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BAYKAN SEZER’İN VEFATININ 10. YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE YAPILAN 

ANMA TOPLANTISI 

Tolga Ersoy 

 

Özet: Baykan Sezer Türk sosyolojisinin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. 

Onun ortaya koymuş olduğu Doğu-Batı çatışması kuramı günümüzde çok önemli 

isimler tarafından devam ettirilmektedir. Dünyayı kavramanın ve açıklamanın yerli bir 

şekilde yapılabileceği düşüncesi Baykan Sezer ile birlikte kanıtlanmıştır. Baykan 

Sezer’in vefatının 10. Yıldönümü üzerine bir anma töreni yapılmıştır. Bu yazıda anma 

töreni hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Baykan Sezer, Türk sosyolojisi, Doğu-Batı, yerli sosyoloji. 

 

 

MEMORIAL MEETING ON THE OCCASION OF THE 10TH ANNIVERSARY 

OF BAYKAN SEZER'S DEATH 

Tolga Ersoy 

 

Abstract: Baykan Sezer is one of the most important touchstones of Turkish sociology. 

The theory of East-West conflict that he put forward is continued by very important 

names today. The idea that understanding and explaining the world can be done in a 

native way has been proven with Baykan Sezer. A commemoration ceremony was held 

on the 10th Anniversary of Baykan Sezer's death. In this article, information about the 

commemoration ceremony is given. 
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BAYKAN SEZER’İN VEFATININ 10. YILDÖNÜMÜ
VESİLESİYLE YAPILAN ANMA TOPLANTISI

Tolga Ersoy

�

Prof. Dr. Baykan Sezer’in vefatının 10. yıldönümü vesilesiyle Sosyoloji Yıllığı ve
Sosyologca dergisi topluluğu tarafından, Baykan Sezer’in Etiler Profesörler Si-

tesi’ndeki evinde 15 Eylül 2012 tarihinde saat 14:00 itibariyle bir anma toplantısı
düzenlendi. Toplantı Ertan Eğribel, Betül Eğribel, Ufuk Özcan, Hayati Tüfekçioğ-
lu, Ümit Meriç, Bedri Mermutlu, H. Bayram Kaçmazoğlu, Sezgin Kızılçelik, Nil-
gün Çelebi, Yeliz Okay, Yıldız Akpolat, Hülya Biçer, Ergün Yıldırım, Güneş Ayas,
Tolga Ersoy, Gökçe Kaçmaz, Gökçe Kaan Demirkıran, Deniz Köylü, Emine Özge
Öztürk, Devrim Vardar, Yüksel Yıldırım, İbrahim Horoz ve Mehmet Aygün’ün ka-
tılımlarıyla gerçekleşti. 

Üç kuşağı bir arada buluşturan toplantı, Ertan Eğribel’in sunduğu, Baykan
Sezer’i değişik yönleriyle anlatan bir konuşmayla başladı. Toplantıda Baykan Se-
zer’i en eski tanıyan kişi olan Ümit Meriç, birçok anısını paylaştı. Baykan Sezer’in
Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları başlıklı yapıtının Rusça edisyonunun editörlü-
ğünü yapan Hayati Tüfekçioğlu’nun, Rus ve Kazak sosyologların bu yapıta dair
görüşlerini aktarması ise gurur verici bir başka ayrıntıydı. Baykan Sezer’in ki-
şiliğini tanımlarken “kendine has bir metafiziği vardı” şeklinde oldukça mani-
dar bir metafor kullanan Nilgün Çelebi de, Baykan Sezer ile ilgili bazı mesleki
anılarını katılımcılarla paylaştı. Yıldız Akpolat, Baykan Sezer’in öğrencileriyle
ve asistanlarıyla ilişkisine değinerek, Baykan Sezer’in yetiştirdiği sosyal bilim-
cilerde idealist karakterin vurguladı, günümüzde sıkça rastlanan akademik yük-
selme kaygılarından ziyade, ele aldığı konularda ciddi bir katkı sağlama kaygı-
sını öne çıkarmalarını hedeflediğini belirtti. Sezgin Kızılçelik, Baykan Sezer’in
Kemal Tahir ile olan düşünsel yakınlığına değindi ve düşünsel oluşumunda Ke-
mal Tahir’in oynadığı rolü izah etti. H. Bayram Kaçmazoğlu ise Baykan Sezer’in
sosyoloji tartışmalarındaki rolüne dair görüşlerini paylaştı. Bedri Mermut-
lu’nun konuşmasında en dikkat çekici hususlardan birisi, Baykan Sezer’in ömrü
vefa etseydi Osmanlı’da fermanlar konulu bir çalışma yapmayı istemiş olduğu-
nu belirtmesiydi. Baykan Sezer’in kişiliğinin farklı yönlerini belirten Bedri Mer-
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mutlu, oldukça olgun bir kişiliğe sahip olan Baykan Sezer’in karşıt görüşte ol-
duğu sosyal bilimcilerle dahi ilişkilerinin saygılı ve -dışlayıcı olmaktan ziyade-
kucaklayıcı olduğunu ifade etti.

Karşılıklı sohbet şeklinde devam eden toplantı, özellikle Baykan Sezer ile tanış-
ma imkanına sahip olamamış üçüncü kuşak sosyal bilimciler için büyük bir önem
arz ediyordu. Evini büyük bir kütüphaneye ve çalışma evine dönüştürmüş Baykan
Sezer’in kitaplığı ise özellikle ilgi çekiciydi. Bir şahsi kitaplığın aslında bu kitaplı-
ğın sahibinin bir yansıması olduğu görüşünü anımsatır bir şekilde, ağırlıklı olarak
sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına ait önemli çalışmalardan oluşan kütüphanenin
zenginliği, özgün görüşler ortaya koyabilmiş bir sosyal bilimcinin de portresini bize
vermektedir. Tüm toplantı boyunca, paylaşılan anılarla Baykan Sezer tüm insani
yönleri ve vasıflarıyla katılımcıların nezdinde daha iyi anlaşılabildi. İnsan yaşamı
ve yapıtıyla bir bütündür, ancak maddi değerlerden ve yanılsamalardan uzak, bi-
lime adanmış bir hayat yaşayan kimse bu yapıtları ortaya koyabilirdi. Yapılan bu
anma toplantısı, tüm katılımcılar için bu hakikati daha belirgin kıldı.
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