediyor. Şimdi mo-
dern dünyaya bakalım. Modern dünyada insan-
larda dil bilinci olmadığı için ister istemez kim-
lik bilinci de yok maalesef. Nereden anlıyoruz. 
İnsanların konuştuğu dile bakın. Kitap okuma-
dan herkesin konuştuğu dili kullanarak kendini 
var kılmaya çalışan insanlara bakın. Mesaj diline 
bakın. “Slm”, “nbr”, “mrb” ile oluşturulan; “es-
haarp”, “bujiteri”, “bilgisayar store”, “cafe/resta-
urant”, “bilmem ne outlet” ve daha yüzlercesi 
gibi ne olduğunu tam çözemediğimiz tabela dili 
hâline gerilemiş kelime dünyamıza bakın.

Yağmur Tunalı: Şunu da kaydetmek lazım: 
Bazı durumlarda kimlik oturmuştur. Bugün 
tartışıldığına ve tartıştırıldığına bakmayınız, 
bizim için öyledir. Halk geniş bir bilgiye ihtiyaç 
duymadan devlet katında temsil edilen kimliğe 
bağlanır ve o kimlik için her şeyini feda edecek 
kadar bağlanır. Bu manada kimlik problemi 
yoktur. Millet hayatı için ise dil ve kimlik 
yapıcılığı, anlatılışı, yayılışı hayati manada 
görülebilir. Çünkü devamı sağlayacak olan bu 
çeşit bir anlama ve anlatmadır. Dahası yayma da 
böyle sağlanır. Özellikle bugünün dünyası için 

İbrahim Tüzer "Kimlik bilincimiz, dil bilincimizden 
kesinlikle ayrı duran bir husus değildir. Dilimize sahip 
olduğumuz, dil bilincini derinlikli bir alana taşıyabildiğimiz 
oranda kimlik bilincine ulaşabiliyoruz. Dil söze gelmektir.  
Dil görünür olmaktır.  Kimlik de görünür olmak değil midir? 
Bizler görünür olabilmek için bir kimlik ihtiyacı içerisine 
girmiyor muyuz?" 
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kaçınılmaz bir durum. Aslında tarih planında 
da öyledir. Dediğiniz yeni dil dikkatsizlikleri, 
bu konuda önemli bir eksiliğe yol açabilir. 
Şuur noktasında bir eksiklik... Çünkü o eski 
şifahî kültür dönemlerinde değiliz. Dolayısıyla 
kimliğin de zedelenme tehlikesi var.

İbrahim Tüzer: Çok doğru. Diğer taraftan 
tüm bunlar bizim dil bilincimizle, dolayısıyla da 
kimliğimizle ilgili tutumumuzu ortaya koyuyor. 
Aslında, kayıtsızlık ve körleşme de diyebileceği-
miz bu algı seviyesi, tam da modern dünyanın 
öngördüğü bir durumdur. Herhangi bir şeyin 
bilincine varmamızı ve zihinsel konforumuzun 
bozulmasını istemez içinde yaşadığımız dünya. 
Âdeta “Biz senin yerine merak eder, senin yeri-
ne düşünür ve senin yerine güzel şeyler keşfedip 
önüne koruz.” der. Bunun bir anlamı da “Sen 
bunlara uy, herhangi bir kimlik bilincine sahip 
olmana gerek yok.” demektir. Çünkü insan çok 
çabuk alışabilen bir varlıktır. Girdiği her ortama 
alışabilir. Özellikle de konfora, rahata çok çabuk 
alışır. Takiyettin Mengüşoğlu İnsan Felsefesi’nde 
insanın özelliklerini sayarken onun bu tarafına 
da vurgu yapar. Özellikle zihinsel anlamda temel 
alışkanlıklarını bozmak istemez insanlar. Bunu 
kolay göze alamazlar. Bilinçli bireyler, zihinsel 
konforlarının bozulmasını göze ala ala kendile-
rini var kılmaya çalışırlar. 

Sorunuzun bir diğer parçası da edebiyatla il-
giliydi. Dil ve edebiyatı beraber düşündüğümüz 
için aslında bu hususlara temas etmiş olduk. 
Dilin görünür kılındığı yer çoğu zaman sadece 
sanat eseriymiş gibi bilinir ancak dilin görünür 
kılındığı yer hayatın her safhasıdır. Yaptığımız 
alışveriştir. İnsanlarla karşılıklı bir araya geldi-
ğimizde ettiğimiz sohbetler ve onlarla iletişim 
biçimimizdir. Trafikteki tavır ve davranışları-
mızdır. Misafirlerimizi ağırlama biçimimizdir. 
Arkadaşlarımızı değerlendirme tarzımızdır. 
Münhasıran bunun görünür kılındığı alan ise 
sanattır. Edebiyat da sanatın çok önemli bir şu-
besi olduğu için kimlik algısının, dil algısının 
doğrudan ilişkide olduğu bir alandır. Son dö-
nem edebiyatımızda estetik değer algısının mey-
dana getirildiği romanlarımızın, hikâyelerimizin 
sayısı azaldı gibi geliyor bana. Tanpınar’dan bu 
yana, Oğuz Atay’dan, Safiye Erol’dan bu yana 
nitelikli, estetik tarafı derinlikli, anlamın aralık 

bırakılarak devam ettiği metinlerin çok fazla ya-
zılamadığı ile ilgili bir düşünceye sahibim. An-
lamın aralıklı bırakılmasını bilerek söylüyorum. 
Bir metinde, bir sanat eserinde aralık bırakılan 
anlam alanları var ise bu o aralıktan okur sızsın 
ve anlamı tamamlasın diyedir. Bu sanat eserinin 
çok önemli bir hususiyetidir; ama işte o aralık-
tan sızan okurların sayısı azalıyor. İşte yine bu da 
merak ve tecessüs ile ilgili tabi… 

Zeynep Tek: Siz kimliğin edebiyata yansıma 
biçimleri neler olabilir sorusunu nasıl cevaplar-
sınız Levent Hocam?

Levent Bayraktar: İbrahim Hoca; Tanpınar, 
Atay, Mengüşoğlu ve Erol’a atıfta bulunarak 
meseleyi daha etraflı okumak ve yorumlamak 
isteyenler için bir anlamda yol haritası çizdi. 
Ben daha sıradan bir ifade ile şunu diyebilirim: 
Edebiyat, hayatımızda ne varsa, onu yansıtmak-
tadır. Hayatta ne varsa edebiyatta da o vardır. 
Dolayısıyla bugün bir kimlik edebiyatından da 
bahsetmek mümkündür. Bugün her kimlik gru-
bu kendi dergisini çıkarmanın peşinde! Hatta 
her dinî grup kendi yayınlarını yapıyor, kendi 
radyosunu, kendi televizyonunu kurup kendi 
insanına kendi doğrularını anlatmanın derdin-
de! Edebiyat ve felsefe insanımıza ve bütün bir 
insanlığa parçadan bütüne gitme ve kapalıdan 
açığa doğru bir ideal sunma gibi bir misyona sa-
hip olabilmelidir. Ancak böylelikle edebiyat da 
ötekileştirmek için değil etik bir insanlık ideali 
ve tahayyülü için bir zemin ve fırsat sunabilir.

Zeynep Tek: Bir gruba hitap etmek kötü bir 
şey midir?

Levent Bayraktar: Bu bir bakıma fırsat ve 
nimet! Fakat bir bakıma da büyük bir risk ba-
rındırıyor. Çünkü az önce de söylemeye çalıştı-
ğımız gibi burada çok derin ve sınırları çok kesin 
çizilmiş bir ‘biz’ duygusu oluşuyor. Bu daraltıl-
mış ‘biz duygusu’ aynı milletin, aynı dinin men-
supları arasında alt zümreler yaratıyor. Bu alt 
zümreler birbirlerine kapalı, iletişimsiz oldukla-
rı müddetçe, dünyayı kendilerinden ibaret sanı-
yorlar veyahut da o inandıkları değer her neyse o 
değeri sadece kendilerinin temsil ettiğini, o de-
ğere sadece kendilerinin bağlı olduğunu ve/veya 
layık olduklarını düşünmeye başlıyorlar. Bu da 
yine yukarda söylediğimiz gibi bir tarz ötekileş-
tirme anlamına geliyor. Çünkü o bağlanılacak 
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gerçek değeri biz yaşıyoruz, biz temsil ediyoruz. 
Ötekiler ise ötekiler! Dolayısıyla çok hassas bir 
mevzu üzerinde olduğumuzu ve bunun mutlaka 
etik, sosyolojik ve hatta metafizik tahlillerinin 
yapılmasının şart olduğunu görüyoruz. Bir 
kere meseleye etik açıdan baktığımızda, 
insan bütünlüğü fikri bizi ilgilendirmelidir. 
Yani insan, parçalanarak anlaşılabileceği gibi 
bütünleştirilerek de anlaşılabilmelidir. Oysaki 
bugünkü modern bilim anlayışı, insanı sürekli 
parçalayarak, ihtisas şubelerine ayırarak 
anlamanın peşinden gitti. Bu tümdengelimci 
bir metot olabilir fakat bir de bunun tamam-
lanması, tümevarımla bunun bütünleştirilmesi 
gerekir. Yani bütün bu parçalara ayrılmış olan 
insanın yeni baştan bir bütünlük ve/veya kemal 
fikri ile yeni baştan bir insani ideal ile bütünleş-
mesi gerekiyor.

Zeynep Tek: Dolayısıyla burada edebiyata 
yansıma biçimleri, ‘nasıl’ olması gerektiği üze-
rinden ‘bütünleştirici’, ‘genelleyici’ gibi cevaplar 
üzerinden aranmalı demek istiyorsunuz Hocam.

Levent Bayraktar: Evet, şunu söyleyebiliriz 
belki,  ihtisaslaşmanın bilimde önemli bir aşama 
olduğu görüldü. Bilim tarihi bir ihtisaslaşmanın 
varlığına işaret ediyor. Fakat bu ihtisaslaşmanın 
yarattığı mahsurlar da görüldü. Çünkü parçayı 
kavramaya çalışırken bu parçanın bir bütünün 

parçası olduğunu ihmal ettik çoğu zaman. Aynı 
şekilde bunu kimlik bakımından da edebiyat 
bakımından da düşünebiliriz. Yani bütün bir 
edebiyatı sadece bir şivenin, bir yörenin ince-
lenmesine indirgemek ne kadar doğruysa bütün 
bir kimliği de bir alt kimlikten ibaret zannetmek 
de ancak o kadar doğru olabilir. Demek ki bi-
zim herhangi bir kimlik unsurunu incelemekten 
muradımız, insanı anlamak ve tanımak olmalı. 
Yoksa o kimliği kutsallaştırmak, o kimliği dog-
matikleştirmek ve tartışılamaz hâle getirmek ol-
mamalı. Günümüzde sosyal sahada yapılan yan-
lışlıklardan bir tanesi de bu. Oysaki kimliklerin 
birbirlerine karşı üstün olmaları diye bir şey söz 
konusu olamaz.

IV.
Zeynep Tek: Edebiyatın kimlik inşasında 

ve kimliğin edebiyat oluşumunda karşılıklı iş-
levleri neler olabilir sorusunu, izniniz olursa, 
Tanzimat’tan bu yana edebî oluşumları, ekolle-
ri de göz önünde bulundurarak kısaca bir tahlil 
edebilmemiz mümkün müdür diye öncelikle 
İbrahim Hocama sormak istiyorum. Az önce 
de bahsettiniz. Anlıyoruz ki kimlik krizi bera-
berinde bir kimlik inşa bilincini getiriyor ve ge-
tirmeli. Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İn-
şası ve Modernizm adlı eserinizde de görüyoruz; 
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Tanzimat’la başlayan kimlik krizi ve buna kar-
şılık gelişen bir kimlik oluşturma teşebbüsünde 
Ahmet Mithat’ın bir taraftan merakıyla bir ta-
raftan teşhisiyle bir taraftan da teklifiyle kimlik 
bilincinin oluşmasındaki yapıcı rolü bize daha 
genel çerçevede sanatkârın bu husustaki işlevini 
düşündürüyor.  

İbrahim Tüzer: Elbette. İlber Ortaylı 
Hoca’nın kulaklarını çınlatarak söyleyelim. Ah-
met Mithat Efendi ve diğer Tanzimat aydınları-
nın yaşadığı dönem hakikaten İmparatorluğun 
En Uzun Yüzyılı’dır. Tanpınar bundan dolayı 
“Modern Türk edebiyatı bir medeniyet kriziy-
le başlar.” tespitinde bulunur Edebiyat Üzerine 
Makaleler adlı eserinde. Hakikaten öyledir;  bir 
kırılmanın, bir krizin, bir inkırazın yaşandı-
ğı dönemdir bu dönem. Ama neden böyledir? 
Neden kriz yaşanır bu dönemde? Neden Ah-
met Mithat, Namık Kemal, Âkif Paşa, Sadullah 
Paşa, Şinasi,  sonrasında Ömer Seyfettin, Meh-
met Âkif, sonrasında Turgut Uyar, Edip Canse-
ver, sonrasında İsmet Özel, asrın başında Yahya 
Kemal, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Âsaf Halet 
Çelebi gibi insanlar bir inkıraza düşmüştür? Te-
mel soru bu aslında. Neden? Ne olmuştur bu 
dönemde? Bu dönemde insanlar gömlek değiş-
tirir gibi medeniyet değiştirme yoluna mı gir-
mişlerdir? 1839 Tanzimat Fermanı’yla birlikte 
biz artık medeniyet değişikliğini kabul etmişiz. 
Böyle bir kabulleniş var. O dönemin edebî me-
tinlerine baktığımızda bu krizin, bu trajedinin, 
inkırazın o dönem metinlerine yansıdığını görü-
yoruz. Demek ki bir şeyler yaşanmış bu dönem-
de. Yaşanmışlık ne? Bir medeniyet değişikliğinin 
meydana getirdiği trajedi… İhtiyacı içerisine gi-
rilen bir kimlik algısı... Cevap arayan soruların 
net bir biçimde cevaplanamamış olması… Bu-
rada sizin de ismini zikrettiğiniz Ahmet Mithat 
Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm adlı 
kitabımızda “hâce-i evvel”imiz özelinde farklı 
bakış açılarıyla meseleye temas etmeye gayret 
etmiştik. Dikkat çekmeye çalıştığımız bu deği-
şikliği ilk fark eden isimlerden biridir Ahmet 
Mithat Efendi. Şu durumu çok net olarak gör-
müştür: Artık bu değişim kaçınılmaz. Bir yola 
girdik. Batı ortaya koyduğu teknik ve teknolojik 
yönleriyle, hayatı daha dokunulur, daha fonksi-
yonel, daha yaşanılır kılmak adına almış başını 

gitmiş ve biz de oraya bakıyoruz. Sürekli yönü-
müzü oraya çevirmişiz. Peki, asırlardır kendi 
Doğu medeniyetimize, Doğu mistisizmine, ge-
leneğe, kadim öğretiye, bidayete ne derseniz de-
yin, bunları çoğaltabiliriz, ait olanlar ne olacak? 
Biriktirdiklerimiz ne olacak? Yanımıza, yedeği-
mize aldığımız değerlerimiz ne olacak? Nasıl dö-
nüştüreceğiz bunları? Ahmet Mithat Efendi işte 
bu tehlikeyi gören adamdır. Ben ona ‘yeni insan’ 
diyorum. Yeni insan terkibinde gelenek ve mo-
dernizm, sahip olduklarımız ve almak için he-
vesli bir şekilde davrandıklarımızın konumu ne 
olacak? Bu tam bir kimlik inşasıdır işte. Yeni bir 
kimlik ortaya konulması adına yapılan teklifler-
dir. Bunun için çeşitli öneriler getirmiştir. Ede-
biyat bu önerilerin dile geldiği,  şekle şemaile 
büründüğü sadece bir araçtır Ahmet Mithat ve 
Tanzimat aydınının elinde. Fakat bu dönemde 
başlayan kriz ya da trajedi bugün son bulmuş 
mudur? Hayır! Bu kriz hâlâ devam etmekte.

Zeynep Tek: Hocam, günümüze 
değinmişken postmodernizmde kimlik algısı-
nın ne olduğunu da göz önünde bulundurarak 
Tanzimat dönemindeki kimlik bilinciyle post-
modernizmin getirdiği çoğulcu kimlik anlayışı 
arasındaki farklar üzerinde duralım isterseniz.

İbrahim Tüzer: Elbette çok ciddi farklar 
var ama benim özelikle bu söyleşimizde 
temelini oluşturmaya gayret ettiğim noktadan 
baktığımızda aslında temel sorun aynı. Postmo-
dern dönemin insanı, yani şimdiki insan, hayatı 
daha anlamlı bir şekilde soru sorarak algılıyor 
da Tanzimat’ın insanı algılamıyor muydu? O 
dönemin insanı da şimdiki dönemin insanı da 
aynı. Bence Tanzimat’ın insanına göre şimdiki 
dönem insanının bir dezavantajı var. O da 
şu: 21. yüzyıl, yani postmodern dönemler, bu 
dönem insanına özellikle “arama” diyor. “Arama, 
gerek yok. Tüm hızınla, modern hayatın çarkları 
arasında koşmaya devam et. Yetiş yetişmen 
gereke yerlere, yavaşlama!” diyor. Hâlbuki insa-
nın fark edebilmesi için durup dinlemesi gere-
kiyor. Yavaşlaması, sükûna ulaşması gerekiyor… 
Sükûna ulaşınca iniyor çünkü kalbe sekine… 

Zeynep Tek: Bulması için.
İbrahim Tüzer: Kesinlikle bulması için. Di-

yor ya Cüneyd-i Bağdadî: “Aramakla bulunmaz, 
ama bulanlar arayanlardır.” Yani modern insan 
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öyle bir arayışa girmiyor. Tanzimat döneminde 
yaşayan insanın boşluklarını açığa çıkaracak, 
onu dünyaya asılı bir beden hâline getirecek çok 
fazla yaptırımı, çok fazla dünyevi hususları belki 
yoktu. Ama modern insanın var. Şairin dediği 
gibi “sinemalarda saklanıyor kışın / yaz olunca 
denizin yalayışlarına” bırakıyor modern insan 
kendini. Dolayısıyla bir kimlik bilincine de ihti-
yaç duymuyor. Her kimlikten biraz, işine yara-
yacağı ölçüde almak istiyor. Ne o ne bu olabili-
yor yani. Ya da hem o hem bu olabiliyor… Tam 
bir hükmü olmayan yok-kimlik hâlini yaşıyor…

Levent Bayraktar: İbrahim Hocanın de-
ğişime ve sürekliliğe yaptığı vurgudan hareket 
edecek olursak ben de aslında her devirde insan, 
bir bakıma yeni bir bakıma aynı insandır, diye-
ceğim. Çünkü ortaya konulmuş bütün insanlık 
ürünlerinin ortak kültüre ve insani alana dönüş-
mesi ve birikmesi söz konusudur. Aslında biz bu-
gün bizden önceki insanlık tarihinin, medeniyet 
tarihinin ortaya koymuş olduğu eserlerin bir so-
nucuyuz. Bu bakımdan gök kubbe altında hiç-
bir şeyin yeni olmadığı söylenir. Çünkü sayısız 
insan geldi geçti ve bu insanlar insanlığa çeşitli 
eserler bıraktılar. Bu bakımdan kimlik, mutlaka 
bizden öncekilerin üretimlerinin bir sonucu. Fa-
kat bu sonuç, bugünü de üretmeye ve determine 
etmeye devam ediyor. Öyleyse buradan yeni bir 
bilinç edinmemiz gerekiyor. Bugünün edebiyatı 
eğer bizim için daha anlamlı, daha değerli, daha 
yaşanılası bir dünya kurmaya hizmet edecekse 
birtakım süzgeçler ve elekler oluşturmak zorun-
da. Bunu yaparken de insanı, insanlığın biriki-
mini ve değerlerini gözetmek, kollamak gibi bir 
hassasiyeti olabilmeli. Ancak böyle yapılabilirse 
bu alan, kendisi ile beraber insanlığın yaşandı-
ğı ve yaşatılabildiği bir alana dönüşebilir. Yani 
bir hassasiyete ihtiyaç var. Mesela,  bazı şeylerin,  
örneğin özgürlük kavramının aşırı kullanılması 
ve istismar edilmesi gibi. Özgürlük ne içindir? 
Özgürlük başlı başına bir değer midir yoksa 
özgürlük bir değerin gerçekleştirilmesi özgürlüğü 
müdür? Dolayısıyla edebiyat da kendisini böyle 
bir sınamadan geçirebilmelidir. Her ürün edebî 
bir ürün müdür ve edebiyat üzerinden insan 
neyi gerçekleştirmenin, hangi değeri tahakkuk 
ettirmenin peşine düşmelidir? Yoksa edebiyat 
sadece bir retorik midir ya da edebiyat sadece bir 

kimliğin parlatılması veyahut da diğerlerinden 
ayrıştırılması için bir araç mıdır? Burada araç 
kelimesi herhâlde bize yol gösterecek bir kelime. 
Edebiyatın da sanatın da felsefenin de araçsallaş-
tırılmadan insanlık için, olması gereken için ve 
yaşanılası bir dünya için kullanılması, üretilmesi 
söz konusu olabilmelidir.

Yağmur Tunalı: Levent Hoca, esaslı nokta-
lara temas etti. Belki üzerinde yeni baştan ko-
nuşmamız gereken başlıklar koydu. İnsanlığın 
devamı içinde bir varlık oluşumuzdan hürriyet 
konusuna ve oradan edebiyata, sanata, felsefeye 
gelmesini etraflıca değerlendirilecek meseleler 
olarak görüyorum. Müsaadenizle edebiyatı öne 
çıkaracağım: Edebiyat, yoktan var etme değil-
dir. Var olanlar üzerinden bir yeni yaratmadır. 
Yani, geçmiş ve tedailerle gelişir. Ana malzemesi 
dil olmak bakımından zaten uzun bir tarihe da-
yanır. Kimliğin inşası, doğrudan doğruya dille 
ilgili bir mesele olduğu için edebiyat, çok zaman 
merkeze yerleşir. Kurucu rolü olduğu da vakidir. 
Ancak, kimliğin diri tutulması ve parlak şekilde 
devamı mutlak surette edebiyata ihtiyaç duyar. 

Aynı şekilde, millî kimlik, edebiyatı solüsyon 
hâlinde mayalar. Yazılana, söylenene ruh veren 
başlıca faktör olduğu söylenebilir. Kimlik onun-
la can bulur demek de doğrudur. Nitekim Rus-
luğu öncelikle edebiyat kurmuştur. Şayet 19. asır 
edebiyatı olmasaydı, Rus kimliği kaybolmazdı, 
ama epeyce zayıf kalırdı. Bu kesindir. Farkın-
da olunsun olunmasın böyledir.  İngilizlerin 
Shakespeare’e düşkünlüğü, edebiyatın kimlik 
taşıyıcı ve kuruculuğuyla ilgilidir. Fransızları, 
coğrafyanın önemine dikkat çekerek dedikleri 
gibi, “Bin yılda Fransız toprağı yarattı.” ancak, 
asıl yaratan Balzac’tan Hugo’ya, Verlaine’a kadar 
binlerce dil bayraktarıdır.

Bizde de klasik edebiyat, özellikle halk edebi-
yatı, masallar ve halk hikâyeleri kimliğin tutkalı 
rolündedir. Yesevî’den Yûnus’a, Fuzûlî’den Yahya 
Kemal’e uzanan büyük yaratıcılar, kimliğimizi 
dünden bugüne inşa eden ve taşıyan isimlerdir. 

Zeynep Tek: Kimliğin sahici ve esaslı olarak 
inşa edilmesinde sanatın özelde de edebiyatın 
bu minvalde hayati yerinin ne olduğuna dair 
de önemli bir farkındalığımız oluştu bu sayede. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum. ■
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Erol Göka

röp. Bizim Külliye

19
Milay Köktürk

Kimliğin edebiyatı ve 
edebiyatın kimliği

23
Vefa Taşdelen

Kimlik ve edebiyat

27
Taner Tatar

Kimliğimi kaybettim 
hükümsüzdür

32
Turgut Güler

Tarih, edebiyat ve millet 
olma şuuru

34
Köksal Alver

Edebiyat ve kimlik

36
Mustafa Sever

Anlatım türlerinin 
kimlik inşasındaki 

işlevi

40
Şaban Sağlık

"Kimlik" sorununun 
edebiyattaki 

izdüşümü olarak 
minör edebiyat

47
Mustafa Özçelik
Yunus Emre'nin 

derviş ve şair olarak 
kimliği

50
İmdat Avşar
Kafa kâğıdı

54
Soruşturma

haz. Zeynep Tek

67
Ahmet Buran

Dil-insan-kimlik 
ilişkisi

71
D. Mehmet Doğan

Dil hassasiyeti, 
kimlik hassasiyeti

74
Muhsin İlyas Subaşı

Kimliksiz edebiyat 
buhran edebiyatıdır

77
M. Fatih Kanter

Millî edebiyat dönemi 
Türk şiirinde kimlik 

inşası

82
Beyhan Kanter

Yeşil gece romanında 
kimlik inşa araçları: 

sarık ve fes

87
Muhammed Hüküm

Türk kimliğinin bir yüzü: 
"Gönül Hanım"

92
Senail Özkan

Kadeh kaldırma hitabı, bir 
su içicinin sorusu

94
Özgen Felek

Grove Sokağı Mezarlığı

95
Davut Güner

Değirmen

95
Süleyman Bektaş

Yeter ki

96
Rasim Demirtaş

Mudanya iskelesinde caz 
sever bir zenci

96
Tamer Abuşoğlu

Dönüş

97
Serhat Işık

Anılar hüzün kokar

98
Nevzat Ülger

röp. Gıyasettin Dağ

102
Hüseyin Ağca

Sadık Hoca'nın birikime, 
deneyime dayalı kitabı

112
Osman Suroğlu

Karikatür


