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ABSTRACT: The East-West dichotomy is the concepts that shape the world of thought of Baykan 
Sezer and those who follow him and give meaning to the discourses of modernization, 
modernization and westernization. From art to politics; It is an approach that directs the 
perspectives of many fields, from culture to religious food. Baykan Hodja is an exceptional person 
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in the solution of the West, especially for new generations. 
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Giriş 

Benden Baykan hocayı anmak üzere bir yazı yazmam istendiğinde çok memnun oldum. 
Hocanın düşünceleri üzerine yazmak da bir seçenekti ama ben yaşamıma ve düşünce 
dünyama nasıl dokunduğunu anlatmak istedim. İsmini lisans öğrencisi iken duyduğum 
ancak yüksek lisans yaptığım yıllarda kendisinden ders alıp tez yapma şansını yakalamış bir 
öğrencisiyim hocanın. Henüz üniversitelerde kürsü sisteminin sürdüğü yıllarda öğrenci 
olmuştum. (1980) Umumi Psikoloji Kürsüsü öğrencisi iken kısa bir süre sonra ilgi alanım 
sosyolojiye kaymıştı. Sosyoloji sertifikası adı altında dersler almaya başlamıştım ama Baykan 
hocadan ders almaya imkânı olmadı çünkü dersleri en azından Psikoloji bölümüne açık 
değildi. Yüksek lisansa başladığımda kendisinden Türkiye’de Sosyoloji ismiyle yürüttüğü 
dersi almaya başladım. Bu arada tez danışmanlığımı da yürütmeyi kabul etti. Tez konum 
olan 1935 Yılı Türk Basının da Çağdaşlaşma Kavramı isimli çalışmaya, hocanın Türk 
Sosyolojisinin Ana Sorunları isimli kitabını okuduktan sonra karar vermiştim. Çağdaşlaşmanın 
ideolojik yüzüyle tanıştığımda çok etkilendiğimi hatırlıyorum.  Oysa ne kadar nötr bir 
kavram olarak kabul etmiştim öncesinde. Meseleyi basın üzerinden tartışmak asrileşme 
olarak dilimize giren bu anlayışın gündelik yaşam üzerinde olan karşılıklarını görebilmeyi 
sağlamıştı bana. Kılık kıyafetten, müzik, eğitim ve hatta asri mezarlıklara kadar genişleyen 
çağdaşlaşma sürecine yönelik açıklamaları kendi yaşamımdaki bireysel tercihlerime de 
anlam vermemi sağlamıştı. 

Dersler sırasında çağdaşlaşma ile ilgili-Batılılaşma, asrileşme gibi kavramların tarihsel 
arka planlarını Türk sosyologlarının üzerinden anlatan Baykan Hoca’yı nasıl bir siyasi 
perspektife -tabii ki gündelik siyaset içinde- yerleştireceğimi şaşırmış kısa bir süre sonra da 
bu çabanın ne kadar anlamsız olduğunu fark edip hemen vazgeçmiştim.  Hoca’nın tek 
başına siyasi bir eksende anlaşılmasının imkânsızlığı, gereksizliği ve onun düşünce 
dünyasının zenginliği beni hem sosyolojiye hem de onun düşünce dünyasına daha da 
yaklaştırmıştı. Derslerde yaptığı bazı saptamalar ve göndermeler beni bazen şaşırtıyor 
zaman zaman da esprili ortamların ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Dinlerin ortaya çıkışı ile 
gelişmiş üretim ilişkileri arasındaki ilişkisizlik semavi dinlerin çölde doğduğu gerçeği üzerinden 
oldukça muzip bir şekilde dile getirdiği bir saptama idi. Bu savı ortaya koyuş biçimine 
gülmeye başladığımı ve kendisinin de bana gülerek eşlik ettiğini hala gülümseyerek 
hatırlarım. 

Düşünme Biçimime Etkisi 

Doğu-Batı ikiliği ise düşünce dünyamı biçimlendiren ve hiç kuşkusuz olayları makro 
düzeyde anlamamı kolaylaştıran en önemli kuramsal katkıdır. Bugün bu ikiliği çeşitli 
biçimlerde eleştiriye uğrasa da aslında elimizdeki en önemli kavram setlerinden birisidir 
diye düşünüyorum. Asrileşme/çağdaşlaşma/Batılılaşma gibi kavramların anlam kazandığı 
yer aslında tam da bu dikotomidir. Evet, şimdilerde Batı-dışı toplumlar demek daha makbul 
gibi görünüyor ama bu kavram setinin de kendi içinde anlam boşluklarına sahip olduğu 
aşikârdır. Doğu ve Batı belli tarihsellikler ve coğrafi özelliklere işaret etmekte idi ama Batı-
dışı ülke ya da toplumlar demek daha da fazla genelleştirici bir özellik taşımaktadır. Tarihsel 
farklılıkları gözden kaçırarak toplumları tek tipleştirme tehlikesi taşımaktadır.  

Düşünme biçimim üzerinde yaptığı önemli etkilerden birisi Türk düşüncesi ve Türk 
sosyologları üzerine nasıl bilgi üretmemiz gerektiği yönündeki yaklaşımıdır. Öncelikle Türk 
düşüncesinin de bir yol haritası olduğunu kavramamı sağlamıştı. Geçmişten gelerek 
düşünme biçimimizin izdüşümlerini sosyologlarımızın tartıştığı sorunları nasıl anlamamız 
gerektiğini en iyi Ziya Gökalp’in değerlendirilmesi sürecinde anlamıştım. Farklı siyasi 
yaklaşımların farklı Gökalpler’i olduğunu, bu durumun hem sosyoloji siyaset ilişkisinin 
anlaşılmasında hem de Gökalp’in düşüncelerinin farklı siyasi eğilimleri nasıl etkilediğini 
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anlamamız açısından değeri olduğunu düşünmekteyim.  Hocanın Ziya Gökalp’in sosyoloji 
yapma biçimini eleştirenlere karşı İstanbul Sosyolojinin Ziya Gökalp gibi sosyoloji yapmaya 
devam edeceği yönündeki resti benim için hala daha çok canlı bir anıdır. Hoca bir yandan 
Gökalp’in Türk tarihi üzerine olan görüşlerine belli bir eleştirel gözle bakmakta, Osmanlı-
Türk ayırımının geçersizliğini ileri sürmekte, Osmanlı’nın Bizans’ın devamı olduğu 
yönündeki savlara yeni bir gözle bakmamızı sağlamakta, diğer yandan ise kültür ve uygarlık 
dikotomisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ideolojisine katkısını Gökalp sosyolojisinin 
özgün yanlarından biri olarak selamlamaktaydı.  

Türk sosyolojisine yönelik değerlendirmelerinde sosyologlarımızın sorunlarımız 
karşısındaki tutumlarını eleştirmekle birlikte hiçbirini değersizleştirmez ve 
itibarsızlaştırmazdı. Batıdan aktarma bir bilimle yola çıkmış olsalar da öyle ya da böyle 
bizim toplumumuzun sorunlarına dikkat çekmeleri onun için anlamlıydı. Hocalığa 
başladığım yıldan itibaren Baykan Hoca’nın bu tutumu her zaman benim için yol gösterici 
olmuştur. Toplumumuzun sorunlarına yönelik sorular soran, belli çözüm yolları öneren 
sosyologlarımızın -sonuçsuz kalsa bile- nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda 
öğrencilerime de benzer bir tutumu benimsemelerini tavsiye ediyorum.  Daha sonraki 
yıllarda Türk sosyologları üzerine olan çeşitli çalışmalarım da benzer bir eksende 
biçimlenmiştir. Farklı siyasal tutumlar benimseyen ve Kemalist ideoloji karşısında aldıkları 
tutumları tartışma konusu olan Niyazi Berkes ve Mümtaz Turhan gibi isimleri birlikte 

anlamaya çalışmak düşünce dünyamı zenginleştirmiştir. Mübeccel B. Kıray’ın çalışmaları da 
bana bazı şeyleri nasıl değerlendirmemem gerektiğini göstermiştir. Sosyolojik bir mesele 
olarak ampirik çalışma ve masa başı çalışma ayırımına giden Mübeccel B. Kıray’ın kentler üzerine 
yaptığı çalışmaları tarihselcilik karşısına yerleştirerek kenti anlama açısından taşıdığı hem 
olanakları hem de sınırlılıklarını görmem mümkün olmuştur. Hem de bir masa başı çalışması 
yaparak Türk toplumunun değişme dinamiklerinin bizzat alan verileri tarafından 
yanlışlanmasını görmek oldukça ilgi çekici idi.  

Baykan Hoca’nın düşünsel dünyamdaki önemli etkilerinden birisi de doktora çalışmama 
olan etkisidir. Maalesef doktora tezimi kendisiyle çalışma olanağı bulamadım ama seçtiğim 
konu tarih sosyoloji ilişkisi üzerinden seçilmiştir. -Danışman hocam Necla Arat’ın bu 
isteğimi de anlayışla karşıladığını desteklediğini de belirtmek isterim- Siyasi tarih ve 
toplumsal tarih ilişkisi bağlamında İttihatçı bir gazeteci olan Hüseyin Cahit Yalçın üzerinde 
bir monografik bir çalışma gerçekleştirdim. Batıcı siyasetin basın tarihi üzerinden nasıl 
açıklanabileceği konusunda yine hocanın Osmanlı-Türk aydınının basın yayın faaliyetlerine 
yönelik eylemlerini açıklayan yaklaşımlarını esas almıştım. Devletin tercihi olarak 
biçimlenen Batıcı siyasetin yürütülmesinde farklı siyasi tercihi olan aydınların dergiler ve 
gazeteler aracılığıyla çekişmelerine tarih üzerinden tanıklık etmeyi denedim. Çalışmalarım 
Türkiye’nin toplumsal yapısı üzerine çevirmem de benzer bir gelişmenin ürünüdür. Hiç ilgi 
duymayacağımı düşündüğüm siyasal süreçleri anlamaya yönelmem doktora tezim sonrası 
gerçekleşti. Türk düşüncesinin izdüşümleri aynı zamanda benim için siyasal süreçlerin 
anlaşılmasını sağlayan göstergelerdir. Osmanlı’nın son yıllarından itibaren ortaya çıkan 
siyasi takım ilişkilerinin günümüze kadar gelen etkisi yine basın yayın faaliyetleri üzerinden 
çok net olarak izlenebilmektedir. İttihat ve Terakki’nin iktidar dönemi darbeler tarihimizin 
anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Gazetelerin ve dergilerin Batı’daki 
örneklerinden farklı olarak siyasal çekişmelerin tarafı haline gelmesi ve Osmanlı-Türk 
aydınlarının da siyasal ve düşünsel eğilimlerinin anlaşılması Türk düşünce dünyasının 
karakteristiklerinin kolayca anlaşılmasını sağlayacak bir özellik taşımaktadır. Tezimi 
hazırlarken karşılaştığım şeylerden birisi de Türk sosyolojisinin kurucu isimlerinden kabul 
edilen Sabahattin Bey’in -namı-ı diğer Prens Sabahattin-Osmanlı toplumu ve İttihat ver 

 
 Sözünü ettiğim çalışmada Kurtuluş Kayalı hocanın da referansları etkili olmuştur. 
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Terakki’nin politikalarına karşı yürüttüğü muhalefete karşı düşünsel ve siyasal düzeyde 
verilen karşılıkların basında ne kadar fazla yer tuttuğudur. Bu da aslında Türk düşüncesinin 
dolayısıyla Türk sosyolojisinin gündelik siyasal yaşamla ilişkisinin anlaşılması açısından 
taşıdığı öneme işaret etmektedir. 

Erken Cumhuriyet dönemi ve çok partili yaşama geçiş evresinde de siyasal ayrışma ve 
çekişmeler, Batıcı siyasetin yönünün belirlenmesi benzer bir biçimde şekillenmiştir. Gazete 
başyazarlarının siyasi kimlikleri siyasal çekişmelerde çok canlı polemikleri ortaya çıkarmış 
ve dönemin siyasal yapısının da anlaşılmasına da ciddi katkılar sağlayan bir özelliktir. 
Demokrat Parti dönemi basın polemiklerine yönelik gerçekleştirdiğim çalışmada da bu 
izdüşümlerini izlemek mümkündür. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada ülkemizin hür 
dünyayı tercih etmesinin ardından çok partili yaşama geçilmesi Cumhuriyet’in kurucu partisi 
olan Cumhuriyet Halk Partisi ve bizzat bu partinin içinden çıkan Demokrat Parti arasındaki 
siyasi gerilimler siyasi eğilimlerine göre bölünmüş gazeteler de yer alan neredeyse partilerin 
resmi sözcüsü olarak kabul edebileceğimiz isimler tarafından yürütülmüştür. Aslında Batıcı 
siyasetin devamı olan yaklaşımlara rağmen partilerin toplumsal tabanları ile kurdukları 
ilişkilerin de tartışma konusu yapılması belki de dönemin ayırt edici bir özelliği olarak 
söylenebilir. Demokrat Partinin toplumsal tabanın belli beklentilerine uygun bir siyasi tutum 
izlemesi neredeyse rejim tartışmalarını da ateşleyen bir dinamo gibi olmuştur. Bu bağlamda 
basın faaliyetleri mecraları değişmiş olsa da iktidar ve muhalefet arasındaki gerilim ve 
çekişmeleri en iyi izleyebileceğimiz alanlar olarak hala daha önemini korumaktadır. 
Günümüzde sosyal medyanın bu kadara yaygınlık kazanmasına ve televizyonun güçlü bir 
siyasi kamuoyu oluşturma potansiyeline rağmen, havuz medyası, yandaş medya gibi kavramlar 
aslında süreklilik gösteren özelliklere işaret etmektedir. Türkiye’de devlet kapısı önünde 
gerçekleşen siyasi çekişmeleri kavramış olmak bugün bu analizleri yapmamı kolaylaştıran 
en önemli nedendir diye düşünüyorum.   

Akademiye Giriş Sürecimde Baykan Sezer 

Doktora tezim sonrası öğretim üyesi olarak atanmam da ve Mersin Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne atanma sürecinde de hocam Baykan Sezer ve Korkut 
Tuna’nın katkısı büyüktür. Henüz emekli olmadan -hatta önce emekli olmaya karar verip 
sonra karar değiştirmişti- atanma sürecimde eser değerlendirme jürimde yer almış ve 
bölüme gelmemi Rahmetli Eyüp Kemerlioğlu hocanın da onayı ile sağlayan kişilerden 
birisidir. Bana güvenerek referans olması benim için hala onur kaynağıdır. Bölüme geldikten 
kısa bir süre sonra vermeyi tercih ettiğim dersler çalışma konularımla ve İstanbul Sosyoloji 
ekolünün parçası olduğuma işaret etmektedir. Daha ikinci göreve başlamamın ikinci yılında 
Türk Sosyologları dersini tercih etmiştim. Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün hem 
kişisel çekişmeler ve 28 Şubat sürecine de binaen geçirdiği zor günlerin sonucunda yeniden 
lisans öğrenimine başlaması ile ders müfredatını yeniden gözden geçirip neredeyse yepyeni 
bir programa kavuştuk. O günlerde müfredat içinde yer alacak derslerde Türkiye eksenli 
derslerin koyulmasında tüm bölüm arkadaşlarımız son derece istekli davranmıştır. Derslerin 
benim tarafımdan yürütülmesi de ortak bir mutabakatla gerçekleşmiş İstanbul Sosyolojinin 
eğilimleri bir anlamda meşruluk kazanmıştır. Osmanlı Toplum Yapısı ve Türkiye’nin 
Toplumsal Yapısı gibi derslerin de müfredata girmesi bu dönemin ürünüdür.  

Zaman içerisinde ilgi alanlarım daha da çeşitlendi. Sosyolojinin iki alanı daha görüş 
alanıma girmeye başladı. Bunlardan bir tanesi sanat, diğeri de din sosyolojisi idi. Sanat 
meselesi aslında daha erken dönem bir ilgi alanıdır. Daha öğrencilik yıllarımda sinema ve 
resim en fazla ilgimi çeken dallardı. Tabii ki bir izleyici olarak. Zaman içerisinde görsel 
kültüre olan ilgim konuya ilişkin okumalarla arttı. Önce sanat ve edebiyat dergileri geldi 
sonra da Batılılaşma ve sanat meselesi akademik okumalarımda yer tutmaya başladı. Ertan 
Eğribel hocanın Türk Resminde Batılılaşma ve Arabesk üzerine yaptığı çalışmalar benim için 
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yol gösterici oldu. Doçentlik başvurumda oryantalist sanat anlayışı ile modern dünyanın en 
önemli sanat etkinliği olan Bianelller üzerinde -Özellikle İstanbul Bianeli- yaptığım çalışma 
Doğu ve Batı meselesi ekseninde biçimlenmiş bir çalışmadır. Günümüzün güncel sanat 
pratikleri içerisinde bile Doğu-Batı ikiliğinin nasıl yeniden inşa edildiğini görmek benim 
açımdan oldukça ilgi çekici idi. Aşıldığı söylenen ikiliklerin nasıl bir süreklilik arz ettiği 
görsel malzeme ve imgeler üzerinden yeniden yeniden üretilmekteydi. Yani Doğu-Batı 
ikiliği ya da sadece bir uygarlık ayırımı değil,  aynı zamanda sanatsal temsil ayırımlarına da 
işaret etmekte idi. Sadece makro düzeyde uygarlık temsilleri değil, Türk resmine ve Türk 
müziğine ilişkin ön kabullerde aslında bu ikilikler üzerinden şekilleniyordu. Aynı ikilik Türk 
resminin ve Türk müziğinin sentezlenme çabası da Ziya Gökalp’ten beri kültür 
politikalarımızda da karşılığını bulmuştu. Tüm resim eleştirisi ulusaldan evrensele nasıl 
gidilmesi gerektiğine dair önermelerle doluydu. Dönemler değişse bile ana akım yaklaşım hiç 
değişmiyordu. Küreselleşme döneminde bu kez küresel-yerel eğilimler ön plana çıkarılmıştı. 
Aslında hikâyenin aslında değişen herhangi bir şey de yoktu.  

Din sosyolojisi bağlamını düşündüğümde de hocanın Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı 
kitabı aklıma geliyor. Hala din sosyolojisi konusunda benzer bir çapta kitap yazıldı mı 
bilmiyorum. Din sosyolojisinde ülkemizde anlaşılan şey çoğunlukla Batı kaynaklı kuramsal 
perspektiflerin tekrar edilmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Hocanın bu kaynağını 
okumak bana öncelikle dini uygarlıklar arası ve toplumlar arası ilişkilere yerleştirmek 
imkânı verdi. Bugün bölümde bulunan ve benim yürüttüğüm derste daha ziyade din ve 
mitoloji üzerine kafa yoruyorum. Mitosları da uygarlıklar arası ilişkilerde nasıl yerleşeceğin 
ilk ipuçlarını hocanın eserlerinden edindim. Bugün sayfalar dolusu yaptığım okumalar 
ancak belli bir perspektifte anlam kazanıyor; o da toplumlar arası ilişkilerin din ve mitosları 
açıklamadaki eşsiz bir alan sağlamasıdır.  

Sonuç Yerine 

Daha öğrencilik yıllarımda Baykan hocanın öğrencileri ile yakın bir ilişki kurmuştum 
Hem dostluk hem de akademik dayanışma olarak da isimlendirebileceğim bu ilişkiler, 
bugünde devam etmekte ve akademik çerçeve de kaynak alışverişinden düşünsel alışverişe 
kadar genişlemiş bir ağ oluşturmaktadır. Bu sürece daha sonra katılan Ankara merkezli bir 
hocanın da katkılarını da asla göz ardı edemem. Kurtuluş Kayalı hocamızın da Baykan 
hocanın etrafında kümelenmiş öğrencileri ile kurduğu ilişki de bu bağı güçlendirmiştir. 
Baykan hocanın metinlerini Türk Sosyolojisi içerisinde oldukça özgün bir bağlama 
yerleştiren Kurtuluş hocada Türk düşünce dünyasına katkıları ile gündeme gelmiştir. Bugün 
de bu dostluklarım ve akademik temaslarım sayesinde güçlü bir aidiyet duygusu yaşıyorum 
ve hocam Baykan Sezer’i sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. 

  

 

Etik Kurul Raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100 

Çatışma beyanı: Makalede, herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile mali çıkar çatışması 
yoktur. 


