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Atıf: Yüksel Yıldırım, “Baykan Sezer’in Doğu-Batı Çatışması Kuramı İçinde Osmanlılık Konusu”, 
Sosyologca, 24 (2022), s. 31-47. 
 

ÖZ: Bu çalışmada Baykan Sezer düşüncesi içinde Osmanlılık konusu incelenmiştir. Sezer, Türk 
sosyolojisi içinde “Doğu-Batı Çatışması Kuramı” adı verilen özgün ve yerli bir sosyoloji kuramının 
sahibidir. Bu kuram dünya tarihini toplumlararası ilişki ve çatışmalar tarihi olarak açıklamakta, söz 
konusu çatışmalar içinde Doğu-Batı çatışmasını dünya tarihini belirleyen ana çatışma olarak 
belirtmektedir. Baykan Sezer, Osmanlı İmparatorluğu’nu Doğu- Batı çatışması içinde açıklamaya 
çalışmaktadır. Buna göre Doğu’da tarım alanlarını koruyan belli asker devletler ortaya çıkmıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu da Doğu’nun yerleşik üretici uygarlıklarını koruyan bu asker devlet 
geleneğinin devamı ve en mükemmel örneğidir. Kendi devlet teşkilatını da buna göre 
biçimlendirmiştir. Osmanlı’da devlet ve toplum ikiliği, üretim ve mülkiyet ilişkileri, toplumun 
sınıfsal yapısı, devletin dinle ilişkisi söz konusu asker devlet mantığının sonucu olarak belirmiştir. 
Bu anlamda “Osmanlılık” bir siyasetin adıdır ve Osmanlı İmparatorluğu bu siyaseti yürüttüğü 
sürece hayatta kalmış, siyasette başarısız olmaya başladığında da gerileme ve çöküş başlamıştır. 
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The Ottoman Subject in Baykan Sezer's Theory of the East-West Conflict 

ABSTRACT: In this study, the subject of Ottomanism in Baykan Sezer's thought has been 
examined. Sezer is the owner of an original and indigenous sociological theory called "East-West 
Conflict Theory" in Turkish sociology. This theory explains the history of the world as the history of 
inter-communal relations and conflicts, and states the East-West conflict as the main conflict that 
determines the history of the world. Baykan Sezer tries to explain the Ottoman Empire in the East-
West conflict. According to this, certain military states emerged in the East protecting agricultural 
lands. The Ottoman Empire is the continuation and the most perfect example of this military state 
tradition that preserved the established productive civilizations of the East. It has also shaped its 
own state organization accordingly. In the Ottoman Empire, the duality of the state and society, 
relations of production and property, the class structure of the society, the relationship of the state 
with religion emerged as a result of the logic of the military state. In this sense, “Ottomanism” is 
the name of a policy, and the Ottoman Empire survived as long as it pursued this policy, and when 
it began to fail in politics, decline and collapse began. 
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Giriş 

Bu çalışmada, Baykan Sezer’in çalışmaları içinde Osmanlılık konusunu ele almaya 
çalışacağız. Batı’dan ithal bir bilim olan sosyoloji içinde, Türk sosyolojisi inşasına önemli bir 
katkı olan Baykan Sezer’in ana ekseni Batı’ya karşı sorgulayıcı ve kuşkucu sosyoloji anlayışı 
çerçevesinde Türk toplum tarihi ve Osmanlılık önemli bir hacim tutmaktadır. Sezer’in 
“Doğu-Batı Çatışması” kuramı içinde toplumlararası farklılaşmalar temelinde Doğu 
toplumlarını açıklama ve dünya tarihi içindeki gerçek yerine yerleştirme çabası, bu 
toplumlar içinde de Türklerin müstesna yerini vurgulamak ve aynı zamanda geleceğin 
dünyasını şekillendirme potansiyelinin tarihsel temellerini aramak adına Osmanlı’ya 
eğildiğini söylemek mümkündür. Baykan Sezer’in sosyoloji anlayışının temeline toplum 
tarihini koyması ve toplumların tarih içinde biçimlenerek günümüzdeki özelliklerini tarihsel 
süreç içinde kazandıklarını belirtmesi, dolayısıyla bir toplumu tanımak için onun tarihine 
eğilmek gerekliliğini vurgulaması, toplumsal yapı -ve elbette değişme- bağlamında da 
meselenin tarihsel boyutunun önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Sezer’in sosyoloji 
teorisi, aynı zamanda bir tarih ve uluslararası ilişkiler teorisi olarak da karşımızdadır. 
Osmanlılık konusunun çalışmaları içindeki hacmi, bir anlamda Türklerin tarih içindeki 
oynadıkları rolle doğru orantılıdır denilebilir. Bu yazıda, Sezer düşüncesinde söz konusu 
rolün anlamını ortaya koymaya çalışacağız. 

Baykan Sezer’de Osmanlılık konusunun gündeme gelmesinin nedenini bir anlamda 
1960’lı yılların toplumsal yapı tartışmalarının devamında görmek mümkündür. Söz konusu 
dönem Türk tarihine duyulan ilginin temelinde gerçekte Batıcılaşma sürecinde bir yer ve 
durum tespiti kaygısının olduğunu söylemek mümkündür. Daha önce de belirtildiği üzere1 
“Garplılaşmanın Neresindeyiz?” ve “İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz?” soruları bağlamında 
başlayan tartışmalarda Batı’ya doğru yönelen Türk toplumunun bu yolun hangi menzilinde 
olduğunu ortaya koymak adına toplum yapısı ve tarihi ele alınmış, Osmanlı toplum yapısına 
ilişkin -azgelişmişlik, feodalizm ve Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) türevi- tanımlamalar 
getirilmiştir. Baykan Sezer’in “1960’ların geç tartışmacısı”2 olarak konuya dahil olduğu ve her 
üç kavram etrafında da katkı sağladığı söylenebilir. Türk toplumunun azgelişmiş3 ve feodal4 
olmadığını belirten Sezer, özellikle ATÜT kavramına klasik Marxist teoriden farklı biçimde 
geliştirdiği modelle5 öncelikle kavramın kendi sosyolojik görüşündeki anlamını, ardından 
başka çalışmalarında Osmanlı’nın ATÜT çerçevesi içine yerleştirilemeyeceğini ortaya 
koymuştur. Kemal Tahir’in, dönemindeki ATÜT tartışmalarına katılma kaygısının bir 
yansıması olarak konuya eğilen Sezer, Kemal Tahir’in kavram üzerindeki ATÜT ve “bozuk 
ATÜT” aşamalarından farklı olarak çalışmalarında Osmanlı’nın özgünlüğü üzerinde 
durmuştur. Bu anlamda konuya yaklaşım biçimi bir ATÜT ya da feodalizm izi aramak veya 
bunun yanlışlığını ispat etmek çabası yerine çalışma serüveninin başlangıcından beri kendi 
görüşünün içinde bir anlamı olan Osmanlı konusundaki tezini ortaya koymak şeklinde 
olmuştur. 

 
1 Yüksel Yıldırım, ‘‘Toplumsal Değişme Kavramı Bağlamında 1960’lı Yıllardan 1980’lere Toplumsal 
Güçler’’, Sosyologca, 22 (2021), s. 22. 
2 Ertan Eğribel, “Kemal Tahir – Baykan Sezer İlişkisi Üzerine: 1960’ların Geç Tartışmacısı Baykan 
Sezer”, Sosyoloji Yıllığı Kitap-11: Baykan Sezer’e Armağan, der., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul: 
Kızılelma Yayınları, 2004, s.104. 
3 Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Sümer Kitabevi Yayınları, 1988, s. 38-45. 
4 Baykan Sezer, “Türk Toplum Tarihi Üzerine Tartışmalar: I-Feodalizm”, Toplum ve Bilim, 4/Kış, 
(1978), s.46-62. 
5 Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, İstanbul: İ.Ü.E.F. Yayınları, 1979, 
s.25-78. 
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Baykan Sezer’in Osmanlılık konusunu gündemine almasının nedeni basit bir entelektüel 
merak ya da hamasi bir tutku değil, gerçekte hem günümüz sorunlarına doğru tespitler 
yapmak hem de gelecek çözüm önerilerinin tarihsel dinamikler içindeki yerini tespit 
edebilmekte yatmaktadır. Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı romanında kahramanın ağzından 
söylettiği “Siz benim geçmişi aradığımı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, ben sizin geleceğinizi 
aramaktayım, yerin altında…”6 ifadesine benzer bir şekilde Baykan Sezer’in motivasyonu, 
“Osmanlı İmparatorluğu tüm insanlığı kapsayabilecek yeni bir yöneliş konusunda ipuçları verebilecek 
tarihte tek deneydir.”7 ifadesinde yatmaktadır. Bu anlamda Baykan Sezer için Osmanlı “geçmiş 
analizinden” çok ötede “gelecek inşası” için yararlanılması gereken bir kaynaktır. 

Gene başka bir biçimde Osmanlılığa eğilinmesinin nedeni salt Batı’dan farklılığı ortaya 
koymak değildir. Bir yerden sonra Batı’dan farklılığımız, çözüm için önerilen reçetelerin de 
işlevsiz kalmasına neden olmakta ve bu durumda sorunlarımızın da kaynağını oluşturma 
iddiasına neden olmaktadır. Baykan Sezer, burada eğer “yanlışlık bizden kaynaklanıyorsa” 
çözüm için gerekli gücün nereden bulunacağını soru konusu yapmakta, “Türk ve Osmanlı 
tarihini yalnızca Batı’dan farklılığımızı sergilemek için değil bu açıdan da sorgulamak zorunluğu”8 ile 
incelemek gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu anlamda “yanlışlığın kaynaklandığı yer” 
tarihimiz, bu “yanlışlık” da tarihsel serüven içinde kazanılan özelliklerimiz olacağına göre 
yukarıda zikrettiğimiz etiketler bağlamında tarihimiz inceleme konusu yapılmalıdır. Ve 
elbette, sorunların kaynağı burası olduğu gibi çözüm için gerekli imkanlar da aynı yerdir. Bu 
nedenle Baykan Sezer’in belirttiği üzere “çoğu sorunumuzun kaynağında Osmanlı mirası 
bulunduğu gibi bu sorunları aşabilmek için gerekli gücü bu mirasın dışında bulmamız da 
söz konusu olamaz. Bu nedenle Osmanlı üzerinde yeniden biraz farklı bir biçimde 
durmamız” gerekmektedir.9 Bu bağlamda Baykan Sezer için Osmanlı’nın ele alınması 
“Neden geri kaldık?” sorusunun değil, aksine ve daha fazla “Nasıl ilerleriz?” 
problematiğinin konusudur.  

Sezer’e göre Batı’da ve Doğu’da ilişkileri denetleyen belli merkezler bulunmaktadır ve 
Osmanlı Doğu’daki merkezlerin en parlak örneklerinden biridir. İngiliz egemenliğinin  
“Güneş batmayan imparatorluk” boyutunun başlangıcı ve bitişi yüz yıl sürerken 
Osmanlı’nın sadece yıkılışı yüz yıl sürmüştür ve Osmanlı parçalandığı XIX. yüzyılda 
toplumlararası ilişkilerdeki tüm yıkıcı gelişmelere bütün gücüyle direnmiştir. Osmanlı’nın 
merkez konumunu yitirmesi bu sürecin sonundadır. Söz konusu merkezler, bu özelliklerini 
Doğu-Batı ilişkileri ve bu ilişkileri denetlemeleriyle kazanmışlar, bu etkinliklerinin 
yitirilmesiyle de merkezliklerini yitirmişlerdir. Sonrasında ise Osmanlı’nın bıraktığı boşluğu 
doldurabilecek somut bir merkez ve siyaset ortaya çıkamamıştır. Yakın mirasçısı Türkiye’nin 
de buna sahip çıktığı tartışma götürür. Günümüzde Osmanlı’yı öven de söven de mevcuttur, 
ancak anlama ve açıklama çabası eksiktir.10 Baykan Sezer’in çabası ise söz konusu eksikliğin 
belirdiği noktada devreye girmekte, övgü/sövgü söylemi dışında sosyolojik bir 
anlamlandırma girişimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu şekilde Osmanlı toplum 
yapısı ve Türk tarihi konularında azgelişmişlik, feodalizm ve ATÜT etiketlerinden ayrı, 
özgün açıklama biçimlerini geliştirmemiz mümkündür. 

 
6 Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1965, s.177. 
7 Baykan Sezer, “Önsöz” Kemal Tahir, Notlar/Osmanlılık-Bizans, der., Cengiz Yazoğlu, İstanbul, Bağlam 
Yayınları, 1992,  s. 8.  
8 A.g.e., s.6. 
9 Baykan Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, Sosyoloji Yıllığı Kitap-12: Tarihte Doğu-Batı 
Çatışması, der., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017, 2. Baskı, s.101. 
s.101. 
10 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.100-101. 
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Bu anlamda bizim de çalışmamızda izleyeceğimiz yol, öncelikle Sezer’in Doğu-Batı 
çatışması kuramının ana hatlarını ortaya koyarak Osmanlı İmparatorluğunun bu 
çatışmadaki konumunu belirlemek olacaktır. Ardından çalışmalarında ele aldığı konuları 
tarih içinde yerleştirerek inceleyen Sezer’in metoduna uygun olarak Osmanlılık siyaseti 
üzerine görüşleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmanın amacı Türk sosyolojisinde 
kuram sahibi bir isim olan Baykan Sezer’in, Türkiye’deki sosyoloji çalışmalarında 
döneminde ve günümüzde de önemli bir yere sahip olan Osmanlılık hakkındaki görüşlerini 
derli-toplu bir şekilde ortaya koymak ancak bundan da önemli olarak bu görüşlerden 
hareketle gelecek siyaset önerileri için geçerli ipuçları yakalamak şeklinde formüle edilebilir. 

Doğu-Batı Çatışması Kuramı İçinde Osmanlılığın Yeri 

Baykan Sezer’in Türk sosyolojisindeki önemi, Batı aktarmacı sosyoloji geleneğinin dışında 
yerli bir sosyoloji anlayışı kurmasının yanı sıra, aynı zamanda dünya tarihini ve temel 
çelişkileri açıklayan bir kuram geliştirmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İlk 
çalışmalarından itibaren Doğu-Batı farklılığını döneminin ve mevcut sosyoloji geleneğinin 
dışında farklı saiklerle tanımlayan Sezer, bu tanımlama ve konuyu ele alış biçiminden 
hareketle adını Doğu-Batı Çatışması olarak andığımız kuramını ortaya koymuştur. Bu kuram 
“dünya tarihi kronolojisi içinde yer alan toplumlar arası olayların birbiriyle neden-sonuç ilişkisi 
içinde bütünlüklü açıklamasına dayanır.”11 Bir bakıma sosyoloji kuramını olmanın yanında aynı 
zamanda bir tarih ve uluslararası ilişkiler kuramı olma niteliği taşımaktadır. Sezer’in 
geliştirdiği yaklaşım biçimi ile tarihsel ve toplumsal olaylar -her tarih olayının aynı zamanda 
bir toplum olayı olması ve de her toplumsal olayın aynı zamanda tarih içinde gerçekleşmesi 
hasebiyle-12 sıradan bir siyasi tarih okumasının ötesinde söz konusu bütünlüğün içine 
yerleştirilme ve bununla birlikte anlam kazanma şansına sahiptirler. Bu çerçevede 
Osmanlılık konusunun da aynı bütünlüklü açıklama içinde yerleştirildiğini görmek 
mümkündür. 

Doğu-Batı Çatışması Kuramı 

Baykan Sezer’in Doğu-Batı çatışması kuramının anlamı, belirtildiği gibi bir dünya tarihi 
okuması şeklindedir. Bir anlamda XIX. yüzyıl ve sonrasında Batı dünya egemenliğinin 
dayattığı tek yönlü tarih anlayışı ve Batı merkezli uygarlık tarihi doktrinine bir eleştiri de 
olan Sezer’in Doğu-Batı çatışması teorisi, dünya tarihinin ana ekseninin önce kendi çabası ve 
çözümü ile uygarlığa geçen Doğu, ardından da Doğu ile ilişkileri sayesinde uygarlık 
aşamasına ulaşan Batı medeniyetinin ilişki ve çatışmasının görüntüleri olduğu görüşüyle 
temellenir. Bu açıdan tarihin temel etkeni önce göçebe-yerleşik, ardından daha geniş ve 
diğerini de kuşatan bir biçimde Doğu-Batı çatışmasıdır ve dünya tarihi bu çatışma etrafında 
şekillenmektedir. Başlangıçta Asya ve Avrupa’nın coğrafi farklılığından kaynaklanan imkân 
ve imkansızlıkların toplumsal çözüme dönüşmesi sonucu -toprağın kendini yenilemesi 
sorununun çağın çok ötesinde bir çözümle üstesinden gelen- yerleşik tarım uygarlıkları ve 
bunların zenginliğini elde etmeye çalışan göçebe toplumlar tarih sahnesine çıkmış, ardından 
yerleşik uygarlıkların şehir endüstrisinin hammadde ihtiyacını başka bir biçimde üstelenen 
bir örgütlenmeyle Batı uygarlığa geçişi sağlamıştır. Bu tarihten itibaren önce Yunan-Pers 
mücadelesi ile karşımıza çıkan Doğu-Batı çatışması, tarih içinde farklı görüntüler alarak, 
Yakın Doğu’da Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları ve bu zenginlik alanlarını koruyan asker 
devletler olarak Persler ve türevlerinden sonra, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi 
aktörlerle, Batı’da ise Yunan’ın ardından Roma, Bizans, Haçlılar, Osmanlı karşısındaki 

 
11 Ufuk Özcan, “Baykan Sezer’in Doğu-Batı Çatışması Kuramı Üzerine”, Sosyoloji Yıllığı Kitap-11: 
Baykan Sezer’e Armağan, der. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2004, s.152. 
12 Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015, s.59-67. 
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Avrupa krallıkları ve Yeni Çağ sonrasındaki ilişkilerle birlikte yavaş yavaş şekillenmeye 
başlayan ulus devletler gibi unsurlarla karşımıza çıkmaktadır. Öte yanda ise Çin ve 
Hindistan gibi medeniyetler önceleri sözünü ettiğimiz göçebe-yerleşik çatışmasında bozkır 
halkları karşısında mücadele ederken sonra bunlar da Doğu-Batı ilişkilerine dahil olmuşlar, 
aynı şekilde Kolomb öncesi Amerika uygarlıkları da 1492 sonrasında Batı yayılmacılığının 
kurbanları olarak söz konusu ilişkiler ağının bir parçası biçiminde tarih içinde yerlerini 
almışlardır. Bu anlamda tarih-dışı toplumlar belirttiğimiz Doğu-Batı ilişkilerinin dışında 
kalan toplumlardır ve toplumların dünya tarihine dahil olmaları aslında bu çatışmanın 
çerçevesi içine girmeleriyledir denilebilir.  

Burada, kuramın ortaya konması bakımından Baykan Sezer’in “Doğu-Batı Çatışmasında 
Yunanlılığın Yeri” adlı lisans bitirme tezini anmak yerinde olacaktır. Söz konusu çalışma 
1968 yılında 29 yaşındayken kaleme aldığı bir metindir ve sosyoloji alanında ortaya koyduğu 
ilk çalışması olması hasebiyle önemlidir. Konumuz açısından önemi, bu çalışmasında kendi 
sosyoloji kuramının ana hatlarını çizmesindendir. Eser, “bir ilk çalışma olmasına karşılık, 
donanımlı kuram sahibi bir yazarı tanıtmaktadır. Dönemin tartışmalarına güncel sonuçları dışında 
ama bu tartışmaları kapsayan görüş sahibi bir düşünürün ilk çalışmasıdır.”13 Sunulduğu mecra 
itibariyle farklı şekilde değerlendirilebilecek olmasına rağmen, öneminden bir şey 
kaybetmeyen ve başta Kemal Tahir ve üniversitedeki çalışma arkadaşları da olmak üzere 
çağdaşı isimleri etkilemiş, toplumlararası ilişkilerin temel dinamiğini açıklayan bir sosyoloji 
görüşünün ilk ve haberci metni olması açısından önemlidir. Tarihteki belli ayrımlar, 
farklılıklar ve çatışmalar üzerinde kendisinden önce çok sayıda ismin durmasına karşın 
“Doğu-Batı çatışmasını ilk uygarlıkların ortaya çıkması ve toplumlar arası farklılaşmalar açısından 
kuramsal düzeyde bütün dünya tarihini açıklayan bir bütünlük içinde ele alınması ilk defa ‘Doğu-Batı 
Çatışmasında Yunanlılığın Yeri’ teziyledir.”14 Bu anlamda söz konusu çalışma Sezer’in kuramı 
için hem bir “giriş” hem de bir “ana hatları” niteliği taşımaktadır. Burada doğrudan Osmanlı 
başlığı ve içeriği ile bir söz etme bulunmamakla birlikte Osmanlılığın içine yerleştirileceği 
genel bir çerçevenin anlatımını ve “asker devlet” geleneğinin ipuçlarını bulmak 
mümkündür.  

Osmanlılığın Kaynakları: Doğu Asker Devletleri 

Baykan Sezer’in anlamını kısaca özetlemeye çalıştığımız “Doğu-Batı Çatışması” 
kuramında Osmanlı İmparatorluğu’nun özel bir yeri bulunmaktadır. Bu yeri anlamak adına 
Doğu asker devlet geleneğini kısa özetlemek yerinde olacaktır. Doğu’da yerleşik tarım 
uygarlıkları özelinde görülen bir durum, başlangıçta üretim ve güvenlik iki gibi iki temel 
sorun üzerinde bina olunan devlet aygıtında bir süre sonra askerlik görevlerinin farklı 
unsurlarca yerine getirilmeye başlanmış olması ve bu işlevin daha sonra doğrudan savaş 
işleri ile meşgul organizasyonlar eliyle yürütülüyor olmasıdır. Bunun sonucunda üretici 
uygarlıklar yanında, eksik kalan savunma işini üstlenen asker devletler ortaya çıkacaktır.15 
“Doğu’nun ileri karakol devletleri, ATÜT üretiminden pay almaya askeri başarıları nedeniyle hak 
kazanınca devletin temelini askerlik oluşturmuş ve devlet örgütü büyük bir askeri örgüt görüntüsünü 
almıştır.”16 Bu devletler güvenli bir biçimde yapılmasını sağlayarak üretim artışına önemli 
katkılarda bulunmakta ve bunun karşılığında da üretim sonucunda elde edilen zenginlikten 

 
13 Ertan Eğribel, “1960’ların ve Günümüz Sosyoloji/Sosyalizm Tartışmaları Açısından Baykan Sezer'in 
Tarihte Yunanlılık Tezinin Önemi”, Sosyoloji Yıllığı Kitap 11: Baykan Sezer'e Armağan, der., Ertan 
Eğribel-Ufuk Özcan, Kızılelma Yayınları, 2004, s.126. 
14 Eğribel, “1960’ların ve Günümüz Sosyoloji/Sosyalizm Tartışmaları Açısından Baykan Sezer'in 
Tarihte Yunanlılık Tezinin Önemi”, s.127. 
15 Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 3. Baskı, 2017, s.131-132. 
16 Baykan Sezer, “Osmanlı’nın Batıcılaşması” ek , Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Doğu 
Kitabevi, 3. Baskı, 2017, s.162. 
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paylarını almaktaydılar. Çeşitli adlarla İran devlet geleneği Doğu toplumlarının öncü ve 
savunucu gücü rolünü tarihte uzun süre yerine getirmiştir.17 İran’ın tarihteki görevi üretim 
bölgelerini yalnızca Yunan/Batı karşısında değil aynı zamanda Orta Asya göçebelerine karşı 
da korumak olmuş, bu şekliyle bir tarafta İran-Yunan diğer tarafta da İran-Turan biçiminde 
“üçlü ilişki ortaya çıkmıştır. Adlar da ilgi çekici biçimde uyumludur. İran, Turan ve Yunan… Ayrıca 
İran, Batı ile savaşı Anadolu’ya kaydırarak doğrunun üretim alanlarını savaş tehdidinden uzak 
tutmuştur.”18 

 Yunan ve Roma sonrasında Bizans da Batı adına söz konusu askerlik görevini 
karşılamaktadır. Ancak Bizans-İran mücadelesi zaman içinde kısır bir çekişme halini almış, 
her iki devletin de kendi cepheleri adına söyleyecek sözü sınırlanmıştır. Bu süreç içinde tarih 
sahnesine çıkan Araplar, İslamiyet’in sözcüleri olarak mevcut Doğu-Batı ilişkilerine yeni bir 
boyut katarak bütün bir Yakın-Doğu’yu aynı siyasi birlik altında ve ideolojik söylem 
etrafında toplamayı başarmışlardır. Aynı zamanda Araplar “Doğu'nun sınırlarını Batı 
içlerine, İran'dan çok öteye taşıyabilmişlerdir.”19 Bu anlamda gerek Doğu’nun ideolojik 
birliğini sağlaması gerekse Batı’nın cephe devleti Bizans karşısında siyasi birliği 
sağlaması ile “Doğu tarihinde belki en büyük değişim bu nedenle en büyük devrim İslamiyet'in 
sahneye çıkmasıdır.”20 

Ancak zaman içinde Yakın-Doğu tarihine yeni aktörlerin girmesi söz konusu olacaktır. 
İran siyaseti İslamiyet’in ortaya çıkmasıyla birlikte aşılmış ve artık Doğu içinde “muhalif” bir 
kimliğe bürünmüştür.21 Diğer yandan Arap Hilafetlerinin askerlik görevlerini yerine 
getirememeleri nedeniyle içine düştüğü açmazlar bölgede yeni asker devletlerin oluşmasına 
zemin hazırlayacaklardır.22 Bu dönemde sahneye giren Türkler İran-Turan çatışmasından 
Doğu-Batı çatışmasına doğru kayıp23 “dünyanın temel çatışmasında etkin bir rol alarak …  

sonuçta asker devletlerin tarihteki son ve en mükemmel örneğini, Osmanlı'yı yaşama 
geçireceklerdir.”24 Anadolu’nun Türkleşmesini ve sürecin sonundaki Osmanlı 
İmparatorluğu’nu bu açıdan değerlendirmek gerekir. Çin ve Hindistan gibi büyük uygarlık 
merkezleri yakınında asker devletler görülmezken, Yakın Doğu topraklarında Asurlardan 
bu yana tarihsel rolleri askerlik ve siyaset olan devletlerle karşımıza çıkacaklardır.25 Osmanlı 
bu anlamda İran’ın basit bir devamı yerine “Osmanlı, Asurlulardan Araplara kadar uzanan eski 
bir Doğu geleneğinin sürdürücüsüdür.”26  

Buraya kadar Baykan Sezer düşüncesinde Doğu-Batı çatışması kuramının ana hatlarından 
ve Osmanlı’ya kaynaklık eden asker devlet geleneğinden bahsettik. Belirtildiği üzere 
Osmanlı, Doğu asker devlet geleneğinin “son ve en mükemmel” temsilcisidir. Bu açıdan, 
Doğu-Batı ilişkilerinin tam ortasında ve onu yönlendiren bir role sahiptir. Biçimsel 
özelliklerini de bu gelenek çerçevesinde kazanmıştır. Bu bağlamda Osmanlı toplum yapısı 
üzerinde süregelen feodalizm, az-gelişmişlik ve ATÜT tartışmalarında da Baykan Sezer 
kendi görüşünü söz konusu asker devlet kavramı etrafında somutlaştırmıştır. Ona göre 
Osmanlı, özelliklerini bu geleneğin sürdürücüsü olarak kazanmıştır. Aşağıda bu özellikleri 
ana hatlarıyla tanımlamaya çalışacağız. 

 
17 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, s.132. 
18 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.86. 
19 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, s.133. 
20 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.86. 
21 Sezer, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017, s.144. 
22 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana sorunları, Doğu Kitabevi, 3. Baskı, 2017, s.134. 
23 Baykan Sezer, “Şehname” Üzerine, ek Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, İstanbul: 
İ.Ü.E.F. Yayınları, 1979, s.168. 
24 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.87. 
25 Baykan Sezer vd., “Osmanlılık”, iç. Sosyoloji Yıllığı Kitap-7, 2000, s.34. 
26 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, s.134. 
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Osmanlılık Siyaseti  

Baykan Sezer’e göre Osmanlı siyasetinin temeli Batı soygunundan Doğu toplumlarını 
korumaktır ancak onun başarısı bunu bir dünya siyasetine dönüştürmesinde yatmaktadır. 
Doğu savunuculuğuna aday başka ülkelerin de olmasına karşın Osmanlı’nın farkı bunun bir 
dünya siyasetiyle taçlandırılmasıdır.27 Bu anlamda Osmanlılığın kendinden önceki Doğu 
asker devletlerinden farkı da ortaya çıkmaktadır. Perslerle başlayan ve kendinden önce 
Selçuklu ile anlam bulan “İranlılık” siyasetine alternatif olmanın da ötesinde onu aşan bir 
siyaset üreten Osmanlı İmparatorluğu bir dünya devleti olarak Batı karşısındaki ve dünya 
tarihindeki yerini almıştır.  

“Bizans da dünya siyaseti sahibi bir imparatorluktur. Ancak Anadolu’nun koşul ve 
olanaklarını yeni koşullarda Bizans'tan daha iyi biçimde değerlendiremediği için Osmanlı 
Bizans’ın da yerini alacaktır. Bizans Anadolu’yu iyi değerlendirilmediği için Osmanlı 
Bizans’ı aşacaktır. Ankara Bozgunu (1402) devleti temelden sarsan bir yenilgidir. Osmanlı 
bu ağır yenilgiyi aldığında devletin ömrü ancak 103 yıl olmasına rağmen bu yıkımdan sonra 

ayağa kalkabilmiştir. Bizans siyaseti geçerli olsaydı Bizans’ın dirilmesi gerekirdi.”28 

Baykan Sezer, Osmanlı’yı öncelikle bir dünya imparatorluğu olarak tanımlamaktadır. 
Bunu yaparken, imparatorluk olma ölçütünü kapladığı coğrafi alan ya da egemenlik değil 
bir dünya siyaseti sahibi olmakla belirtir. “Osmanlı'nın üretim ilişkileriyle veya toplum yapısıyla 
değil, siyasetle tanımlanması gerekir.”29 Ona göre dünya egemenliğini ele geçirmesi de tek 
başına imparatorluk olmaya yetmemekte, bunu bir siyaset etrafında örgütlemek 
gerekmektedir. Bu anlamda Sezer’in bakış açısına göre devasa alanlar ya da toplumlar arası 
ilişkilerde kurulan tahakküm değil, söz konusu ilişkileri doğru okuyabilmek ve buna göre 
tavır alabilmek önemlidir. Geniş alanlar ya da egemenlik altındaki ülkeler yalnızca belirtilen 
ilişkilerde söz sahibi olmaya, rol oynamaya imkân vermektedir. Asıl olan bu imkanlardan 
doğru biçimde faydalanarak ortaya bir siyaset konulabilmesidir.30 Dünya siyasetinin ön 
koşulu ise tarihteki temel ilişkilerle doğrudan bağlantılı olması ve ayrıca bu ilişkilerin 
denetlenmesi ve ötesinde de bunları yönlendirebilmesi gerekir. “Başka bir deyişle dünya 
siyaseti, tarihe yön veren gelişmelerde, tarihte temel ilişki niteliği kazanan Doğu-Batı çatışmasında 
etkili bir rol oynamaktan ve bu çatışmayı yönlendirmekten geçmektedir.”31 Buna göre İstanbul 
surlarına sıkışmış bir Bizans dahi imparatorluk olarak görülebilirken, Çin’in bu şekilde 
değerlendirilebilmesinin önünde güçlükler bulunmaktadır. Bizans ve örneğin İran, tarihte 
Doğu-Batı ilişkilerinin temsilci ve yönlendirici unsurları olmuşken, göçebe-yerleşik 
çatışmasının aktörlerinden biri olan Çin’in böyle bir rolü yoktur. Buna karşın bu çatışmanın 
diğer bir aktörü göçebe Türklerin, daha geniş ve kuşatıcı bir çatışma olarak söz konusu 
ilişkilere dahil olup, yönlendirdiğini ve bu anlamda büyük imparatorluklar kurduğunu 
söylemek mümkündür.  

Sezer, Osmanlı’ya yaygın görüşün dışında, “üç kıtada hüküm süren” bir devlet olmasının 
yanı sıra, gerçekte üç çağda varlığını sürdüren bir dünya imparatorluğu olarak dikkat 
çekmektedir. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllara yayılan varlığı ile dünyanın en 
önemli devletlerinden biridir. Kendisinden daha uzun süren örneğin Bizans, yaklaşık 1000 
yıllık egemenliğine rağmen yalnızca Orta Çağ ile sınırlıdır. Ancak Orta Çağ’da kurulan ve 
XX.yy.ın başında yıkılan Osmanlı, Orta Çağ, Yeni Çağ’ın tamamı ve Yakın Çağ’a yayılan 
ömrü ile Bizans’tan daha farklı biçimde değerlendirilmelidir. Söz konusu çağlar, tarihte 
önemli bir hızla çok önemli değişimlerin yaşandığı dönemler olmuş ve Osmanlı 

 
27 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.32. 
28 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.31. 
29 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.47. 
30 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.24-27. 
31 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.30. 
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İmparatorluğu, üstelik uygarlık merkezi olan bir bölgede ve bu çağlarda varlığını 
sürdürmenin yanı sıra bölgenin dinamiklerini başlı başına belirleyen bir unsur olarak 
etkinliğini de sürdürmüştür. Bu başarının açıklanması önemlidir ve bunun yanıtı da 
Osmanlı’yı anlamaya izin verecek yanıtlardan biridir.32 Ülkelerin etkinliklerini kapladıkları 
coğrafi alanın dışında süreyi göz önünde bulundurduğu bu ölçüte göre, sürenin yalnızca 
niceliksel bir değerlendirme aracı olmadığı da ortadadır. Tarihte yüzyıllar ve çağlar, büyük 
toplumsal ve toplumlararası değişimlerin ve dünya tarihini etkileyen olayların varlığı ile 
anlaşılmaktadır. Orta Çağ’ı feodalizmle ve bitişini feodal düzenin çözülmesiyle, Yeni Çağ’ı 
kapitalizmin gelişmesi ve Yakın Çağ’ı da Endüstri Devrimi ile açıklayabilmek mümkünse, 
Osmanlı İmparatorluğu bu olayların tamamında başlıca aktörlerden biri olarak dünya 
tarihindeki yerini almıştır. Bu anlamda Sezer’in teorisinde Osmanlı her çağın temel 
dinamiklerini elinde tutan bir siyasettir. 

Osmanlılığın kendi özelliklerini ve açıklamasını dünya siyaseti içinde bulduğunu belirten 
Baykan Sezer’e göre yanıtlanması gereken bir soru, “bu kadar uzun süre varlığını sürdürebilen, 
aşılmasına izin vermeyen bu siyasetin ne olduğudur.” Bu bağlamda Sezer’e göre “Osmanlı, Doğu-
Batı ilişkilerinde Doğu’nun savunuculuğu görevini yüklenmiş, tarih içinde yer ve kimliğini bu 
göreviyle kazanmıştır. Doğu-Batı ilişkilerinin temel ilişki olması nedeniyle Osmanlı, bir dünya 
imparatorluğudur.”33 Bu da Osmanlı’nın neden bir dünya devleti olduğunu açıklamaktadır. 
Sebep-sonuç ilişkisinin doğru belirtilmesi adına da -Kemal Tahir’in de başka biçimde altını 
çizdiği gibi- Osmanlı’nın Doğu’nun reformcu gücünü temsil ettiği için dünya imparatorluğu 
kurduğunu, yoksa imparatorluk kurduğu için reform yapmadığı ifade etmek gerekir.34 Bu 
noktada Osmanlı’nın Doğu asker devlet geleneğinin devamcısı olarak söz konusu savunma 
görevi üzerine kurulu olduğu ve devlet yapısının daha önce belirttiğimiz etiketlere değil bu 
göreve bağlı olarak biçimlendiğini söylemek mümkündür. Böylece Osmanlı üzerindeki 
projeksiyonun 1960’lı yıllar kavramlarına bağlı olarak değil, asker devlet yapısı üzerinden 
gerçekleşmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Osmanlı devlet ve toplum örgütlenmesinin 
sözünü ettiğimiz mantığa göre biçimleneceği muhakkaktır. 

Her şeyden önce söylenebilir ki, tek bir çerçeve içinde zamana ve mekâna göre 
değişmeyen, mutlak bir Osmanlı modelinden söz etmek doğru değildir. “Kuşkusuz dünya 
koşullarındaki tarihi gelişmelere bağlı olarak bazı değişikliklere uğramıştır. Ve değişen dünya 
koşullarına ve bu değişmeler önünde bir dünya imparatorluğu olarak takınacağı tutuma göre iç 
düzenlemeleri de yeniden ayarlama yoluna gitmiştir.”35 Bu prensip de 600 yıllık bir 
imparatorluğu tek bir feodal, tek bir ATÜT yakıştırmasıyla açıklamaya çalışmanın ne kadar 
sorunlu olduğunu göstermektedir. Yüzyıllara yayılan Osmanlı İmparatorluğu tarihsel 
koşullar nedeniyle zamana bağlı olarak birtakım değişiklikler göstermiştir. “Bu nedenle tek tip 
bir Osmanlı modeli hem alan hem de zaman içinde yoktur.”36 Bu ifadeler, klasik dönem Osmanlı 
üretim siyasetini ATÜT benzetmesiyle açıklamaya, son dönemdeki ayanların ise feodalizm 
kanıtı olarak gösterilmesine karşı önemli bir görüş olarak belirmektedir. Yüzyılları ve 
yukarıda da belirttiğimiz gibi “üç tarih çağını” dolayısıyla tarih çağlarının getirdiği büyük 
toplumsal dönüşümleri gören Osmanlı devlet ve toplum yapısının donmuş bir sistemle 
bunlara direnç gösterdiğini sanmak, üstelik bu direnç -yani gelişmelere ayak uyduramamak- 
nedeniyle yıkıldığını ileri sürmek Baykan Sezer’in düşünce sisteminde yer bulmamaktadır. 

Bu hususu belirttikten sonra Sezer’e göre Osmanlı’nın ilk elden söylenebileceği özelliği 
devletin ve üretim ilişkilerinin birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış olmasıdır. Doğu devlet 

 
32 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.27. 
33 Sezer, “Önsöz”, s.7. 
34 Kemal Tahir, Notlar/Osmanlılık-Bizans, haz. Cengiz Yazoğlu, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1991, s.411. 
35 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.102. 
36 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.102. 
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geleneğinin bir sonucu ve asker devletlerin üretici uygarlıkları üzerindeki koruyuculuk 
görevinin görüntüsü olarak bu ayrım Osmanlı’da toplumun askeri sınıf ve reaya olmak 
üzere ikiye ayrılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda da askeri örgüt ve -dini örgüt şeklinde 
beliren- toplum örgütü şeklinde iki örgütlenme biçimi ortaya çıkmıştır. Bu ayrımın ötesinde 
söz konusu sınıfların birbirlerine ve birbirlerinin işlerine karışmaları da belirgin şekilde 
engellenmiştir. Bunun sonucunda yönetim işlerine katılmasına izin verilmeyen üretici halk 
belli koşulları sağladığında üretim faaliyetlerinde geniş ölçüde bağımsızlıklarını 
koruyabilmişlerdir. Bu durum, kendi işlerine müdahaleyi kısıtlayan devletin siyasal gücün 
temsilcisi olarak hiçbir biçimde üretime karışmaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Toprağın tasarruf hakkı üreticiye aittir. Ancak üreticinin devlet karşısına ekonomik bir sınıf 
olarak çıkmaları da engellenmiştir. Üretimi gerçekleştiren çiftçinin buradan gelen zenginliği 
kullanarak siyasi iktidarı tartışmaya açabilecek bir servet birikimine kavuşmaları 
istenmemektedir. Bu nedenle dönemin üretim biçimine uygun olarak üretim aracı olan 
toprak mülkiyeti devlete aittir.37 Bu şekliyle Osmanlı’da üretim-yönetim ilişkileri, görevler 
ve kitleler bazında birbirinden ayrılmış bulunmaktadır. Elbette toprak mülkiyetinin büyük 
ölçüde devlet elinde toplanması halkı zapturapt altına almak ve totaliter bir eğilim sonucu 
değil, kurulu dengenin devamı üzerinedir. Bu denge içinde üreticinin ve yöneticinin 
görevleri bellidir, görevler arasında bir karmaşa yaratmamak adına sınırlar belirgin şekilde 
çizilmektedir. Bu anlamda ana hatlarıyla “Osmanlı devlet düzeninin güveni sağlamayı ve askeri 
görevleri üstlenmiş olduğunu ve böylece üreticinin en elverişli koşullarda ve özgürce üretim 
araçlarına kendilerini vermelerini sağladığını söyleyebiliriz.”38 Bu şekliyle tarım kesiminden 
alınan vergi de bir anlam kazanacaktır. Söz konusu vergiler büyük oranda devletin dünya 
siyasetinin yürütülmesi için harcanmaktadır. Bu anlamda Osmanlı vergi sistemini de 
devletin askeri görevlerini finanse eden bir mali kurum olarak görmek mümkündür. Bilindik 
devlet-halk vergi ilişkisinde halktan alınan mahsup, belli hizmetler olarak geri dönerken 
Osmanlı’da da benzer biçimde üretimin güvenli koşullarda yapılmasını sağlama görevinin 
görüntüsü olarak askerlik harcamalarına aktarılmaktadır. Bunun tarih içindeki karşılıklarına 
bağlı olarak da belli dönemlerde -koruma görevinin yeterliliğiyle doğru orantılı biçimde- 
vergi geliri ve askeri başarı ilişkisini ortaya koymak önemlidir. Karşılıklı görevler ve 
görevlilerin sınırlarının çizilmesi, aksama durumunda yapılacakları da belirlemektedir. 
Üretim görevi yerine getirilmediğin devletin müdahale hakkı doğmakta ve çiftçinin toprak 
üzerindeki tasarruf hakkı tartışmaya açılmaktadır. Osmanlı’daki “çift bozan” vergisini bu 
açıdan değerlendirmek mümkündür.39 Yönetim görevi aksadığı zaman da üretim araçları 
üzerindeki güvenlik şemsiyesi zarar göreceği için bu durum vergilere yansımanın ötesinde -
yönetim sisteminin değil ama- yöneticilerin sorgulanmasına neden olmaktadır. Gerek 
Anadolu ayaklanmalarının bir kısmını gerekse başka bir açıdan payitaht ayaklanmalarını 
belli özelliklerini bu açıdan değerlendirmek mümkündür.  

Baykan Sezer’e göre Osmanlılık siyasetinin özellikleri devlet-toplum ikiliğinin yanı sıra 
toplumun da kendi içinde yekpare bir bütün şeklinde değil de farklı biçimlerde bölünmesi 
sonucunu doğurmuştur. “Bir Osmanlı Devleti vardır. Ancak bir Osmanlı toplumundan söz 
etmemiz güçtür. Yüzyıllar boyunca çeşitli ve birbirinden tümüyle farklı toplumlar Osmanlı 
İmparatorluğunda bir arada yaşamıştır.”40 Bu nedenle “Osmanlı toplumu” kavramı yerine 
“Osmanlı millet sistemi” daha doğru bir kavramsallaştırma olacaktır.  Osmanlı’nın, 
Doğu’nun asker devletlerinde olduğu gibi üretici uygarlıklarla kaynaşmadığını ancak yan 
yana varlıklarını sürdürdüğünü söylemek mümkündür. ATÜT devletlerinin yanı başındaki 
bu askeri organizasyonlar “ATÜT’ün iktisadi gücünü ya da düzenini değil ATÜT’ün askeri 

 
37 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.102-103. 
38 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.104. 
39 Baykan Sezer, “Osmanlı’da Toprağı Şenlendirme Sorunu”, iç. Sosyoloji Yıllığı Kitap-7, 2000, s.66. 
40 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.101. 
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gücünü oluşturmuşlardır.”41 Bu nedenle devletin hakimiyet alanında birbirinden farklı 
özelliklere sahip ve bu nedenle de gerektiği ölçüde ayrı yasalarla yönetilen üretim ve 
yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. Örneğin Rumeli topraklarının ve Mısır’ın aynı toplumsal 
ve ekonomik sistem dayatılarak yönetilmesi sorunlar doğuracaktır ve bu nedenle böyle bir 
dayatmaya gidilmemiştir. Ancak kendisine bağlı toplumların belli bir özgürlük ve görece 
bağımsızlık içinde varlıklarını sürdürmelerine karşılık Osmanlı İmparatorluğu’nda katı bir 
merkeziyetçilik ve bu anlamda oluşan siyasi bir birlik söz konusudur.42 Osmanlı 
hoşgörüsünün ve farklı toplumların birlikte yaşamasının anlamını bu merkeziyetçi tutumda 
da aramak doğru olacaktır. Birbirinden çok farklı toplumların aynı siyasi birlik içinde 
bulunmalarının, imparatorluğun bütün sınırları içinde bu doğrultuda bir siyasi bilincin 
yayılarak, farklılıklara rağmen hepsini “Osmanlı” kimliği içinde toplamanın sonucu 
olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı’nın kanımızca en büyük başarısı yakından 
bakıldığında benzemez unsurların, geniş bir bakış içinde aynı çerçeveye dahil edilmesinde 
aranmalıdır. Devlet bu anlamda bir “Osmanlı toplum yapısı” değil ama bir “Osmanlı 
kimliği” yaratmıştır. Söz konusu kimliğe dahil olmak, başka deyişle “Osmanlı olmak” da 
devlet katında bir ayrıcalığın görüntüsü olmuştur. Bu ayrıcalığa sahip olmak, başka deyişle 
devlet katında yer edinme imkânı da geniş kitlelere açılmakla birlikte sözünü ettiğimiz 
devlet-halk ayrımının da elden bırakılmamasına özen gösterilmiştir.  

Osmanlı devlet-halk ikiliğinde söz konusu “Osmanlı” kimliğinin bir kadroya dönüşmesi 
bağlamında insan kaynağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri 
ve dini örgüt olmak üzere, iki ve birbirinden ayrı örgüt üzerine dayandığını belirtmiştik. 
Bunlardan askeri örgütün gerektirdiği insan kaynağını devşirme sisteminde görmek 
mümkündür. Geleneksel Doğu'nun, yani İslam devletlerinin sınırları dışında kalan 
halklardan gerçekleştirilen devşirilmeler sonucunda bu sorun halledilmiş olacaktır. “Böylece 
devşirmecilik kurumu aracılığıyla Osmanlı adını alan yeni bir ırk yaratılmaktadır. Ve bu 
Osmanlı adını verdiğimiz söz konusu ırkın, evlilik çoğu kez kendilerine yasaklanmış 
bulunduğu için her kuşakta yeni baştan yaratılması gerekecektir.”43 Burada “yeni bir ırk” 
ifadesiyle Gibbons’un tezini anmak yerine olacaktır.44 Gibbons, Osmanlı’nın kurucu 
çekirdeğindeki Türk unsurunu göz ardı etmek amacıyla bu kavramı ortaya atarken Baykan 
Sezer’in belirttiği şekliyle kavram Osmanlı olan kadroyu temsil etmektedir. Başka bir kural 
olarak Osmanlı’da askeri sınıfta hiçbir görevin soy temelli yürütülmemesi, yani babadan 
oğula geçmemesi önemlidir. Bu durum asilzade bir sınıfın doğmasını engellemiştir ve yine 
bir açıdan feodalizm etiketine karşın ileri sürülecek önemli argümanlardan biridir. 
Osmanlı’da bir anlamda tek soylu padişahtır. Bir döneme kadar her tahta çıkışta hanedanın 
erkek üyelerinin sayısının bire indirilmesi asilzadeliğin bir zümreye dönüşmesini engellemiş, 
veraset sisteminin de kristalize olmasıyla birlikte devletin tek ve mutlak hakiminin tahta 
sahip olan kişi olması, devlet kadrolarının bağlı oldukları merkezin tek olmasını sağlamıştır. 
Dolayısıyla yaratılan her kuşakta bireylerin kendilerini devlete ve padişaha ispatlamaları 
zorunluluğu, soy ya da başka sebeplerden önce sadakat ve hemen ardından, ona bitişik 
olarak liyakat kavramlarını öne çıkarmaktadır. Bu anlamda denilebilir ki Osmanlı kadro 
sisteminin tarihin en seçkin kadrolaşma mekanizmalarından biri olması bununla ilişkilidir. 
Baykan Sezer’e göre “Kapıkullarının çeşitli ayaklanmalara karşılık Osmanlı hanedanından hiçbir zaman vazgeçmemelerinin 

gerçek nedeni de budur.”45 Gerçekten de Anadolu ayaklanmalarında isyanın sisteme değil şahıslara karşı olması gibi özellikle 

doğrudan padişahı değiştirme gücüne sahip olan payitaht ayaklanmalarında dahi tahttan indirilen padişahın yerine gene aynı 
soydan birinin tahta çıkarılması, kapıkullarının -yöneticilerin görevlerini yerine getirmedeki başarısızlığa karşı isyanı-  ancak 
devletin sunduğu çözüme bağlılıkları şeklinde açıklanabilir. 

 
41 Sezer, “Osmanlı’nın Batıcılaşması”, s.163. 
42 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.103. 
43 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Doğu Kitabevi, 3. Baskı, 2017, s.135. 
44 Herbert Adams Gibbons, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 1998. 
45 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, s.135. 
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Bu çalışmada Osmanlı ile ilgili iddialara Baykan Sezer’in cevaplarını sıralamak gibi bir 
tutum içinde olmayacağız ancak, dönemin tartışmalarında en çok yer alan ATÜT konusu ile 
ilgili kısaca bir tespitini ortaya koymak yerinde olacaktır. Kendisinin Doğu toplumlarında 
ATÜT kavramsallaştırması ile ilgili doktora tez çalışmasının Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları 
ve Bozkır Uygarlıkları adı ile kitaplaştırıldığını belirtmiştik. Bu çalışmada ATÜT modelinin 
bütün Doğu toplumları için geçerli bir model olmadığını, Doğu içinde başka toplum 
tiplerinin de olduğunu belirten Sezer, -ki zaten kitabın bir bölümü bunlardan bozkır 
uygarlıklarını konu edinir- asker devletler kavramından söz etmektedir. Diğerleri de tüccar 
devletler ve ajan devletlerdir.46 Burada vurgulamak istediğimiz husus; Osmanlı’yı tarımdan 
elde edilen artı ürünün toplanıp kamu işleri için kullanıldığı ATÜT devletleri ile bir tutan 
yaklaşıma karşılık Sezer’e göre bir dünya imparatorluğu olan Osmanlı’nın bu özelliği onu 
herhangi bir Doğu toplum örneği olmaktan farklılaştırmaktadır. Örneğin Bir ATÜT devlet 
örneği olarak belirteceğimiz “Mısır, uzun süre Osmanlı İmparatorluğu’nun eyaletlerinden 
yalnızca biri olmuştur. Yine Mısır, imparatorluğun ağırlık merkezi olmadığı gibi imparatorluğa yön 
veren ilişkilere de kaynaklık etmemiştir. Bu nedenle Osmanlı en azından Mısır ve artı başka şeylere 
eşittir.”47 Sezer’in belirtmek istediği Osmanlı tipik bir ATÜT’e değil, daha fazlasına eşittir. Bu 
noktada Mısır’ın üstüne bir de Anadolu’ya, Balkanlar’a, Kuzey Afrika’nın diğer kısımlarına, 
Kırım’a, Arap Yarımadası’na hâkim olan imparatorluğun ATÜT’ün üstüne çok daha fazla 
şey koyduğu ortadadır. 

Baykan Sezer’in yukarıdaki bağlam içinde altını çizdiği bir başka husus da Osmanlı’nın 
bir yandan dini hoşgörüsünden bahsedilirken diğer yandan teokratik bir devlet olduğu 
iddiasının taşıdığı çelişkidir. Sezer’e göre “Osmanlı'nın tasası, İslamiyet’i en iyi temsil etmekten 
ve bütün kurallarına riayet etmekten çok İslamiyet’i savunmaktır. Hilafet Osmanlıların eline geçmiş 
olmasına rağmen padişahların halife unvanını kullanmamaları, son dönemde kullanmaları ise yine 
İslamiyet'i savunmak içindir.”48 Bu noktada Osmanlı’yı bir din devleti olarak görüp din 
yayıcılığı ile özdeşleştirmek yanıltıcı olur. Gerçekten Balkanlar’ın Müslüman nüfus 
yoğunluğu bunu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Başka bir özellik, devlet-toplum 
ayrımı özelinde karşımıza çıkan bir farklılaşmanın devlet katında birleşme ve temsile 
dönüşmesindedir. Osmanlı’da din kurumunun temsilcisi din adamları toplum yaşamıyla 
ilişkilendirilen kişilerken yönetim kesimindekiler söz konusu ayrım içinde toplumdan 
kopukturlar. Ancak buna rağmen devlet son tahlilde halkın da koruyucusu olduğu için din 
adamları da yalnız en üst düzeyde devlet katında temsil bulmuş ve padişaha bağlı 
olmuşlardır. 49 Şeyhülislamların divan kurulunda yer bulması ve padişahla doğrudan temas 
kurabilmeleri halkın son kertede devletle doğrudan ilişki kurabildiğinin de göstergesidir. Bu 
makam İslam dinî kurumunun bir yandan devletle ilişki içinde diğer yandan da ona bağlı 
olduğunun göstergesidir. Bu noktada Osmanlı’nın din devleti olmadığının başka bir 
görüntüsü de Yavuz’dan beri aynı zamanda halife -yani doğrudan Hz. Muhammed’in halefi 
olarak dinin en yetkili makamı- olan padişahların bunun yerine siyasi bir unvanı tercih 
ederek din kurumunun şeyhülislamla temsil edilmesine izin vermeleridir. Başka deyişle ilk 
Mezopotamya uygarlıklarındaki rahip-kral unvanından -yani dini ve siyasi otoritenin 
birliğinden- farklı olarak dini ve siyasi makamları ayırmış, dini makamı başka bir unvana 
teslim etmiştir. Bu durum Osmanlı’da dinin konumunu da ortaya koymaktadır. Üstelik bir 
de -daimi üyesi olmadığı- divan toplantılarına katıldığı zamanlarda şeyhülislamın padişah 
karşısında diğer devlet görevlileri ile birlikte “el pençe divan” ayakta beklemesi bu din 
kurumunun devlet katındaki konumunu ortaya koymaktadır. Din Osmanlı’da siyasetin 
yedeğindedir.  

 
46 Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, s.10. 
47 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.101. 
48 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.48. 
49 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.54. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneksel Doğu siyasetinin yürütücüsü olması diğer 
kurumlar gibi dinin de bunu desteklemesi adına din kurumunun denetim altında 
tutulmasına neden olmaktadır. Osmanlı’da dini kuruluşlar Batı’dakinden daha farklı bir 
anlam taşımaktadır ve İslam dini kuruluşu da sahip olduğu belli ayrıcalıklarla Ortodoks ve 
Ermeni milletlerinin benzeri şeklinde değerlendirilmektedir. Ancak bu ayrıcalıklı durum 
devlet yetkilerine ortak olduğu yanlış sonucuna götürmemelidir, İslam dini kuruluşu devlet 
içinde kendi göreviyle sınırlıdır, hiçbir biçimde devlet içinde ayrı bir devlet yetkisine sahip 
değildir. Ancak Osmanlı askeri-siyasi bir güç olarak Doğu’nun -başka deyişle İslamiyet’in- 
savunulmasını üstlendiğinde eylemlerinin İslam’a yani söz konusu cephe siyasetine 
uygunluğu kanıtlamak adına “fetva” kurumuna başvuracaktır. Bu görüntü İslam dini 
kuruluşunu ve İslam milletini diğer milletlerden ayıracaktır, ancak İslam milletinin ayrıcalığı 
bununla sınırlıdır. İlaveten İslam dini kuruluşunun fetva kurumuna dayanarak da siyasi 
iktidara ortak olmasına ve iktidarı bölmesine izin verilmemektedir.50 Osmanlı tarihi “arzu 
edilen” fetvaların alınması örnekleriyle doludur. 

Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili Baykan Sezer’de belirtilen bir diğer konu da sözünü 
ettiğimiz devlet-halk ikiliği bağlamında iktisadi alanın siyasi alanla ilişki(sizliği)dir. 
Bahsedildiği gibi devlet, denetimi altında tutmakta da olsa kendi siyaseti uyarınca üretim 
uğraşlarından kopuktur. Sözünü ettiğimiz üretim-yönetim ayrımı ve devletin üretim 
uğraşlarına karışmaması aslında doğrudan iktisadi alandaki politikasını da ortaya 
koymaktadır. İktisadın bir alt kurumu olarak üretimdeki uğraşların bağımsızlığı, 
imparatorluktaki farklı bölgelerin farklı iktisadi özellikler göstermesini sağlayacaktır. Ancak 
iktisadi “özerklik” siyasi alanda bir bağımsızlığı getirmekten uzaktır. Yukarıda bahsettiğimiz 
Mısır örneğinde, diğer bölgelerden farklı yasalarla yönetilmek, yani iktisadi bağımsızlık 
hakkı Mısır’a verilmiş, Mısır ise bunun karşılığında imparatorluk siyasetine önemli bir 
zenginlik kaynağı olmuştur. Siyaset ve iktisadın karşılıklı bağımsızlıklarına karşılık her iki 
kurum da birbirini destekleyecek koşullar üzerinde yükselmektedir. Siyaset, üretimin 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamış, üretim de son tahlilde siyasetin finansmanını 
sağlama görevini yerine getirmiştir.51 Osmanlı İmparatorluğu'nda imparatorluk bölgeleri 
içindeki belirttiğimiz farklılığı üretim bölgelerinin kendi özel koşullarının zorunlu bir 
yansıması olarak da kabul edebiliriz. Bu durum iktisat tarihimizi Osmanlı’dan bağımsız ele 
alabilmeyi de mümkün kılmaktadır. Ancak Osmanlı imparatorluğu kendi açıklamasını 
iktisadi alanda, yani bir “Osmanlı üretim tarzı” kavramında değil, kendi yürüttüğü 
siyasetinde bulmaktadır.52 Bu anlamda Osmanlı iktisadi değil, siyasi bir kuruluştur.  

Sezer’e göre Osmanlı’nın kendi alanı içinde tanıdığı iktisadi bağımsızlık, siyasi iktidarı 
tartışmaya açacak bir biçime dönüşmemektedir. Başka bir anlamıyla iaşe ilkesi de bunun bir 
göstergesidir. Mehmet Genç’in “Osmanlı iktisadi dünya görüşünün ilkeleri” adıyla formüle 
ettiği sisteme göre “iaşe”, “gelenekçilik” ve “fiskalizm” prensipleri devletin ekonomik dünya 
görüşünün temelini oluşturmaktadır. İaşe, tüketim mallarının mümkün olduğu kadar 
kaliteli, bol ve ucuz olması, gelenekçilik mevcut iktisadi sistemin korunması, fiskalizm ise 
gelirlerin maksimum seviyede tutulmaya çalışılmasıdır.53 İaşe ilkesi her şeyden önce 
“Osmanlıların iktisadi olaylara kapitalist bir anlayışla değil, devlet ve kamu yararı açısından 
baktıklarının bir göstergesidir.”54 Aynı zamanda beslenmenin de denetim altında tutulmasının 
bir görüntüsüdür. İaşe ilkesi uyarınca bir yerde üretilen malların önce o bölgenin tüketimine 

 
50 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, s.136. 
51 Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, s.136. 
52 Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, s.102. 
53 Mehmet Genç, “Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi 1(1989), s.175-
186. 
54 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.54. 
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sunulmasını ardından -ki klasik kapitalist iktisat anlayışına, yani daha fazla para verenin 
hizmetine sunulması prensibine tamamen aykırıdır- artan malların başkente aktarılması, 
buranın tüketiminin ardından da imparatorluğun diğer bölgelerine sunulması, başka açıdan 
bakıldığında devletin kapıkulu sınıfının beslenme imkanlarını kontrol altında tutması 
nedeniyle kendi siyasetinin yürütmek için gerekli tüm önlemleri alması şeklinde de 
yorumlayabiliriz. Bu bakıma, yukarıda belirtildiği gibi, din kurumunun siyasetin yedeğinde 
ve belli durumlarda hizmetinde olması durumuna benzer şekilde Osmanlı’da iktisat kurumu 
da siyasetin yürütülmesine koşulmuş durumdadır. 

Osmanlı Tarihinin Dönemlendirilmesi Problemi 

Baykan Sezer düşüncesinde Osmanlılık siyasetinin ana hatlarını kısaca belirttikten sonra 
artık Osmanlı tarihinin bu siyaset bağlamında dönemlendirilmesine geçilebilir. Tarih 
çağlarını toplumsal ve toplumlar arası ilişkilerdeki büyük dönüşümlere bağlı olarak ayırma 
durumuna benzer şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüz yıllık yaşamını da yukarıda 
sözünü ettiğimiz siyasete ve bu siyasetteki dönüşümlere bağlı olarak tanımlamak yerinde 
olacaktır. Bu şekilde, bir tarihi serüven kuru bir kronolojiyle değil belli bir tarih görüşü ve 
sosyolojik teoriye göre açıklanmış olacaktır. “Batı tarih dönemlendirmesini belli bir temel ilke 
üzerine kuruludur. Bu da üretim ilişkileridir. Batı tarih dönemlendirmesini Osmanlı tarihini de 
kapsayacak şekilde bütün dünya tarihine yaymak ne derece doğrudur? Bu ayrı bir tartışma 
konusudur.”55 Bilindiği üzere XIX. yüzyıl sonrası gelişen ilişkilerle birlikte Endüstri 
Devrimi’nin anahtar kelimesi olan üretim kavramı toplum tanımları ve açıklamaları için 
kullanılmış, geriye dönük olarak da bütün bir insanlık tarihi üretim ilişkileriyle 
açıklanmıştır. Bu eğilime bağlı olarak bizde de özellikle 1960’lı yıllarda Asya tipi üretim tarzı 
(ATÜT), kapitalist üretim tarzı (KÜT), feodal üretim tarzı (FÜT) gibi kısaltmalarla 
harmanlanarak bir Osmanlı üretim tarzından bahsedilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 
Osmanlı, açıklamasını ekonomide başka deyişle üretim ilişkilerinde değil siyasette bulduğu 
için kendi tarihi içindeki aşamalarını da bu siyasete bağlı olarak açıklamak daha doğru 
olacaktır. 

Osmanlı tarihi ile ilgili belli bir tasnife de dayanan, Kuruluş, Yükseliş, Duraklama, 
Gerileme ve Dağılış olarak adlandırılan bir dönemlendirme girişimi bulunmaktadır. Burada 
her şeyden önce göze çarpan bu tasnifte herhangi bir toplumsal yapı ya da üretim ilişkisi 
kavramı bulunmamaktadır. Bu da yapılacak dönemlendirmede başka ölçütlerin geçerli 
olabileceğini ve sözünü ettiğimiz siyasetin geçerli bir ölçüt olabileceğini belirtmektedir.56 
Osmanlı’nın kuruluş dönemi için kabul edilen tarih aralığı 1299-1453 arasıdır. Beyliğin 
kuruluşundan İstanbul’un Fethi’ne kadar devam eden yaklaşık yüz elli yıllık bir süre 
kuruluş süreci için ayrılan vakittir. Altı yüz yıl devam eden bir siyasi organizasyon için bu 
sürenin dörtte biri kadarının kuruluş süreci olarak değerlendirilmesi ilk elden açıklama 
gerektirebilir. “Gerçekte söz konusu olan sıradan bir devletin değil, bir imparatorluğun 
kuruluşudur.”57 Üstelik bu süreç 1402’de akamete uğrayarak on bir yıllık bir Fetret Devri’nin 
ardından yaklaşık kırk yıllık bir süre sonunda İstanbul’un Fethi ile sonuçlanmıştır. Bu 
durum, kuruluş sürecinde yükselen siyasetin toplumsal dayanağının da bulunduğunu 
göstermektedir. Kemal Tahir’in de belirttiği gibi bu durum bir şeyi kanıtlar: Osmanlının 
kuruluşundaki haklılığı! 

İstanbul’un Fethi ile başlayan süreçte Osmanlı’nın Doğu-Batı ilişkilerindeki dengeyi Doğu 
lehine çevirmenin ötesinde bu ilişkileri yönlendirme olanağı elde etmiş ve dünya siyasetine 
sahip bir devlet olarak bir dünya imparatorluğuna dönüşmeyi başarabilmiştir. Dolayısıyla 

 
55 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.40. 
56 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.39. 
57 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.41. 
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bu siyasetin tam biçimiyle yürürlükte olduğu döneme yükselme devri denilebilir. Bu 
dönemde Osmanlı Doğu-Batı ilişkilerini yönlendirebildiği gibi gelişen yeni ilişkilere de 
kayıtsız kalmamış, zamanında aksiyon alabilmesini bilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in 
Osmanlı’nın yönünü Doğu’ya yönelterek Suriye ve Mısır’ın ele geçirilmesi, sıradan bir fetih 
çabası değil aynı zamanda Kızıldeniz’e inerek Hindistan yolunu denetim altına almaya 
çalışmasıdır.58 Yükselme döneminde Osmanlı İmparatorluğu dünya egemenlik ilişkilerinin 
baş aktörü konumundadır ve Batı devletleri varlıklarını Osmanlı’ya karşı strateji belirleyerek 
sürdürmektedirler. Amerika kıyılarında Hindistan arayan İspanyollarla Hint Okyanusu’nda 
cirit atan Portekizliler, Türklerle karşılaşmamak, başka deyişle bir dünya siyaseti oluşturan 
ve başarıyla yürüten Osmanlı’nın bu siyasetinin dışında kalan yerlerde hareket alanı bulmak 
adına çabalamaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu için esas olan Doğu adına bir siyaset 
oluşturmak ve toplumlararası ilişkilerde denetimi kaybetmemektir. Saha içinde yayılımını 
bu şekilde gerçekleştirmiştir. Bu nedenle Osmanlı genişlemesi ile Batı’nın gerek İskender 
Seferleri gerekse 15. yüzyıl sonrası yayılmacılığı arasında önemli farklar bulunmaktadır. Batı, 
yağmalayacak yeni yerler aramak için çaba sarfederken Osmanlı, dünya egemenlik 
siyasetinin gerektirdiği ölçüde genişlemiş, bu amaçla bazı bölgeleri denetim altına almak, 
bazılarını ise korumak amaçlı hareket etmiştir. “Bu nedenle bir kolda Cezayir’e kadar uzanırken, 
öte yandan hemen yanı başındaki Azerbaycan’a ilgi duymamıştır. Batı saldırısına açık olmadığı veya 
stratejik bir önemi olmadığı için Azerbaycan’ı koruma altına alınmazken, uzaklığına rağmen Cezayir’i 
egemenliği altına almıştır.”59 Bu durum Kızıldeniz’in ardından önü boş Hint Okayunusu’nda 
ilerlememenin, ya da Atlantik kıyılarına ulaşmışken karşı kıyıya geçmemenin nedenini 
açıklamaktadır. Batı ile mücadele ederken arkasını dönüp Hindistan’a yönelmesinin bir 
anlamı yoktur, aksine bu yolu Batı aleyhine tutmaktadır. Kendisini aşıp bu zenginliklere ve 
yeni dünyanın imkanlarına ulaşan Batı karşısında eski başarısını sürdüremediği için 
siyasetinde tıkanma dönemi başlayacaktır.  

Batı yeni dönemde artık Osmanlı’nın savunduğu Yakın Doğu dışındaki her yere yayılmış 
ve Osmanlı koruması dışındaki bu alanlarda yağmaya başlamıştır. Bunun sonucunda Batı’ya 
akan zenginlik yeni imkanların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlı'nın duraklama 
dönemi için ise Baykan Sezer’e göre en uygun başlangıç tarihi I. Viyana Kuşatması (1529), 
bitiş olarak da II. Viyana Kuşatması’dır. (1683)60  İki Viyana kuşatması arasında kalan bu 
süre dönem siyasetin tıkandığı ve parlak zaferlerin sona erdiği dönem olarak karşımızdadır. 
Sonrasında belli başarılar kazanılmış olsa da gerçekte Duraklama Dönemi’nde Osmanlılık 
siyaseti için gerekli genişlemenin sınırlarına gelinmiştir. Yeni ilişkiler Viyana’nın ötesindeki 
farklı Avrupa şehirlerinde yönetilmektedir. Gerileme dönemi ise II. Viyana Kuşatması’ndan 
1774 Küçük Kaynarca Anlaşması’na kadar olan süre olarak değerlendirilmektedir. 
Gerilemenin anlamı ise Osmanlı’nın Batı karşısında Doğu’yu savunma görevindeki 
başarısızlığı ve Batı’nın saldırı konumuna geçmesiyle açıklanabilir. Bu dönemde aynı 
zamanda büyük toprak kayıplarının yaşanacaktır. Ancak bu aralıktaki toprak kayıplarının 
ortak özelliği İslam toprağı olmamasıdır. 1774’ü dönüm noktası yapan ise ilk defa kendi 
koruması altındaki diğer ülkelerin elden çıkmasının yanı sıra bir İslam ülkesinin de 
egemenlik alanının dışına çıkmasıdır. Bu durum Doğu/İslam dünyasının koruyucusu olan 
Osmanlı’nın, mevcut siyasetinin yürütülemediği anlamına gelmektedir. “Kendisi Batı yönünde 
İslam haklarının koruyucusu olma iddiasında iken kendi egemenliğindeki topraklarda aynı göreve talip 
bir Hıristiyan devletinin bu görevini kabul etmesi, Osmanlı'nın dağılışının, daha doğrusu belli ölçüde 
siyasetinin iflasının tescilidir.”61 Bu anlamda Baykan Sezer Osmanlı’nın dağılışını ya da 
dağılma dönemine girişi gerçekte artık Doğu’nun savunulamaması olarak görmektedir. 

 
58 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.41-42. 
59 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.43. 
60 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.43. 
61 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.44. 
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Bundaki başarısızlık devletin de dağılması anlamına gelecektir. Ancak burada dağılanın 
siyaset değil, siyaseti yürütemeyen devlet olduğu unutulmamalıdır.   

Söz konusu Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) hemen ardından 1776 Amerika’nın 
Bağımsızlığı ve 1789 Fransız İhtilali’nin takip ettiği önemli olaylar zincirinin başındadır. Bu 
durum da Osmanlı’daki olayların dünya tarihine bağlı olarak açıklanması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Sözünü ettiğimiz tarihlerden itibaren Batı yayılmacılığının farklı bir boyuta 
evrildiği görülür. Daha önce Osmanlı’nın fethettiği Hıristiyan topraklarını geri alan Avrupa, 
Kırım’dan sonra artık Osmanlı egemenliğindeki alanlara da saldırmaya başlamıştır. Kırım’ın 
ardından Napolyon’un Mısır seferi, hemen ardından Cezayir’in işgali, geleneksel Doğu’nun 
da artık Batı yayılmacılığı sahası içine alındığının göstergesidir. Bununla birlikte Osmanlı 
tarihinin çöküş dönemi hızlanacaktır. Doğu savunuculuğu siyaseti iflas eden devlet, kendi 
topraklarını da koruyamaz hale gelince siyaset değişikliğine gidecektir. Bu dönemin aynı 
zamanda bize yenileşme dönemi olarak anlatılması ilginçtir, çöküşün diğer yandan 
yenileşme olarak sunulması çelişkili bir durumdur. “Aslında yenileşme hareketi. Doğu’nun 
savunuculuğu görevini yürütemez hale gelen Osmanlı'nın Anadolu’nun savunduğu olanakları Batı 
taraftarlığı adına kullanma girişimidir. Yenileşme de her şeyden önce siyasette yenileşmedir.”62 
Baykan Sezer düşüncesinde “Batıcılaşma” olarak adlandırılan bu süreç konumuzun sınırları 
dışındadır. Burada yalnızca geleneksel Osmanlılık siyasetini tanıtmayı amaç edindik. 

Sonuç Yerine 

Çalışmamız içinde Baykan Sezer düşüncesinde Osmanlılık konusunu çeşitli yönleriyle 
anlatmaya çalıştık. Sezer’e göre her şeyden önce bir dünya egemenlik siyasetine sahip bir 
dünya imparatorluğu olan Osmanlı, kendinden önce gelen Doğu asker devlet geleneğinin 
son ve en mükemmel temsilcisiydi. Osmanlı’nın dünya siyasetine sahip olması, üretim ve 
diğer ilişkilerden bağımsız olarak siyaset temelli bir devlet olması sonucunu doğurmuştur. 
Klasik bir doğu toplum örneği olmayan Osmanlı, tarihteki varlığını Doğu öncüsü olarak ve 
Doğu lehine bir siyaset gütmesiyle göstermekteydi. Belirttiğimiz gibi Osmanlı’nın çöküşü de 
Batı karşısında Doğu toplumlarının savunulması görevinin yerine getirilememesi ile 
ilişkilidir. Bunu siyasetin başarısızlığı değil siyasetin yürütülmesindeki başarısızlık olarak 
değerlendirmek daha doğrudur. “Osmanlı'nın tasfiyesi, Osmanlı'nın temsil ettiği değerlerin ve 
siyasetin ortadan kalkması demek olmamıştır.”63 Osmanlı İmparatorluğu büyük bir gürültüyle 
yıkılmıştır. “Güneş batmayan imparatorluk” denilen İngiliz imparatorluğunun bütün 
hikayesi yüz yıl sürerken Osmanlı’nın sadece çöküşü yüz yıl sürmüştür. Galakside büyük 
yıldızların sönmelerinin ardından oluşan kara delikler misali Osmanlı da arkasında önemli 
bir boşluk bırakacaktır. Günümüzde Osmanlı’nın savunucusuz bıraktığı alanda kara 
deliklerin yarattığı çekim alanına benzer büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Orta Doğu’da, 
öncesinde Balkanlar’da ve dünyanın birçok yerinde bu boşluk derinden hissedilmektedir. 
Yıkılmış bir devletin önerdiği ve yürüttüğü siyaset günümüzde aşılamadığı gibi üstlenen bir 
devlet de henüz yoktur. Dolayısıyla Osmanlı’nın bıraktığı boşluğun hala doldurulamadığını 
söylemek mümkündür. “Osmanlı'nın en güçsüz döneminde varlığı bile Batı soygunu ve 
saldırganlığını sınırlamada yeterliydi. Osmanlı yıkılmış olmasına karşılık Batı saldırganlığının arttığı 
günümüzde ‘Osmanlı her yerdedir’”.64 

Baykan Sezer’e göre sorunlarımızın kaynağı tarihte yattığı gibi bunların çözümlerini de 
tarihte ve tarihsel mirasımızda aramak gerekmektedir. Sorunlarımızın çözümünde dış 
kaynaklı reçeteler kullanmak, başka deyişle kendi kaderimizi başkalarının eline teslim etmek 

 
62 Sezer vd., “Osmanlılık”, s.45. 
63 Ertan Eğribel, “Baykan Sezer: Yeni Dünya Düzeni Üzerinde Dolaşan Osmanlı Hayaleti”, Sosyoloji 
Yıllığı Kitap 11: Baykan Sezer'e Armağan, İstanbul: Kızılelma Yayınları, 2004, s.147. 
64 Eğribel, “Baykan Sezer: Yeni Dünya Düzeni Üzerinde Dolaşan Osmanlı Hayaleti”, s.147. 
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yerine kendi çözümlerimizi kendi aklımızda bulmamız gerekir. Bunun için de Osmanlı 
konusunda da doğru yaklaşımlar ve doğru tanımlamalar gerekir. Osmanlı’nın doğru ve 
imparatorluğa dönüşümünün tarihsel koşulların yani kendi isteğinin değil tarihin zorlaması 
sonucu olması gibi mirasını sahiplenmek de tarihin bize yüklediği bir ödevdir. Kemal 
Tahir’in de deyişiyle “borçlarını ödediğimiz bir tarihin, mirasını da sahiplenmek” 
hakkımızdır. Ancak bu miras, üstüne çökülecek, hoyratça tüketilecek bir servet değil, tarihin 
omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktur. Bu nedenle Osmanlı mirasına sahip çıkmanın 
gerçek anlamı Batı soygununa karşı çıkmaktır. Bu sorumluluk bize toplumlar arasında 
onurlu bir yer kazandıracak tarihsel bir ödevdir. Günümüzde toplumlar arası ilişkilerin 
geldiği noktada Türkiye dünya egemenlik sisteminde önemli aktör olmaya aday bir ülkedir. 
Ancak Baykan Sezer’in belirttiği gibi “Bunun iki yolu bulunmaktadır. Ya dünyada kurulu sömürü 
sistemine katılmak, ki bunu da bizim hiçbir çıkarımız yoktur. Ya da Batı soygununa ve saldırısına 
karşı mazlum halkları savunmak gibi onurlu bir göreve sahip çıkmaktır. Bize düşen ve yakışan da 
budur.”65 

Tekrar belirtelim, Baykan Sezer’in Osmanlı’ya ilgisi yalnızca geçmişi doğru 
değerlendirme çabası ve bir sosyoloğun yaşadığı toplumun tarihsel serüvenini ortaya koyma 
çabası değildir. Sezer, sömürüsüz, tüm insanlığın özgürce, eşitlik ve kardeşlik içinde 
yaşadığı bir dünya tasavvuru içindedir. Bu, bir gelecek tasavvurudur. Batı, XIX. yüzyıl 
sonrasında kazandığı dünya egemenliği ile bütün toplumları tek bir sistem ve ideal altında 
toplama çabasıyla yola çıkmış ama tarihsel kodlarının da zorlamasıyla bunu sömürüsüz 
biçimde halletmeyi becerememiştir. Fransız Devrimi’nin sloganları aynı yüzyıl içinde iflas 
etmiş, bayrağı yere düşmüştür. Günümüzde de Batı’nın tüm insanlığı kuşatacak yeni bir 
öneri getirmesi söz konusu değildir. Bunun olmayacağı da ispatlanmıştır. Bu noktada 
çözümün Batı dışından, sömürüden en çok mağdur olan Doğu halklarından gelmesi daha 
mümkün görünmektedir. Baykan Sezer düşüncesi bu noktada önem kazanmaktadır. Onun 
Osmanlı’ya ilgisi ve çalışma hayatı boyunca konu üzerinde durması Doğu çözümünün 
imkanının tarihsel dayanaklarını bulma çabasındandır. Belirttiğimiz “gelecek inşası” onun 
sosyolojik düşüncesinin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Baykan Sezer’in Doğu 
halkları için önemi burada belirmektedir. Bu noktada Baykan Sezer’in de öğrencisi olan ve 
onun düşüncesinin günümüze zenginleşerek aktarılmasını sağlayan önemli isimlerden Ertan 
Eğribel’in sözleriyle bitirelim; 

Türkiye’nin, Doğu halklarının direnç ve birikimini Baykan Sezer düşüncesi temsil 
etmektedir. Tarihin Türkiye'yi ve Doğu mazlum halklarını Batı karşısında bir güç olarak 
dikmesi Baykan Sezer’i tarihi bir kişilik yapmıştır. Baykan Sezer ve Türk sosyolojisinin 
giderek bütün dünya halkları için önem ve canlılık kazanması bizim hayali bir beklentimiz 
değil, gerçektir. Batı soygun ve sömürüsüne, şiddetine karşı çıkmanın, Osmanlılığın 
gündeme geldiği her yerde adı konulsun veya konulmasının Baykan Sezer kadar adı 

görkemle yükselen bir kişi yoktur.66 
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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. 


