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ÖZ: Sosyoloji bilimi toplumu anlamanın ve açıklamanın temel dayanaklarını sunma eğilimi üzerine 
kuruludur. Batı toplumlarının 19.yüzyılda geçirdikleri değişim ve dönüşümlerin sonucunda, 
ortaya çıkan çelişki ve karmaşaların nasıl aşılacağı düşüncesi ise sosyolojinin doğuşuna öncülük 
etmektedir. Türkiye’de sosyolojinin önemi çok erken bir dönemde fark edilmiş ve sorunlarımıza 
sosyoloji düzeyinde yaklaşılmıştır. Bu yönde sosyoloji kürsüsüne emeği geçmiş çok kıymetli 
isimler bulunmaktadır. Taşıdığı önem göz önünde bulundurulduğunda İstanbul Üniversitesi 
birçok ilim ve fikir insanı yetiştirme noktasında çok zengin bir geçmişe sahiptir. Zengin geçmişi 
içerisinde 2002 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Baykan Sezer ise bugün üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken bir kimliğe sahiptir. Ölümünün 20.yıl dönümünde onu fikirleriyle anma 
isteğimizin nedeni böylelikle belirginleşmektedir. Baykan Sezer’in çalışmaları sadece Türkiye için 
değil genel olarak sosyolojinin temel konu ve sorunları açısından da yeni tavrı belirlemektedir. Bu 
çalışmada Baykan Sezer’in yöntem anlayışı çerçevesinde Doğu-Batı çatışması görüşünü ele 
alacağız. 

Anahtar Kelimeler: Baykan Sezer, Doğu-Batı Çatışması, Sosyoloji, Batı, Toplum. 

 

Baykan Sezer as the Pole of Turkish Sociology  

ABSTRACT: The science of sociology is based on the tendency to present the basic foundations of 
understanding and explaining society. As a result of the changes and transformations that Western 
societies underwent in the 19th century, the idea of how to overcome the contradictions and 
complexities that emerged led to the birth of sociology. The importance of sociology in Turkey was 
recognized at a very early stage and our problems were approached at the level of sociology. In this 
direction, there are very valuable names who have contributed to the sociology chair. Considering 
its importance, Istanbul University has a very rich history in educating many people of science and 
ideas. Prof. Dr. Baykan Sezer, who passed away in 2002 in his rich history, has an identity that 
needs to be emphasized with sensitivity today. The reason why we want to commemorate him 
with his ideas on the 20th anniversary of his death is thus becoming clear. Baykan Sezer's work 
determines the new attitude not only for Turkey but also for the basic issues and problems of 
sociology in general. In this study, we will discuss Baykan Sezer's view of the East-West conflict 
within the framework of his understanding of method. 
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Giriş 

Prof. Dr. Baykan Sezer’i 2002 yılında kaybettik. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nün başkanlığını yapmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş olan hocanın ölümünün 
üzerinden tam yirmi yıl geçmiştir. Aradan geçen yirmi yıl Baykan Sezer’in fikirlerini, 
öğretilerini, sosyolojimize olan katkılarını gün geçtikçe daha kıymetli hale getirmiştir. Ortaya 
koyduğu sistemli fikri bütünlüğe haklı payeyi vermek temel gayemizi teşkil etmektedir. 
Batı’da sosyolojinin 19.yüzyılda ortaya çıkışıyla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu aydınları 
arasında da bu genç bilim dalı hemen benimsenmiş ve dikkatlice takip edilmeye 
başlanmıştır. Sosyolojinin yeni bir bilim dalı olarak benimsenmesi bu anlamda önemli 
şahsiyetlerin yetişmesi ülkemiz adına takdirle karşılanmaktadır. Ancak sosyolojinin 
benimsenmesi ve takip edilmesinin salt Batı’yı taklit etme ve onun uygarlık kodlarından yola 
çıkılarak yapılmaya çalışılması karşımıza çıkan apaçık bir durumdur. Uzun yıllar 
aydınlarımız Batı’nın öncelediği, evrensel olarak tanımladığı temel öğretilerle sosyolojik 
kavramsallaştırmalara gitme eğilimi göstermişlerdir.  

Batı’nın geçirmiş olduğu tarihsel ve toplumsal tecrübelerden geçmemiş olan Türk 
toplumunu bu işaretler doğrultusunda açıklamaya çalışmak boş bir çabadan öteye 
geçememektedir. Türk toplumunun kendine has tarihsel birikimini görmezden gelerek, 
toplumsal sorunlarına yönelik çözümler üretmenin imkansızlığına yekpare bir kavrayışla 
sahip çıkan çizgiyi Türk sosyolojisinde Prof. Dr. Baykan Sezer temsil etmektedir. Sosyolojik 
perspektifinde kazandığı bu bakış açısının fikri temellerinin büyük ölçüde Kemal Tahir’in 
roman anlayışından kaynaklansa da bunun sosyolojide bir yöntem olarak ortaya konması 
Baykan Sezer’in sosyolojimize ve Türk düşüncesine kazandırdığı bir imkandır. Kemal 
Tahir’den edindiği düşünsel birikimi sosyolojide sistemli bir kuram ve teoriye oturtmak 
Baykan Sezer’in bilimsel şahsiyetine dayanan bir noktadır. Aralarında süregelen düşünsel 
birliğin hiçbir zaman bir diğerinin fikir ve görüşlerine hükmetme ilişkisine dönüşmeksizin 
birbirinden beslenen iki temel kaynağı oluşturduğunu özellikle belirtmek gerekmektedir. 
“Büyük mütefekkir, romancı Kemal Tahir ile onun sosyolojik yansıması Baykan Sezer’in 
zihin dünyalarını birbirlerinden soyutlayarak tahlil etmek, doğru değildir. Onların fikir 
sistemlerini birbirinden kopartarak değerlendirme yolları aramak, beyhûde bir çabadır.”1 

Baykan Sezer’in önemi Kemal Tahir’e, Kemal Tahir’in sosyolojide önemi ise Baykan 
Sezer’e dayanmaktadır. Geçmişten günümüze toplum hafızamızın en ince damarlarına sızan 
Batılılaşma meselemizi doğru, gerçekçi, cesur özveriyle anlamlandırmaya ve açıklamaya 
çalışmak her ikisinin yaşadıkları zaman diliminde verdikleri çabadır. Baykan Sezer, Türk 
sosyolojisine bu katkıyı Doğu-Batı çatışması teorisiyle yapmıştır. Günümüzde bakir bir 
mesele olarak güncelliğini korumaya devam eden konu her ne kadar eskimiş veya artık 
değeri yok gibi görünürse görünsün toplumumuzun esas açmazıdır. Bugün siyasi, sosyal, 
kültürel, toplumsal yeniden dizayn ediliş süreçlerinin Doğu ve Batı yönlü yapılanması bu 
durumu ispatlar niteliktedir. Baykan Sezer’in sosyolojiye, Kemal Tahir’in ongun zihin 
dünyasıyla edebiyatımıza ve toplumumuza kazandırdıklarını bu minvalde incelemeye 
çalışacağız.  

Baykan Sezer’i Anlarken Kemal Tahir’i, Kemal Tahir’i Anlarken Baykan Sezer’i 
Düşünmenin Bütünlüğü Üzerine 

Türkiye 1950’li yıllardan başlayarak büyük bir değişimin yaşanmasına tanıklık etmiştir. 
Değişim sadece siyasi, sosyal ve ekonomik düzeyde değil aynı zamanda edebiyat, sosyal 
bilimler gibi birçok alanı fazlasıyla etkilemiştir. Özellikle edebiyatımızda “toplumcu 

 
1 Sezgin Kızılçelik, “Batı Kopyacılığından Kurtulmanın ve Kendi Gerçekliğimize Yönelmenin Ruhu 
Olarak Tek Yerli Fikir İkizimiz: Kemal Tahir ile Baykan Sezer”, Kemal Tahir 100 Yaşında, Editörler: 
Ertan Eğribel & M. Fatih Andı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2010, s. 165. 
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gerçekçi” anlayışın daha belirgin biçimde görülmesi bu dönemin romancılarının eserlerinde 
sıklıkla rastlanan bir durumdur. Kemal Tahir, “toplumcu gerçekçi” çizgiyi temsil eden en 
önemli yazarlarımızdan biridir. Türk insanının karakteristik özellikleri, ezen-ezilen, 
eşkıyalık-ağalık, gücü elinde bulunduranın zulmü, işçinin sömürülmesi gibi konular ilk 
dönem romanlarının belirgin temasıdır. Fakat Kemal Tahir romancının görevinin dönemin 
genel temayüllerine uygun biçimde eserini kaleme almak, takdir toplamak ve hemen 
arkasından yeni roman yazmaya girişmek gibi gayesinin olamayacağını kavramış engin 
zihin ve ufka sahip bir sanatçıdır. Türk tarihinin ve kültürünün toplumun inşa ediliş 
süreçlerinde ne denli önemli role sahip olduğunu o yıllarda kavrayarak bunun derin 
analizlerini yapmak adına yoğun bir araştırma sürecine girişir. 

Kemal Tahir düşün dünyamız adına bu denli kıymetli araştırmalar yaparken bir yandan 
dönemin siyasi atmosferinin yoğun baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. Hapishaneler, şehirden 
şehire sürgünler o dönem Türk aydınının yaşadığı olağan durumlardır. Kemal Tahir’de 
bütün bunlardan nasibini fazlasıyla almış aydınlarımızdandır. Hapishanede geçirdiği 
günlerini hiçbir zaman ahlarla, öfkeyle geçirmeyecek aksine içinde yaşadığı toplumun 
uygarlık ve tarihsel kökenlerini araştırmaya vakfedecektir. O yıllarda ilk kez bir Kemal Tahir 
romanını, babasının hediyesi olarak alıp okuyan bir kişi hayatı boyunca onun düşün 
sisteminin dikkatli takipçisi olacaktır. Tahir’in kitaplarını soluksuz okuyan, yeni kitabı 
çıktığını öğrenince derhal kitapçının yolunu tutan bu genç insan bugün adından sitayişle 
bahsettiğimiz Prof. Dr. Baykan Sezer’den başkası değildir. Baykan Sezer, babasının 
mesleğinden ötürü Kemal Tahir’in sürgün edildiği şehirlerde bizzat bulunma fırsatı elde 
ettiğini açıklamaktadır. Babası ve Kemal Tahir arasında yakın bir dostluk ilişkisi 
bulunduğunu ifade etmektedir. Aralarındaki dostluğun babasının ölümüne kadar devam 
ettiğini belirtmektedir. Fransa’da eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönmesinin ardından 
Cengiz Yazoğlu aracılığıyla Kemal Tahir’i bizzat tanıma fırsatını bulmuştur. Kemal Tahir’in 
sohbetlerinde bulunarak kendi düşünsel dünyasını inşa süreci böylelikle her geçen gün 
ilerlemeye devam etmektedir. Kemal Tahir’i dikkatle takip etmesinin yanı sıra Fransa’da 
almış olduğu eğitimi esnasında Batı’yı yakından gözlemleme imkânını elde etmiştir. Her 
ikisinin tanıklık ettiği 1960’lı yıllar sadece Türkiye için değil dünyanın siyasi, ekonomik, 
kültürel, toplumsal açıdan kabuk değiştirdiği yıllardır. Türkiye’de ise bu dönem çetrefilli bir 
tartışma başlamış ve 60’lı yıllar boyunca devam etmiştir. Türk toplum yapısının ne olduğu, 
nasıl değerlendirilmesi gerektiği o dönem akademik çevrelerin gündemini meşgul 
etmektedir. 

 Tartışmada genel eğilim toplum yapımızı, ATÜT tipi olarak açıklayarak konuyu 
ivedilikle halletme eğilimi üzerine şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü Batılı “düşünce 
otoriteleri” bizim toplum yapımızı böyle nitelendirmektedir. Dolayısıyla kabullenilmesi 
gereken “tek doğru” ancak bu yönde olabilir inancı hakimdir. Dönemin birçok aydın ve 
düşünürü bu fikri hararetle savunmaktan geri durmamışlardır. Kemal Tahir, bütün bu 
tartışmaları takip ederek meseleyi anlamlı temellere oturtmanın gayretindedir. Her düşün 
insanı gibi mevcut tartışmalardan etkilenerek, ATÜT fikri üzerinde kafa yormaktadır. Bütün 
bu tartışmalar ve çelişkiler onun zihninde romancılığının en mühim eserlerinden biri olarak 
nitelendirilen 1967 yılında yayımlanan “Devlet Ana” ile berraklık kazanmaktadır. 

Kemal Tahir’in, Devlet Ana romanında Türk toplum yapısının temellerini Osmanlı’nın 
kuruluşunda araması ve Anadolu Türklüğü temelinde yerlilik fikrini vurgulaması ile Baykan 
Sezer’in 1968 yılında yaptığı lisans bitirme tezi olan Doğu-Batı Çatışmasında Yunanlılığın Yeri 
arasında bulunan ilişkiyi açıklaması bakımından Prof. Dr. Ertan Eğribel’in değerlendirmeleri 
konuyu aydınlatıcı niteliktedir. 

“Kemal Tahir Devlet Ana’da Osmanlı’nın Batı-Devlet modelinden farklı olduğunu 
dönemin ATÜT tartışmalarından da belli biçimde yararlanarak savunmaktadır. Devlet 
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Ana’nın yayınlandığı yıl 1967’dir. Baykan Sezer’in “Doğu-Batı Çatışmasında Yunanlılığın 
Yeri” tezi ise 1968 yılında sunulmuştur. İki çalışmanın tezi arasında hem ortaklık hem de 
belli farklılıklar vardır. Kemal Tahir’in Baykan Sezer’in tezini değerlendirdiği ilk “Notlar”da 
da bu farklılık belirgindir. Devlet Ana’da savunduğu görüşleri savunmaktadır. Bizans’ın 
“Doğu”, ATÜT ile ilişkili olarak değerlendirilmesi, Osmanlı’nın başarısının Bizans ATÜT 
düzeninin bozulmasına bağlı olarak açıklanması gibi görüşleri hemen ayırt edilebilir. Ancak 
daha sonra görüşleri belirginleşecek, durulacak, Osmanlı’yı Bizans’ın devamcısı ve ATÜT 
devleti olarak değil Doğu-Batı çatışmasında Doğu’nun koruyucusu ve kollayıcısı “Asker 
Devlet” geleneği içinde değerlendirmeye başlayacaktır. Bizans’ı Doğu’ya karşı Batı’nın ileri 
karakolu olarak değerlendirecektir.”2 

Her ikisinin görüşleri arasında nüans farkları olmakla birlikte özünde paralellik 
gösterdiği net biçimde anlaşılmaktadır. Özellikle Kemal Tahir’in uzun bir dönem boyunca 
Doğu’nun ve Batı’nın farklılığını vurgulaması, Baykan Sezer’in bahsettiğimiz tez çalışması 
ile “Doğu-Batı Çatışması” teorisi sayesinde sistemli kuramsal bir çerçeveye oturmuştur. 
3Esasında Kemal Tahir’in romanları ile gerçekleştirdiğini Baykan Sezer sosyolojimize 
taşımıştır. Baykan Sezer’in Türk sosyolojisine yaptığı bu denli önemli katkıyı, toplumun 
büyük kesiminin romancı Kemal Tahir olarak tanıdığı yazarın görüşlerini kendisine mihver 
edinerek gerçekleştirmesini yadırgayanlar bulunabilir. Ancak bu yadırganacak bir durum 
değildir. Aksine toplum bilimlerinde dün, bugün ve yarın istikrarlı biçimde takip etmemiz 
gereken “Kemal Tahir-Baykan Sezer” ilişkisi Türk sosyolojisinin en büyük zenginliğidir. 
Kemal Tahir’in sosyolojimiz adına büyük bir zenginlik olduğunu 60’lı yıllarda 
kavrayabilmek ise Baykan Sezer’i kalıpları yıkan özgün, yerli, “kendi sözümüzü söylemek 
mümkün” diyen dimağı geniş sosyolog, hoca yapmıştır. Baykan Sezer’e bu denli farklılık ve 
özgünlük atfetme çabamızı Türk romanının temellerinden yola çıkarak Kemal Tahir ile 
kazandığı çerçeveyi çizmek bu noktada anlamlı bütünlüğü teşkil edecektir.  

Doğu-Batı Sorununun Türk Romanında Doğu-Batı Çatışmasına Dönmesi, Çatışma ve 
Uzlaşmazlık Temelinde Kemal Tahir ve Baykan Sezer 

Türk romanının ortaya çıkışına baktığımızda karşımıza Batı’da olduğu gibi bir tarihsel 
süreç çıkmamaktadır. Roman türü Batı toplumlarında burjuva sınıfının doğumunun 
ardından tarihsel ve kültürel gelişmeler doğrultusunda uzun yıllar süren düşünsel birikimin 
geçirdiği dönüşümlerle, bireyin ruh ve zihin dünyasının odak noktasına alındığı yazınsal tür 
olarak edebiyata girmiştir. Ancak Türk romanının doğuş serüvenine baktığımızda bu 
durumdan oldukça uzak bir manzara söz konusudur. Siyasal, askeri, ekonomik gücü 
zayıflamış ve bu gücü yeniden elde etmeye çalışan Osmanlı İmparatorluğu’nun “kuvvetli 
kurtuluş tutamağı” aradığı dönemle birlikte romanın edebiyatımıza girişi denk düşmektedir. 
1839 yılında Tanzimat Fermanının ilanı ile devletin resmî ideoloji olarak Batılılaşmayı 
benimsemesi sadece siyasi yönüyle sınırlı kalmayarak toplumsal, kültürel birçok alana 
sirayet etmiştir. 

Kültürel dünyamıza en büyük etkisi ise kuşkusuz roman türünün edebiyatımıza girişi ile 
gerçekleşmiştir. Batı dünyasında olduğu gibi bireyin değil, devletin benimsediği 
politikaların toplumsal kaygılarıyla gelişen romanın doğal gelişim çizgisinin “kuvvetli 

 
2 Ertan Eğribel, “Kemal Tahir-Baykan Sezer İlişkisi Üzerine: 1960’ların Geç Tartışmacısı Baykan 
Sezer”, Kemal Tahir 100 Yaşında, Editörler: Ertan Eğribel & M. Fatih Andı, Ankara: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, 2010, s.142. 
3 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, İstanbul: Kızılelma Yayınları, 2004:117-130. 
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tutamak” Batılılaşma üzerine ilerlediği görülmektedir. Romanların bilhassa Türk romanının 
sosyolojik metinler kapsamında değerlendirilmesinin nedeni böylelikle daha net 
anlaşılmaktadır. İlk romanlarımızın birçoğuna bakıldığında ana izlek noktalarının bu konu 
üzerinden temellendiği görülmektedir. Özellikle Ahmet Mithat Efendi’nin, Felâtun Bey ile 
Râkım Efendi adlı eserinde esas konu olarak Batılı züppe tipinin eleştirildiği, Doğu’nun ilim 
ve irfanıyla yetişen kişilerin yüceltildiği tekniğin ise zayıf kaldığı gözlemlenmektedir. 
Batı’nın ilim ve fenini takip etmek gerekliliği, ancak kültürel ve toplumsal tecrübelerini 
elimizin tersiyle itmenin üzerinde hassasiyetle durulması Osmanlı aydınlarının o dönem için 
ana parametrelerindendir. 

Yazarın züppe tipi aracılığıyla Batı’yı giyim-kuşam, günlük konuşma dilinde yanlış 
kullanılan yabancı kelimeler gibi salt görüngüsel atmosfere sığdırılmaya çalışılan klasik bir 
Batılılaşma eleştirisini kolaylıkla görmek mümkündür. Batılılaşma her ne kadar devletin 
resmî ideolojisi olarak benimsenmiş olursa olsun, uzun bir dönem boyunca toplum kimliğine 
nüfuzu söz konusu değildir. Fakat bilindiği üzere XIX. yüzyıl, bütün toplumların geri 
dönülemez ve onulmaz yaralar aldığı bir dönemdir. Osmanlı İmparatorluğu için XIX. yüzyıl 
hızla ilerlediği yıkım sürecinden kurtaracak siyasi, askeri, ideolojik çarelerin arandığı 
çalkantılı bir süreci kapsamaktadır. Dönemin aydınlarının salt sosyal yaşamda eserlerinde 
eleştirel biçimde yer verdiği züppe tipinin aslında her adımında açık şekilde “medeniyet 
krizi” ne doğru yol aldığı ilerleyen süreçte daha net kendisini göstermektedir. 

II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde ise toplumsal yapıya gerçek manada nüfuz etmiş 
bulunan Batılılaşma konusuna aydınlarımız farklı yönlerden yaklaşmanın gerekliliği 
kavramışlardır. Medeniyet krizinin artık bir ikileme dönüştüğü Doğu ve Batı’yı aynı anda 
nasıl anlamlandırabiliriz düşüncesi yoğun bir düşün mesaisinin başat meselesi haline 
dönüşmüştür. İmparatorluğun tüm çabalara rağmen yıkımdan kurtulamamasının ardından 
kurulan genç Cumhuriyet siyasi, ideolojik, kültürel ve toplumsal rotasını tamamıyla Batı’ya 
çevirerek yönünü tayin etmiştir. Cumhuriyet’in kuruluş temellerinin Batılı devlet ve 
toplumlarının uygarlık kodları esas alınarak yeni bir toplumsal inşa sürecine girişmesi, 
Batılılaşma meselemizin daha farklı bakış açısıyla ele alınmasının gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Her ne kadar Batı örnek alınarak siyasi, sosyal, kültürel anlamda çok önemli 
devrimler gerçekleştirilmiş olursa olsun toplum nezdinde bunların kabul görmesi kolaylıkla 
gerçekleşmemiştir. Bu durum uzun yıllar boyunca aydın ve halk arasında mesafelerin 
gittikçe derinleşerek birbirini tanımamanın getirdiği iletişimsizlik ve yabancılaşmaya neden 
olmuştur. “Aydınımız ve toplumumuz için Batıcılaşma yabancılaşması doğal bir yol olarak 
görülmüş, kendi toplum ve tarih gerçeklerimizden uzaklaşırken tercüme ve adaptasyon yolu ile belli 
bir kimlik kazanmamız kolay gibi görülmüştür.”4 Batı’nın bizden üstün olduğu, ortaya koyduğu 
değerlerin evrensel ve tartışılmaz olduğu aydınların dimağına bir anlamda oryantalizmin 
sindirilmiş bellek algısı biçiminde yerleşmekten başka bir şey değildir. Türk romanında ise 
bu durum kendisini fazlasıyla hissettirmektedir. 

Oryantalist bakış açısından kurtuluş gibi görünen fakat özünde oryantalizmi başka 
biçimde tekrarlayan eserler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunların başında Halide Edip 
Adıvar’ın Sinekli Bakkal eseri gelmektedir. Adıvar, düşün dünyamız adına en önemli 
yazarlarımızdan biridir. Edebiyatımız adına eserleri hiç şüphesiz çok büyük zenginliktir. 
Cumhuriyet’in kuruluş temellerinde çok büyük emeği geçmiş bir münevverdir. Dönemin 
siyasi konjonktürü içerisinde sadece Adıvar’ın değil, aydınlarımızın hemen hepsinin 

 
4 Ertan Eğribel, “Türk Romanı ve Düşüncesinin Oryantalizm ve Garbiyatçılığı İçselleştirme 
Biçiminden Kopmasının Önemi: Kemal Tahir ve Doğu-Batı Çatışması”, Kemal Tahir 100 Yaşında, 
Editörler: Ertan Eğribel & M. Fatih Andı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2010 s.416.  
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süreçlerden bağımsız düşünmesini beklemek doğru bir çıkarsama olmayacaktır. Ancak 
Adıvar’ın romanında çözüm gibi gördüğü Doğu’nun ve Batı’nın, Mevlevilik temelinde bir 
sentez uzlaşı görüntüsü oryantalist bakış açısını tekrarlamanın ötesine geçememektedir. 
Batılılaşma elbette bugün sadece edebiyatımız adına konuştuğumuz, tartıştığımız bir mesele 
değildir. Medeniyet sıkışmışlığı günümüzde her ne kadar aşılmış gibi görünsün en temel 
meselelerimizden biridir. 

Türk toplum tarihini ve kimliğini Anadolu insanını tanıyarak ve anlayarak doğru, akılcı 
ve Batı’nın evrensel olarak tartışmaya gerek görmediği değerler gözlüğünü çıkararak 
incelenmesi gerektiğini özü itibariyle kavrayan romancımız Kemal Tahir’dir. Kemal Tahir’in 
bütün bu görüşlerini sistemli teorisiyle anlatmanın Türk sosyolojisinde mücadelesini veren 
sosyoloğumuz ise Prof. Dr. Baykan Sezer’dir. Baykan Sezer, Kemal Tahir’in Türkiye adına 
çok önemli bir romancı ve düşün insanı olduğunun hep farkında olmuştur. Kemal Tahir’in 
romancılığı ile ilgili değerlendirmeleri bu anlamda son derece kıymetlidir.  

Elbet Kemal Tahir’in belli dönemde çok önemli romanlar yazmış olması ve yine aynı 
dönemde Türkiye ve Türkiye sorunları önünde önemli doğruları savunmuş bulunması Türk 
edebiyatında ve Türk düşün yaşamı içinde büyük önem taşımaktadır. Kemal Tahir’in bu 
önemi yalnızca yaşadığı dönemle sınırlı değildir. Kemal Tahir ve düşüncesi bugün de 
önemini korumaktadır. Günümüzde de Kemal Tahir’in romanlarını okumadan romandan, 
edebiyattan keyif aldıklarını, edebiyat ve romanın önemini kavradıklarını söyleyenlere 
şaşarım ve gülerim. Yine aynı biçimde Kemal Tahir’in saptamaları ve uyarıları göz önüne 
alınmadan Türkiye’nin özelliklerini ve sorunlarını anlamanın olanağı yoktur.5  

Baykan Sezer, romanın kendi uzmanlık olmadığını ancak Kemal Tahir’in eserlerinin Türk 
toplum düşüncesi açısından önemini sıklıkla vurgulamaktadır. Ayrıca Kemal Tahir 
romanlarının zengin bir edebi zevke sahip olduğunu her fırsatta belirtmektedir. 
Edebiyatımızın otorite isimlerinden Berna Moran, Kemal Tahir’in romanlarının onun 
düşünsel kimliğini göz önünde bulundurarak edebiyatımızda farklı bir anlamı ihtiva ettiğini 
açıklamaktadır.  

O Türk insanına, onun dünyaya, olaylara bakışına, Batı insanından farklı yatkınlıklarına, 
erdemlerine, ilişkin görüşlerini yazınsal söyleme dökerken, etkisi yüzyıllar boyu denenmiş 
bu kalıplardan yararlanıyor. Kemal Tahir’in ideolojisine temel oluşturan, Batı ve Doğu 
toplumlarının farklı yapılara sahip olma olgusu ve bunların ortaya çıkardığı iki insan tipi, 
yazarın ısrarla vurgulamak istediği bir karşıtlıktır.6  

Romanımızın XIX. yüzyılda ortaya çıkış koşulları itibariyle toplumsal argümanlar 
üzerinden inşa edilmesine bağlı olarak Batılılaşmanın gölgesinde ilerleyişi elbette uzun bir 
süreci kapsamaktadır. Çok genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığımız bu sürecin Kemal Tahir’in 
düşünce dünyası etrafında belirlenen romancılığında Doğu-Batı çatışması şeklinde kendisini 
gösterdiğini incelemeye gayret ettik. Uzlaşının mümkün olmadığı, Batılılaşma meselemizin 
mutlak suretle Doğu-Batı çatışması etrafında tartışılmaya açılması gerektiğini Kemal Tahir’in 
romancılığı ve düşün dünyasıyla açıklamaya çalıştık. Bütün bu fikri temelleri sistemli 
teorisiyle çok önemli kuram çerçevesine oturtan Prof. Dr. Baykan Sezer’i Türk sosyolojisinin 
Batı bağımlılığından kurtuluşunu ve yöntem arayışlarını derinlikli olarak aktarmak bir 
sonraki bölümde dayanağımızı teşkil etmektedir. 

 

 
5 Baykan Sezer, “Kemal Tahir Üzerine”, Kemal Tahir 100 Yaşında, Editörler: Ertan Eğribel & M. Fatih 
Andı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2010, s.149. 
6 Berna Moran, Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış 2, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016, s.223-224. 
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Türk Sosyolojisinin Batı Bağımlılığından Kurtuluşunu Baykan Sezer’in Yöntem 
Anlayışında Kavramak 

Sosyoloji toplumun dinamik süreçleriyle kendisini anlamlandırmaya çalışan bir bilim 
dalıdır. Batı’da ortaya çıkmış diğer bilim dallarıyla kıyaslandığında daha genç bir bilim dalı 
olan sosyoloji, toplumsal çelişkilerin Batı tarafından XIX. yüzyılda elde edilen üstünlüğün 
sistemli teoriler üretilerek bilimin ışığında aşılma çabası biçimidir. “Batı’nın dünya üzerinde ve 
doğa önünde kazandığı egemenlik yanında geniş halk kitlelerinin toplum üzerinde etkinliğinde 
görülen bu nitelik değişikliği Batı’da yeni bir güç olarak görülmüş ve bu yeni gücün bilinçli bir 
biçimde kullanılması isteği de sosyolojinin Batı Avrupa ülkelerinde ve XIX. yüzyılda ortaya çıkmasına 
yol açmıştır.”7 

Türkiye’de sosyolojinin bilim dalı olarak tanınması ve benimsenmesi Batı’da ortaya çıkış 
tarihinden çok uzak bir tarihi işaret etmemektedir. Ancak Batılı toplumlarda sosyolojinin 
kuruluş ve biçimleniş süreçleri ile Türk toplumununki birbirinden farklıdır. Türkiye’de 
sosyolojinin tanınması ve benimsenmesi uzun yıllar boyunca Batı’dan aktarmacı kodlarla 
ilerlemiştir. Kendi toplum yapımızın tanınmamasının eksikliği sorunlara ciddi çözüm 
arayışları yerine, evrensel gördüğü söylemlerinden hiçbir surette şüpheye düşmeyen Batı 
uygarlığının gölgesinde ve sığ kalmıştır. Yerli sosyoloji anlayışımızın yerleşmesi gerektiğini 
ve bizim hakiki bir Türk sosyolojisinden bahsetmemizin önem ve gerekliliğini vurgulayan 
İstanbul Üniversitesi geleneği içinde yetişen fikir insanlarımız olmuştur. Böyle bir gelenek 
çizgisinin son temsilciliğini ise Baykan Sezer üstlenmiştir. “Baykan Sezer, yerli olan Kemal 
Tahir’in düşünce sisteminden hareketle Türk toplumuna, tarihine ve gerçeğine yönelmiştir. Baykan 
Sezer, bu çabasında Batı sosyolojisinin servis edilmiş terimlerinden, teorilerinden, modellerinden, 
“izm”lerinden, kalıplardan ve şemalardan uzak durmuş, onlara tepki göstermiştir.”8 

Kendisinin bu anlamda verdiği çaba hiçbir zaman kuru bir karşı çıkış olmamıştır. 
Sosyolojinin tarihsel birikimimizi dikkate alması gerekliliği en çok dikkat çektiği mesele 
olmuştur. Bu tarihsel birikim düşüncesinin sistemli kuramsal yapısı ise Doğu-Batı 
çatışmasıdır. İnsanlık tarihinin neredeyse başlangıcından itibaren toplumların Doğu ve Batı 
şeklinde iki ayrı yön çizgisine ayrıldığından bahsetmektedir.9 Böyle bir ayrım içerisinde XIX. 
yüzyılda kapitalizm ile dünya ölçeğinde güç elde etmiş olan Batı’nın, kendisinden olmayan 
toplumları “Batı dışı toplumlar” şeklinde tasnif ettiği görülmektedir. Fakat Batı’nın bugün 
elde ettiği gücün arka planına bakıldığında bunun büsbütün Doğu ile irtibatsız geliştiğini 
söylemek yanlıştır. Tarih içinde her iki toplum farklı zaman ve ilişkilerle birbirleriyle ilişki 
içinde olmuşlardır. Ancak Batı’nın bunu reddederek kendisini mutlak ve gücü elinde 
bulunduran en üstün olan gibi göstermesini katı zihinsel süreçlerinin ürünü şeklinde 
değerlendirmektedir. 

“Baykan Sezer’in “Batılaşma” ya da “Batılılaşma” yerine “Batıcılaşma”10 kavramını tercih 
etmesinin nedeni Batı yanlısı olmamıza rağmen Batı çıkarlarını ve çözümünü 
paylaşmamamız nedeniyledir. Baykan Sezer sadece Batıcılaşma eleştirileriyle veya Batı 
toplum ve tarihinin genelleştirilmesine karşı çıkmakla kalmamış11 aynı zamanda sosyoloji 

 
7 Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, Sosyologca Kitapları: 105, Baykan Sezer Kitapları: 7, 
İstanbul: Doğu Kitabevi, 2022, s.13. 
8 Sezgin Kızılçelik, BaykanSezer'in Sosyoloji Anlayışı, Ankara: Anı Yayınları, 2008, s.12. 
9 Baykan Sezer, “Doğu-Batı Çatışmasında Yunanlılığın Yeri”, ek Doğu-Batı İlişkileri Açısından Batı 
Tarımı, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2018. 
10 Baykan Sezer, “Osmanlı’nın Batıcılaşması” ek , Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Doğu 
Kitabevi, 3. Baskı, 2017:153-184. 
11 Yüksel Yıldırım, “Baykan Sezer Düşüncesinde Batılı Şemalar ve Toplum Tanımları”, Sosyoloji Yıllığı 
Kitap 11: Baykan Sezer'e Armağan, der., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Kızılelma Yayınları, 2004, s.268-273. 
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anlayışı gereği Batı tarihi kalıplarını aşamayan Marksizmin ötesinde12 Batı’yı da 
açıklayan/kapsayan yeni bir tarih görüşünün savunucusu olmuştur.13 Doğu-Batı çatışması 
görüşü, günümüz sorunlarının çözümünde Türk toplum tarihinden yararlanmamız 
açısından sosyolojinin temeline konulmuştur. Bu yönüyle Baykan Sezer kendisine bağlı 
bütünsel bir kurama ve tarih anlayışına sahip ender sosyologlardan biridir.  

Sosyolojinin temellerinin tartışıldığı, bilim olarak varlığının sorgulandığı günümüzde 
Baykan Sezer’in sosyoloji ile tarih arasında kurduğu bu ilişki sosyolojiye bilim kimliğini ve 
onurunu yeniden kazandıracak önemdedir. Bu önem sosyoloji ve tarihe Batı’yı dışlamadan, 
Doğu toplumlarının birikimini katmasından kaynaklanmaktadır.”14 Sosyolojinin bilim 
kimliği kazanmasının ve gerçek anlamda bir Türk sosyolojisinden bahsedilmemiz için 
yöntemin çok önemli olduğunu belirtmektedir. 

“Türkiye’de sosyolojide yöntem konusu, önce sosyoloji bilgilerini toplumumuz açısından 
tartışmaya açmak ve soru konusu yapmaktır. Doğru ve geçerli yöntem, bizce önce doğru soru sormak 
ve bu sorulara kendi çıkarlarımız doğrultusunda karşılıklar aramaktır.”15 Doğru soruları sormanın 
temelinin her daim kendi toplumumuzun çıkarlarını gözeterek gerçekleştirilmesi gerektiğini 
savunmaktır. Sosyolojinin bizatihi Batı toplumlarında ortaya çıkış koşullarına bakıldığında 
mevcut bilgilerin değerlendirilerek, bilgilerin sistematize edilmesine bağlı kalarak topluma 
etki amacı taşıdığı bilinen bir gerçektir. “Sosyoloji eldeki bilgilerden belli bir yolda yararlanılması 
amacıyla ortaya çıkmıştır ve elbet bu nedenle sosyoloji önce eldeki bilgilerin sistemleştirilmesi olarak 
görülmüştür.”16 Fakat Türkiye’de sosyolojinin biçimlenişinde kendi toplumsal 
özdeşimlerinden ziyade Batılı zihniyetin körü körüne benimsenmesinin kendi yöntemimizi 
belirlememiz açısından sakıncalarını sıklıkla tekrarlamaktan geri durmamaktadır. Baykan 
Sezer yaşamı süresince Türk sosyolojisinin kendi tarihi ve toplumsal inşasından yola çıkarak 
dünyaya sesini duyurmasının mümkün olduğunun çabasını gösterdiği özveriyle fazlasıyla 
kanıtlamış bir simadır. Fikirlerinin her daim diri kalacağı ise apaçık bir şekilde önümüzde 
durmaktadır. 

Sonuç 

Baykan Sezer’in değer ve önemi ise günümüzde tazeliğini muhafaza etmektedir. 
Dünya’da siyasi, toplumsal yaşanan birçok gelişme gelecekte de bunun değişmeyeceğini 
göstermektedir. Türk sosyolojine yön veren bir isim olarak anılmaya her zaman layık bir 
isim olarak devam edecektir. Türk sosyolojisine Kemal Tahir ile birlikte yeni ufuk 
kazandırmıştır. Doğu-Batı çatışması, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Batı’dan alınan yamalı 
kodları reddederek değil kendi tarihsel ve toplumsal kimliğimize dönüş ile gerçekten 
sorunlarımıza çözüm bulabilmenin altının kesin biçimde çizildiği kuramsal teoridir. 
Türkiye’de toplum bilimlerine katkı sunan tarihsel arka planda elbette fazlasıyla ismi 
saymak mümkündür. Ancak Baykan Sezer, özellikle 1960’lı yıllarda başlayan çalkantılı bir 
dönemin kendi sözünü esirgemeyen nadir akademik şahsiyetlerinden olma özelliğini 
taşımaktadır. 

Batı’nın kendi üstünlüğünü ve evrensel olarak sunduğu değerlerin bizim toplumumuz 
açısından kabul edilmesinin yanlışlığını her fırsatta aktarmaya çalıştığı net şekilde 

 
12 Yüksel Yıldırım, "Baykan Sezer Düşüncesinde Marksizm" Yüzyılın Sorunları ve Sosyoloji II, Editör: 
Fethi Nas, Gece Kitaplığı, 2017, s.157-193. 
13 Ufuk Özcan, “Baykan Sezer’in Doğu-Batı Çatışması Kuramı Üzerine”, Sosyoloji Yıllığı Kitap-11: 
Baykan Sezer’e Armağan, der. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2004: 148-159. 
14 Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, “Türk Sosyolojisi ve Tarih İlişkisi Üzerine: Baykan Sezer’de 
Batıcılaşma Eeleştirisi ve Doğu-Batı Çatışması Görüşü”, Tarih ve Uygarlık Dergisi, 6 (2014), s.32. 
15 Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, İstanbul: Doğu Kitabevi, , 2022, s.17. 
16 Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015, s.60. 
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görülmektedir. Akademide yalnızlaştırılmaya çalışıldığı dönemlerde sistemli teorisinden 
asla vazgeçmemektedir. Sosyolojinin Batı’da doğmuş ve gelişme göstermiş bilim dalı 
olduğundan hareketle, Batı sosyolojisinin elbette çok iyi takip edilmesinin gerekliliğini 
savunmaktadır. Ancak Türk sosyolojisinin kendi yöntem ve yolunu belirleyerek dünyaya 
söyleyecek sözü olduğunu ısrarla tekrarlamaktadır.  

Yaşamında kendisi cesur akademik tavrıyla bunu söylemekten hiç çekinmemiştir. 
Kendisinin yetiştirdiği yüzlerce öğrenci onun düşün dünyasının ne denli zengin olduğunun 
en ispatıdır. Türk sosyolojisine armağan ederek yetiştirdiği öğrencileri artık Prof. Dr. Ertan 
Eğribel, Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Ufuk Özcan, Prof. Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu 
olarak tanıdığımız çok kıymetli hocalar olmuşlardır. Bütün bu isimlerin günümüzde yapmış 
olduğu çalışmalar dikkatle incelendiğinde Baykan Sezer-Kemal Tahir ilişkisini, Baykan 
Sezer’in Doğu-Batı çatışması teorisinin önemi üzerinde bilhassa yoğunlaştıkları 
görülmektedir. Baykan Sezer’in hayatında büyük özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarına 
saygın şekilde katkı sundukları görülmektedir. Kendilerinin ise tıpkı hocaları gibi büyük 
çaba göstererek öğrenciler yetiştirdiğini ifade etmek gerekmektedir. Baykan Sezer 2002 
yılında aramızdan ayrıldı ancak Türk sosyolojisine yapmış olduğu katkılarıyla hep 
yaşamaya devam edecektir. Türk sosyolojisinin kutbu Laleli’den Dünya’ya açılan kapının 
anahtarını tutmayı başarmış Prof. Dr. Baykan Sezer’dir. 
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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. 

 

 


