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Özet: Kemal Tahir'in özgün konumu ve önemi Doğu-Batı çatışması tartışmaları 

içinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı/Doğu devrimcisi olarak, Batıcı yerlilik anlayışına 

karşı, Baykan Sezer ile birlikte yeni bir yol ayrımının temsilcisi durumundadırlar. Bu 

çalışmada Kemal Tahir ve Baykan Sezer'in sosyolojide özgün konumu tartışılacaktır. 
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THE LOCALITY OF KEMAL TAHİR AND BAYKAN SEZER IN THE EASTWEST 

CONFLICT AND THEIR AUTHENTIC POSITIONS AS AN EASTERN / 

OTTOMAN REVOLUTIONIST 

Ertan Eğribel 

 

Abstract: Kemal Tahir's authentic position and importance emerged in the East-West 

conflict debates. Together with Baykan Sezer, Kemal Tahir, as an Ottoman / Eastern 

revolutionist, are the representatives of a new turnout against Westernist 

indigenousness understanding. In this study, the authentic position of Kemal Tahir 

and Baykan Sezer in sociology will be discussed. 
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KEMAL TAH İR VE BAYKAN SEZER’ İN DOĞU-BATI 
ÇATIŞMASI İÇİNDE YERLİLİĞİ VE DOĞU/OSMANLI 

DEVRİMCİSİ OLARAK ÖZGÜN KONUMLARI ÜZER İNE 

Ertan Eğribel 

Kemal Tahir ve Baykan Sezer’in Doğulu Devrimci-Yerliliği Anısına 

Kemal Tahir'in özgün konumu ve önemi Doğu-Batı çatışması tartışmaları içinde or-
taya çıkmıştır. Osmanlı/Doğu devrimcisi olarak, Batıcı yerlilik anlayışına karşı, Baykan 
Sezer ile birlikte yeni bir yol ayrımının temsilcisi durumundadırlar. 2 Kemal Tahir kimsenin 
tekelinde değildir. Bizim yazılarımız ve konuşmalarımız da önce bizi bağlar. Farklı görüş-
ler ve yorumlar elbette olacaktır. Aynı konuya bakarken ortaya çıkan bu çeşitlilik, Kemal 
Tahir’den yararlanmamız şartıyla ve farklı görüşleri birbirine yaklaştırdığı ölçüde kendimi-
zi amacımıza ulaşmış sayacağız. Bu çalışmada Kemal Tahir’in yerliliği veya kimliğini 
geçmişteki yazılarımızdan yola çıkarak yeniden tanımlamaya çalışacağız. Daha önce Ke-
mal Tahir ile ilgili bu yönde Ufuk Özcan ile birlikte bir dizi yazı yazdık. Becerdik veya 
beceremedik ama bu yazılardan akıllarda iki şeyin kalmasını bekledik. Birincisi Kemal 
Tahir’in yerli ve Doğu/Osmanlı devrimcisi/sosyalisti olduğu, ikincisi de Kemal Tahir’in 
ancak Baykan Sezer ile ilişkisi içinde anlaşılacağıydı. Gerçekte bu iki önerme birbirini de 
açıklar, destekler ve birbirinden koparılamaz niteliktedir. İki farklı yönün bileşkesi veya 
bütünsel tarafı “Doğu-Batı çatışması sorunu/kuramıdır. Bizim Kemal Tahir’e olan ilgi-
miz/yakınlığımız da bu yöndedir. 1- Kendimizi Doğu/Osmanlı devrimcisi/sosyalisti olarak 
tanımlıyoruz. 2- Baykan Sezer’in öğrencileriyiz. Türk sosyolojisi ile ilişkimizi belirleyen 
temel ölçütümüz Doğu-Batı çatışması/sorunudur. İlginçtir Kemal Tahir roman anlayışı ve 
düşüncesi ile ilgili toplantılarda ve çeşitli yazılarda bizim ısrarla üzerinde durmak istediği-
miz Kemal Tahir’in bu iki özelliği üzerinde durmaktan özenle kaçınıldı. Bunun için özel 
bir gayret gösterildiğini de gözlemliyoruz. Günümüzde veya geçmişte de böyledir. Bu 
görmezden gelmenin bir nedeni vardır. Kemal Tahir ve Baykan Sezer Doğu-Batı çatışma-
sına dayalı Doğucu yerlilik ve devrimcilik anlayışının ilk temsilcisi ve öncüleridir. Egemen 
dünya düzeni ve Batı-merkezci resmi ideolojilerden/kuramlardan bu yönde ayrılmışlardır. 

Doğu-Batı Farklığına Dayalı Batıcı-Yerlilik ile Doğu-Batı Çatışmasına 
Dayalı Doğulu Devrimci-Yerlilik Arasında İlk Yol Ayrımı 

Türkiye’de Osmanlıcı, Türkçü, İslamcı, sosyalist, Kemalist çeşitli siyasi kadroların 
dünya görüşleri ve yerliliği devletin Batıcılaşma seçimine dayalı olarak ortaya çıkmıştır. 
Batı içindeki farklı siyasetler nedeniyle Osmanlı ve sonrasında birden fazla siyasi seçim ve 
çeşitli yerlilik anlayışları söz konusudur. Taraflar kendi siyasi seçimlerine dayalı olarak, 
farklı kadroların Batı ile ilişki kurmasını istemedikleri için diğer tarafları yerli olmamakla 

2 Bu çalışma 19.4.2019 tarihinde İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin düzenlediği “Kemal Tahir ve Yerlilik“ toplantısın-
da bildiri olarak sunulmuştur.  
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(Batı işbirlikçili ğiyle) suçlamışlardır. Batıcılaşma ve Batı öğretilerine dayalı olarak Türk 
toplum tarihinin ve toplum kimliğimizin farklı yönleri ile ilişki kurulması toplum kimliği-
mizin birbirine karşıt olarak tanımlanmasına neden olmuştur. Batı’ya verilen üstünlük 
modernleşme/ilerleme/toplumsal değişme ve yerlilik anlayışının ortak temeli yapılmıştır. 
Sosyolojimizde yaygın olan kültür ve uygarlık ayrımı bunun bir ifadesidir. Batıcı olmak ile 
yerlilik arasında çatışma/uzlaşmazlık görülmemiştir. Batıcılaşma devletin resmi siyase-
ti/görüşüdür, ancak (bir dönem hariç) Batı içi farklılaşmalar ve ittifakların değişmesi nede-
niyle tek bir siyaseti, tek bir siyasi kadroyu ve dünya görüşünü mutlaklaştırmak mümkün 
olmamıştır. Batıcılaşma sonrasında çeşitli siyasi kadrolar ve dünya görüşleri arasındaki 
çekişme “kapı önü” iktidar çekişmesi olmaktan ileri gitmemiştir. Devletin Batıcılaşma 
siyasi seçimi, Doğulu bir toplumda Batıcı siyaset tersliği, mevcut siyasi kadroların, aydınla-
rımızın ve toplumumuzun dramını oluşturmaktadır.  

Osmanlı’dan bu yana devletin siyasi seçimine dayalı olarak Batıcılaşma hem soru-
numuz, hem de çözüm yoludur. Kemal Tahir öncelikle romanlarında çeşitli siyasi kadrola-
rın, aydınlarımızın ve toplumun bu dramını ifade etmiştir. Türk romanı Doğu-Batı farklılı-
ğına ve değişime dayalı bireysel-toplumsal dramları “aşırı Batılaşma”, “vatanseverlik”, 
“yerlilik”, “kurtulu ş”, “bozulma”,” dini muhafazakarlık/gericilik”, “köycülük”, “memle-
ketçilik” gibi temel konular içinde ele almıştır. Kemal Tahir’in Türk romanında gerçekleş-
tirdiği ilk yenilik yaptığımız Batıcılaşma siyasi seçiminin kendisini siyasi ve toplumsal 
düzeyde bir bütün olarak tartışma konusu yapmasıdır. Türk toplum tarihi içinde Batıcılaş-
ma, devletin Doğu-Batı ilişkilerinde gerçekleştirdiği cephe değişikliği resmi siyaset ve 
görüş olmasına karşılık bir çözüm olmadığı gibi toplum kimliğimizin de tahribine ve zor-
lanmasına neden olmuştur. Kemal Tahir düşüncesinin, sanat-edebiyat anlayışının ve ro-
mancılığının başlangıcındaki ilk problemler ve açıklamalar (tezler) bunlardır. Devletin 
Batıcılaşma siyasi seçimi ve buna uygun tek bir dünya görüşü ve kadro oluşturulamaması 
devleti kurtarma adına yola çıkan birbirine karşıt kadroların ve seçilen siyasete göre tanım-
lanan çeşitli toplum kimliklerinin (yeni sorunlara yanında) ortaya çıkması toplum kimliği-
nin/yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Kemal Tahir öncelikle bir sanatçıdır, roman 
yazarıdır, ancak romancı kimliğini geliştirirken aynı zamanda ele aldığı konu ve sorunlar 
üzerinde bir değerlendirme ve tutum ortaya koyma çabası içindedir. Bu nedenle romancı 
ve düşünür kimliği birbirini beslemiştir. Sorunlar önünde tutum alma çabası sorunları açık-
lama ve üzerinde etkili olma çabasını da içerdiği için romancılığı yanında tarih, sosyolo-
ji/bilim düzeyinde de görüşlerini geliştirme çabası içinde olmuştur. Kemal Tahir’in düşün-
ce serüveninde bütünsel düzeyde Doğu-Batı çatışması kuramına geçiş, görüşlerini berrak-
laştırması Baykan Sezer ile ilişkisiyle birliktedir. Bu bir öncelik ve üstünlük ilişkisi biçi-
minde değildir. Kemal Tahir-Baykan Sezer düşüncesi kendi seyri içinde doğal bir bütünlük 
oluşturur.  

Kemal Tahir-Baykan Sezer Bütünlüğü 

Kemal Tahir’i çeşitli nedenlerle konu edinen ve uzman olarak her ölüm ve doğum yıl-
larında öne çıkan kişiler daha çok dönemin kültürel iktidarı ve koşullarından yola çıkarak 
kendilerince bir Kemal Tahir portresi veya kimliği üzerinde durdular. Bütün övgülere 
rağmen Kemal Tahir-Baykan Sezer düşüncesinden/yönteminden yararlanmaktan kaçındı-
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lar. Yergide bulunanların zaten böyle bir derdi yoktu. Bu açıdan övgü ve yerginin ötesinde 
gerçekten Kemal Tahir’i anlama ve yararlanma çabası yoktur. Kendi bulundukları konum-
dan vazgeçmeden Kemal Tahir’i Batı eksenli Türkçü, İslamcı, Osmanlıcı ve sosyalist 
görüşlere göre uyarlamaya veya dönüştürmeye çalıştılar. Kemal Tahir’i Doğu-Batı çatış-
ması kuramı ve Baykan Sezer ilişkisinden koparmak/yalnızlaştırmak, yerli ve devrimci 
kimliğini gözardı ederek, arafta/yönsüz/yöntemsiz bırakmak bu girişimin bilinçli/bilinçsiz 
bir yönüdür. Kemal Tahir ve Baykan Sezer’in yerliliği ve devrimciliği Doğu-Batı soru-
nu/çatışması içindeki yerlerinden ve tutumlarından kaynaklanmaktadır. Türk toplum tarihi 
ve Osmanlılık ile bu yönde bir ilişki kurmuşlardır. Doğu-Batı çatışmasında taraftırlar, Batı 
soygun ve sömürüsüne karşı Doğu halklarının savunucularıdırlar. Ancak Doğu-Batı çatış-
masını ve/ya da farklılığını mutlaklaştırmak yerine mevcut dünya egemenlik ilişkisini ve 
dengesini aşmayı amaçlamaktadırlar. Sürgit bir çatışma ve/ya da taraflardan birinin denge-
yi kendi adına/lehine ele geçirmesi/denge değişikliği ile yetinmemektedirler, sorunun, 
çatışmanın ortadan kalkmasını ve çözümlenmesini istedikleri için devrimcidirler. Doğu-
Batı çatışmasının aşılması yönündeki sıçramaya Türkiye’nin tarihi/teorik katkı-
sı/müdahalesi Kemal Tahir-Baykan Sezer çizgisinin yerlilik ve devrimciliğinin birbirine 
koşut anahtarlarıdır.  

Kemal Tahir ve Baykan Sezer’in Türk toplum tarihine ve Osmanlı’ya yönelik ilgileri 
Doğu-Batı çatışmasında mevcut birikimimizi ve imkanlarımızı tanımak içindir. Doğu-Batı 
çatışması uygarlık tarihinin hem bütünsel birikimini, hem de sorununu oluşturmaktadır. 
Son iki yüzyıldır Batı dünya egemenlik düzeninin yarattığı uygarlık krizini/tahribatını 
gidermek için siyasetten iktisada, bilimden sanat-edebiyata kadar yaşamın her alanında 
devrimci bir sıçramayı gerçekleştirmek gerekmektedir. Batı’da toplumsal güçlerden bu 
yönde bir atılım beklemenin mümkün olmadığı günümüzde açıkça ortaya çıkmıştır. Elbet-
te Doğu için sınıfsal bir devrimden değil, önce Batı dünya egemenliğini kıracak demokratik 
siyasi ve toplumsal bir devrimden, dünya görüşünden söz etmek gerekiyor. Doğu toplum-
ları tarihte sorunlarının çözümünü devlet/siyaset düzeyinde bir sıçrama ile gerçekleştirmiş-
lerdir. Kemal Tahir-Baykan Sezer düşüncesinin yerliliği ve devrimciliği bu yönde bir çaba 
içinde biçimlenmiştir. Mevcut düzen/devlet ve siyasi kadrolar ile uyumsuzluğu, dışarda 
kalmalarının bir nedeni de budur. Ancak mevcut siyasi kadroların başarısızlığı ve açmazları 
nedeniyle görüşleri canlığını sürdürmektedir. Farklı siyasi kadroların Kemal Tahir ve Bay-
kan Sezer ile ilişkilerindeki uzaklık ve yakınlığın nedeni de bundan kaynaklanmaktadır.  

Kemal Tahir aramızdan ayrılalı neredeyse 50 yıl oldu. Baykan Sezer ise nerdeyse 20 
yıldır aramızda yok. Ancak görüşleri önem ve dinamizmini korumaktadır. Kemal Tahir’e 
olan ilgi ölmeden önce ve sonrasında çeşitli çevreler tarafından olumlu veya olumsuz bir 
biçimde gündemdedir. Kemal Tahir’e olan ilginin Baykan Sezer’den bağımsız olarak 
kurulmak istenmesi önemlidir ve açıklanması gerekir. Kemal Tahir ile Baykan Sezer ilişki-
si/yakınlığı bizim yakıştırdığımız bir özellik değildir. Öncelikle her ikisi de birbirlerinin 
çalışmalarından etkilendiklerini söylemektedirler. Baykan Sezer’in Kemal Tahir’le özel bir 
yakınlığı, tanışıklığı olduğu gibi Kemal Tahir’in ölümünden sonra da, 1970’li yılların ikinci 
yarısından itibaren sosyoloji bölümünde yaptırdığı tezler yanında, çeşitli toplantılarda yap-
tığı konuşmalar ve Kemal Tahir’in Notlar’ının yayını sırasında önsözlerle ve çeşitli dergile-
re yazdığı yazılarla yaşamının sonuna (2002) kadar bu ilgisini sürdürdü. Bu çabasında 
devamlılık yanında, kendi bakış açısıyla örtüşen sistematik bir bütünlük de vardır. Bu açı-
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dan Kemal Tahir-Baykan Sezer ilişkisi adeta bir içiçe geçmişlik gösterir ve diğer yaklaşım 
ve değerlendirmelerden ayrılır. Bizim de Kemal Tahir’e olan ilgimiz Baykan Sezer sosyo-
lojisi aracılığıyladır. Kemal Tahir ile ilgili değerlendirmeler çeşitli dönemlerde değişmiş ve 
dönemin egemen kültürel eğilimleri ve atmosferine göre farklı biçimlerde ele alınmıştır. 
Bunun bir zenginlik olduğunu söylemek mümkün değildir. İlgide süreklilik bir örtüşme ve 
bütünleşme çabası değildir; bunun yerine İslamcı, Türkçü, Kemalist ve sosyalist görüşlere 
bir uyarlama/ortak etme ve/ya da dönemin siyasi ve kültürel iklimine uygun bir farklılaş-
tırma/değiştirme çabası söz konusudur. Bu nedenle Kemal Tahir-Baykan Sezer ilişkisi 
kurmaktan kaçınılmıştır. Kemal Tahir’in düşünce yöntemi sosyoloji/bilim düzeyinde Bay-
kan Sezer ile anlaşılabilir, öğrenilebilir, aktarılabilir ve paylaşılabilir. Bu ilişki sadece sorun-
ları anlamak, açıklamak düzeyinde değil, eylem/tutum düzeyinde sorunlara müdahale 
etmek/dönüştürmek için de önemlidir.  

Kemal Tahir ve Baykan Sezer’in görüşleri belli bir dönemde ve belli koşullar altında 
ortaya çıkmıştır; dünyadaki ve Türkiye’deki arayışlardan, tartışmalardan bağımsız değildir. 
Bu açıdan 1960'lı-70’li yılların özel bir önemi vardır. Bu dönem II. Dünya Savaşı sonrasın-
da Sovyetler Birliği-ABD arasında çekişme ve birliktelik içinde Batı dünya egemenliğinin 
yeniden örgütlenmeye çalışıldığı bir dönemdir. Batı sömürgeciliğinin tasfiye olduğu bu 
dönemde bağımsızlığına kavuşan yeni devletler Batı-merkezli açıklamaların dışında yeni 
arayışlar içindedir. Bu yeni arayışlarında kendi tarihsel ve toplumsal konumlarından, özel-
lik ve birikimlerinden yararlanmak istemektedirler. Batı bu yeni arayış ve tartışmalarda da 
öncelik alma çabası içindedir. Bu yönde girişimler öncelikle Fransa’da öne çıkmıştır. Ke-
mal Tahir ve Baykan Sezer bu tartışmalara aktif olarak katılmışlar, dünya ve Türkiye açı-
sından yeni sonuçlar çıkarmışlardır. Doğu devrimcisi ve yerli bir bakışa sahip olmaları bu 
anlamdadır. Bu yönde ortaya çıkan görüşleri Batı ile uyumsuz olduğu gibi yeni dönemin 
resmi modern-muhafazakar ve sosyalist görüşleriyle de karşıtlık oluşturmuştur.  

Doğucu-Yerlilik ve Devrimcili ğin İlk Kaynakları Olarak Notlar 

Türkiye’de aydınlar Batı’da ve Türkiye’de egemen olan kültürel iktidarla ve koşullar-
la çok yakın ilişki içindedirler. Bir yönüyle bu durum Kemal Tahir için de söz edilebilir. 
Kemal Tahir 1930’lı yıllardan beri Türkiye’de siyaset, edebiyat ve toplum düşüncesiyle 
ilgilidir. Ancak yayınları ve düşüncesi içinde özgün bir yazar ve sosyalist olarak öne çık-
ması ve Batıcılaşma karşıtı yol ayrımını kuramsal düzeyde de belirginleştirmesi 1960’lı 
yıllar sonrasıdır. 1960’lar öncesinde kendi konumunu belirleyen çizgi ana hatlarıyla Batıcı 
milli/yerli ve sosyalist bir düzeydedir. Bunu 1940’lı yıllarda Fatma İrfan’a hapiste yazdığı 
mektuplarda da görmek mümkündür. 1955-60 sonrasında Kemal Tahir’in kendi düşünce 
serüveni içinde genel bir kopuş ve arayış söz konusudur. Sosyalizme, Doğu’ya ve Osman-
lı’ya bakışının geçmişteki görüşleriyle ilgisi yoktur. Elbette yine yerli ve sosyalisttir, Türki-
ye’nin sorunlarının çözümüyle, tarihiyle, gerçekliğiyle ilgilidir. Ancak bu yönde ele aldığı 
konularda bir süreklilik olsa bile bakış açısında ve değerlendirmede bir farklılaşma/sıçrama 
vardır. Geçmişte yazdıklarını da bu anlamda geliştirmiş ve düzeltmiştir. Kemal Tahir’in 
Notlar'ını yayına hazırlayan (daha doğrusu Melda Kalyoncu’nun hazırladığı dosyaları 
yayınlayan) Cengiz Yazoğlu’nun 2018’de Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen toplan-
tıda söylediği bir şahitliği var. Kemal Tahir’in geçmişte gazetelerde tefrika biçiminde ya-
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yınlanan romanlarını (bir tür taslak olarak kabul edip) tekrar roman olarak yayınlarken çok 
zahmetli bir düzeltme içine girdiğini belirtir. Fethi Naci de Kemal Tahir’in romanlarının 
yeniden baskısı sırasında eklemeler yaptığını ve ana karakterlerin bile değiştiğinden söz 
eder. Aslında bunun, her romancı için geçerli olabilecek bir yeniden yazma ve değiştirme 
çabası olduğundan söz edilebilir. Ancak Kemal Tahir’in bu konudaki çabasını basit ekleme 
ve düzeltmeler olarak görmek mümkün değildir. Bunun için 15 cilt olarak yayınlanan 
düşünce "Notlar"ına bakmak yeterlidir. Bu biraz da merakla beklenen bu notların yayınının 
niçin gereken ilgiyi görmediğini ve “kullanışsız” olduğunu da açıklar. Gerçekten eğer 
Notlar'ın girişinde eğer Baykan Sezer’in (Cengiz Yazoğlu ile birlikte) açıklayıcı girişleri 
olmasa Notlar adeta yeniden ele alışlarla sürekli geliştirilmeye çalışılan bir tekrar ve yığın 
biçimindedir. Biz Kemal Tahir’in sadece temel doğrularına değil, aynı zamanda arayışına 
ve bu arayışı sırasında ortaya çıkan çeşitli duraklardaki açmazlarına da bir yönüyle ortağız. 
Kemal Tahir gerçeği bulduğunu sandığı zaman bile elindeki gerçeği yeni edindiği bilgilerle 
ve çalışmalarla sınamaya, doğrulamaya, daha çok zenginleştirmeye, mükemmelleştirmeye 
çalışmıştır. Geçerli olan daha geniş bir açıklama söz konusu olduğunda “yanılmışız arka-
daş” demekten de kaçınmamıştır. Şüphe, kuşku ve arayış gerçeğe, Türk toplumuna, roma-
na ve düşünceye olan saygısındandır.  

Kemal Tahir’in “notları” kitap haline getirilirken en kolay, yüzeysel biçimde yazıları 
tasnif etme, sınıflama/dosyalama ve sonra toplamı kitap haline getirme yöntemi belli baş-
lıklar altında toplamak olmuştur. Bu gerçekte konu ve sorunları bağlamından koparan 
sınırlı ve yüzeysel bir sınıflamadır. Notların gerçek içeriğini ve önemini ortaya koymaya 
yeterli değildir. Notların bu yetersiz yayını da elbet önemlidir. Ancak esas bundan sonra 
Kemal Tahir’in düşünce serüvenine, ele aldığı konu ve sorunların önem sırasına ve vardığı 
sonuçlara göre yayınlanmalıdır. Bu nedenle bugünkü notların yayınını “Cengiz Yazoğlu 
derlemesi” olarak tanımlayabiliriz. Bütün yetersizliğine rağmen Kemal Tahir notlarının 
kitap olarak başlıkları Kemal Tahir’in ilgi duyduğu konuları/sorunları göstermesi yanında, 
döneminde ilgi duyduğu konularla ilişkilidir. Kemal Tahir’in yöntemini değil ama notların 
bugünkü tasnifi belli konulardaki ilgisi ve tutumunu belirtmeye izin vermektedir.  

Kemal Tahir ilk romanının çıktığı tarih olan 1955’ten sonra öncelikle kendi uğraştığı 
alan ile ilgili düzenli olarak notlar almaktadır. Kemal Tahir ölümüne kadar romancı olarak 
yaşamış ve çeşitli okuma ve notlarını önce romancılığını geliştirmek için sürdürmüştür. 
Romanları sadece üçlemeler, ikilemeler olarak değil, belki de bir bütün olarak Türk toplum 
tarihinin çeşitli evrelerini ve sorunlarını alan bir bütünlük ve süreklilik içindedir. Birbirini 
besler ve kimi zaman da düzelterek, değiştirerek, açılarak sürdürür. Bu açıdan baktığımızda 
notların başlıkları içinde öne çıkan 4-5 konu/problem Kemal Tahir’in çalışmalarının hangi 
yönlerde geliştiğini de kabaca saptamaya imkan vermektedir. Kemal Tahir’in çeşitli bölüm 
başlıkları altında yayınlanan notlar içinde “Sanat-Edebiyat” başlığı dört cilt olduğu gibi 
yayınlanan diğer ilgili notlar da kendilerine verilen ana başlığın ötesinde elbette Kemal 
Tahir’in görüşleri yanında kendi uğraştığı sanat dalı olan romancılığını geliştirmeye yöne-
liktir. Bir anlamda “Sanat-Edebiyat” başlığı altında yayınlanan notlar daha sonra Batılaşma, 
Osmanlılık-Bizans, Sosyalizm gibi bölüm başlıklarında toplanan notların da alt yapısı-
nı/temel taşlarını oluşturmuştur. Kemal Tahir’in notları rastgele konularda alınan notlar 
değildir. Bu notların bir bölümü romanlarından bağımsız olarak daha sağlığında son biçi-
mini alarak çeşitli dergilerde ve gazetelerde yayınlanmış, özel bir ilgi görmüş, bütününün 
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yayınlanması için büyük bir merak ve beklenti oluşmuştur. Kemal Tahir’in kendi düzen-
lemesi olmasa da yıllar sonra yayınlanan notları bitmiş, tamamlanmış değil, üzerinde çalı-
şılması gereken notlardır. Bu notlar aynı zamanda Kemal Tahir’in Doğulu devrimci-yerli-
özgün konumunu da tanımamızı sağlar. Kemal Tahir yaşamı boyunca kolay çözümler ve 
hazır kalıplara karşı çıkmıştır, notlarında da bu tür kolay çözümler ve hazır kalıplarla karşı-
laşmak mümkün değildir. Ancak Kemal Tahir etkili ve özlü bir anlatıma kavuşma çabası 
içinde tutarlıdır. 1960’lı yıllardan başlayarak Kemal Tahir sadece bir romancı değil, aynı 
zamanda kendine bağlı yeni bir tavrın ve yeni bir görüşün de geliştiricisi ve savunucusu 
olarak Türk toplum düşüncesi içinde yerini almıştır. Kemal Tahir’in ortaya attığı, tartışma-
ya açtığı konular kayıtsız kalınacak, bilmezden gelinecek konular değildir. Bu nedenle 
tartışmaya açılan konularda olumlu veya olumsuz yönde görüş bildirmek veya bilgi sahibi 
olma zorunluluğu vardır. Bu konular Türk düşüncesinde söz sahibi olmanın ve yer edine-
bilmenin de koşulunu oluşturmaktadır. Kemal Tahir ve Baykan Sezer düşüncesinin birliği-
ni oluşturan kaygı Türk toplum tarihi ve gerçeği ile bir yönüyle ilişki kuruma çabasının 
ötesindedir. Türk toplum gerçeği ile kurulan ilişki Türk halkına dünya sorunları karşısında 
ne yönde ilişki kurulması gerektiği konusundadır. Bu ilişki Türk halkına bir söz hakkı 
kazandırdığı gibi yeni bir geleceğin kurucusu olma onurunu da vermektedir.  

Sonuç Yerine: Temel Mesele ve Doğu-Batı Çatışmasını Aşmak 

1960’lardan bu yana Doğu-Batı çatışması kuramı Kemal Tahir-Baykan Sezer ile 
Türkiye’nin dünya sosyolojisine bir katkısıdır. Doğu-Batı arasındaki farklılıktan değil, aynı 
zamanda çatışmadan söz etmektedirler. Bu anlamda verili dünya düzenine uyumlu mo-
dern-yerli/milli/dini/devrimci siyasetlerden ve görüşlerden ayrılmışlardır. Son iki yüzyılda 
Doğu-Batı farklılığı Batı tarafından gündeme getirildiği gibi, bu farklılık Batı çözümü 
yönündeki (modernleşme/Batıcılaşma gibi) siyasi arayışlara ve kuramlara dayanak yapıl-
mıştır. 1990'larda Huntington ile Batı’da Doğu-Batı çatışması/farklılığı görüşü de gündeme 
gelmiştir. Ancak çatışmanın bugünkü görünümü içinde Batı üstünlüğü temelinde taraflar 
arasındaki ayrım, çatışma ve denge/sizlik mutlaklaştırılmaktadır. ABD eksenli Batı dünya 
düzeni tarih-üstü, koşullar üstü olarak otoriter hale gelip mutlaklaşırken toplum ilişkilerin-
den ve toplumdan kopmaktadır. Son dönemde modernleşmeye yönelik eleştirilerin Batı 
tarafından gündeme getirilmesi, buna karşılık küre-muhafazakar yeni bir dünya düzenin-
den söz edilmesi rastlantı değildir. Verili dünya düzeni içinde bu farklılaşmadan ve çatış-
madan çıkarları olan taraflar bu dengeyi değiştirmek, kendilerine yer açmak ve konumla-
rında iyileştirme istese bile sorunu aşmayı amaçlamamaktadır. İnsanlığın birliğini ve daya-
nışmasını sağlayacak tarihi bir sıçrama ve yeni bir dünya söz konusu olmadığı için günü-
müzde Doğu-Batı sorununun aşılmasından söz edilmemektedir. İslamofobi ve karşısında 
“Batı düşmanlığı” ile ayrım ve çatışma sürgit bir açmaz haline getirilmektedir. Bu farklı-
laşmanın ve çatışmanın yükünü çeken Doğu ülkelerinde devrimci bir biçimde sorunun 
aşılmasının gündeme gelmemesinden Batı’nın çıkarı vardır. Bu nedenle Sovyetler Birliği'-
nin tasfiyesi sadece Batı sosyalizminin sonu değil, genel olarak sosyalizmin, bütünsel dün-
ya görüşlerinin sonu olarak öne çıkarılmıştır. Dünya egemenliğini elinde tutan Batı kendi 
açısından Doğu-Batı çatışmasını gündeme getirirken kendi kimliğini ayırmayı ve Doğu ile 
farklılaşmayı mutlaklaştırdı. Batı-dışı ülkelerde de bu yönde görüşler ABD eksenli küre-
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yerelleşme görüşleriyle yaygınlaştı. Geçmişte modern anlamda Batı merkezli evrensellik 
ile milliyetçilik ayrımına (Batıcı liberal-muhafazakar) dayalı yerlilik anlayışı sonuna kadar 
götürülerek küre-yerelleşme çerçevesinde dinsel, mezhepsel, cemaat, cins ve etnik kimlik-
lere dayalı tarih-ötesi, devlet/toplum-üstü, koşullar-üstü küre-muhafazakar yeni bir yerlilik 
anlayışına dönüştü. Bu yerlilik anlayışı içerde tarihten kopuk gizemli, mitoslara, hamasete 
dayalı dar bir dünya görüşüne ve otoriterliğe, beka/varlık sorununa dönüşürken, dışa yöne-
lik tepki kaderci komple teorilerine dayalı açıklamalar biçimindedir. 

Günümüzde de Kemal Tahir-Baykan Sezer düşüncesinin/sosyoloji anlayışı gözden 
uzak tutulurken, Kemal Tahir’in romanlarının ve düşüncesinin bütünsel dünya görüşünden 
kopuk slogana/capslere indirgenmiş biçimi hamasete dayalı küre-muhafazakar bir yerlilik 
anlayışına dayanak yapılmaktadır. Kemal Tahir-Baykan Sezer’in Doğu-Batı soru-
nu/çatışması kuramının gündeme gelmemesinin ve Doğulu devrimci/sosyalist kimlikleri-
nin gözden kaçırılmasının bir nedeni budur. Kemal Tahir ile ilgili değerlendirmeler çeşitli 
dönemlerde değişirken egemen kültürel ortam ve bugünden bakarak Kemal Tahir’i ve 
geçmişi değerlendirme öne çıkarılmıştır. Kemal Tahir’i kendi kimliği ve özellikleri içinde 
tanımak yerine, bugünden yola çıkarak tarafların kendi Türkçü, İslamcı, sosyalist kimlikle-
rine göre tanımlanmaktadır. Böylece Kemal Tahir’in görüşlerinde eksiklikler bulmak, 
Doğulu devrimci-yerlilik anlayışını görmezden gelmek, ihmal etmek, eleştirmek, sınırlan-
dırmak, Kemal Tahir’i kendi kimliklerine uyumlu hale getirmek çabası söz konusudur. 
Elbet bu ilgiyi bütünüyle olumsuz olarak görmek mümkün değildir. Bunun bir başka yönü 
de mevcut farklı siyasi kadroların Kemal Tahir ile ilişki kurarak kendi görüşlerini yeni 
koşullara uyarlama, aşındırma ve revize etme çabası olarak ortaya çıkmaktadır.  

Kemal Tahir’in romancılığını, düşüncesini, Doğulu/Osmanlı sosyalist kimliğini ve 
yerliliğini kendi ortamı içinde değerlendirerek Türkiye’nin ve dünyanın sorunları karşısın-
daki (bizimde paylaştığımız) tavrını/tutumunu ortaya koymak gerekir. Kemal Tahir’in 
çeşitli konu ve sorunlar karşısındaki tutumu, sorunların çözümü yönündeki bakış açısı-
nı/yöntemini ve dolayısıyla Baykan Sezer ile ilişkisini de verecektir. Batı düşüncesinde ve 
sosyolojisinde Batı üstünlüğüne dayalı açıklama ve kuramların Türkiye’de uyarlanması 
birbiriyle ilişkili iki yönlü bir değişimi öngörmektedir. Batıcılaşma/modernleşme çabası ile 
Türk toplum tarihinden yararlanma çabası birliktedir. Hem Batıcı olmak, hem de yerli 
olmak mümkün görülmektedir. Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve sosyalizm bu an-
lamda Batıcılaşmanın/modernleşmenin bir parçasıdır. Farklı siyasi kadrolar Batı ile işbirliği 
içinde kendilerini öne çıkarmak için diğerlerini yerli olmamakla ve vatan hainliği ile suçla-
yarak mahkum etmeye çalışmışlardır. 

Kemal Tahir-Baykan Sezer Doğu-Batı sorunu/çatışması görüşü ile öncelikle sorunla-
rın çözümünü Batı düzeni içinde etkili olmak veya ortak olma çabası olmaktan çıkarmış-
lardır. Tarihimizle Doğu-Batı çatışması/sorunu ve çözümü temeli içinde ilişki kurdukları 
için devrimci yeni bir yerlilik anlayışının temsilcisi ve öncüsü olmuşlardır. Kemal Tahir ve 
Baykan Sezer Doğu-Batı çatışmasına dayalı bir devrimcilik ve yerliliğin sözcüleri ve tem-
silcisi olarak sadece Türk toplum düşüncesinde bir yol ayrımını belirtmemektedirler. Do-
ğu/Osmanlı devrimcileri olarak dünya sorunlarının anlaşılması ve çözümü açısından bü-
tünsel düzeyde de bir yol ayrımını gündeme getirmektedirler. Kemal Tahir-Baykan Sezer 
Batı üstünlüğü ve açıklamaları karşısında Türkiye’nin ve Doğu halklarının kendilerine ait 
sözü olduğunun temsilcisidirler. Doğu-Batı çatışmasının yarattığı kriz ve tahribattan olum-
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suz etkilen Batı halklarının da bu söze kulak vermeleri günümüz koşullarında bir zorunlu-
luk haline gelmiştir. Kemal Tahir ve Baykan Sezer Türkiye’deki resmi düzen ve dünya 
görüşüne olduğu gibi verili Batı dünya egemenlik düzenine ve dünya görüşüne karşı ilk yol 
ayrımını belirtmektedir. Kemal Tahir ve Baykan Sezer’in dünyada ve Türkiye’de özgün 
konumu Doğu-Batı farklılığına dayalı Batıcı-yerlilik ile Doğu-Batı çatışmasına dayalı 
Doğulu devrimci-yerlilik arasında karşıtlık ve yol ayrımından kaynaklanmaktadır. Doğu-
Batı çatışmasındaki tutumları ve taraf oldukları yan açısından resmi siyasi görüşlerden ve 
kadrolardan, Batı eksenli sosyoloji anlayışlarından farklı ve karşıt bir konumdadırlar. Kendi 
adlarına dayalı bir düşünce ve sosyoloji anlayışının sözcüsü ve temsilcileridirler. Kemal 
Tahir ve Baykan Sezer’in Doğulu-devrimci-yerliliği tüm toplumlar ve kişiler tarafından 
paylaşılabilecek, ortak olunabilecek bir tutumu belirttiği için evrenseldir. Yöntemleri açık, 
öğrenilebilir, aktarılabilir, paylaşılabilir, sorunlar üzerinde etkili olacak durumdadır. Bu 
nedenle bilimseldir.  

Kemal Tahir ve Baykan Sezer’i dünya halklarının öncüsü ve sözcüsü olarak anıyor, 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  


