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ÖZ: Bir doğu devrimcisi olan Baykan Sezer’in görüşleri Doğu-Batı çatışması üzerinedir. Dünya 
üzerindeki sorunları çözecek gücü olmayan Batı, üstünlüğünü Doğu üzerindeki egemenliğine ve 
sömürüsüne borçludur. Baykan Sezer Hoca’nın gönlünde yatan ise, Doğu ve Türkiye önderliğinde 
Batı lehine kurulu mevcut düzenin değişmesidir. Çünkü Batı’nın egemenlik seremonisi Doğu’yu ve 
Doğu’nun kaynaklarını sömürmek, egemenliği altına almak, kendine benzetmek şeklinde 
olmuştur. Baykan Hoca’nın Doğu-Batı düşünceleri akademik düzeyde ve sosyoloji disiplini altında 
sınırlı tutulmak istenmektedir. Çünkü Baykan Hoca’nın söylemleri yaygınlaşırsa, mevcut 
düzenden nemalanan ve korumak isteyenlerin fikirleri sarsılacak, keyifleri kaçacak ve 
sorgulanmaya başlayacaktır. Baykan Sezer düşüncelerini temellendirirken, akademik camiada 
farklılık oluşturmak amaçlı değil, mevcut olan dünya düzeninin ve egemenlik ilişkilerinin 
temelden değişmesini amaçlamıştır. Bu amacının arkasında ne Batı düşmanlığı yapmak, ne Batıyı 
yok saymak ne de muhafazakar biçimde içe kapanmak vardır.  
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ABSTRACT: The views of Baykan Sezer, an eastern revolutionary, are on the East-West conflict. 
The West, which has no power to solve the problems in the world, owes its superiority to its 
domination and exploitation over the East. Because the domination ceremony of the West has been 
in the form of exploiting the East and the resources of the East, taking it under its dominance and 
making it look like itself. If his rhetoric becomes widespread, the ideas of those who take advantage 
of the existing order and want to protect it will be shaken, their moods will be shaken and they will 
begin to be questioned. While basing his thoughts, Baykan Sezer aimed to fundamentally change 
the existing world order and sovereignty relations, not to make a difference in the academic 
community. Behind this aim, there is neither being hostile to the West, ignoring the West, nor being 
conservatively introverted.  
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Giriş 

Sevgili hocamız Baykan Sezer’in yitireli 20 yıl geçti. İnsan hayatı için uzun bir süre. Ancak 
onun öğrencileri olan bizler için bu süre dün gibi geliyor. Anıları canlı, birlikte 
yürüdüğümüz koridorlar, ders verdiği amfiler, dershaneler, birlikte yürüdüğümüz yollar, 
oturduğumuz yerler hala yaşamımızın bir parçası. Baykan Sezer’in bölümde izini silme ve 
unutturma çabalarına karşın görüşleri çalıştığı bölümün dışında ve hayatın içinde 
sürekliliğini koruyor. Baykan Sezer ile ilişkimiz devam ediyor. Sosyologca’nın bu sayısında 
Baykan Sezer’in 20. ölüm yıldönümü vesilesiyle saygımızı yeniden ifade etme imkânı 
buluyoruz.1 Anma sayılarının en güzel ve pratik yanlarından biri anılan kişiyi 
onurlandırmak yanında, görüşlerinin önemi ve günceliğini günümüz koşulları önünde 
sınama ve doğrulama imkânı vermesidir. Bizim açımızdan bu anmanın bir başka önemi de 
yaptığımız işler konusunda hesap verme ve anlatmayı sağlamasıdır. Elbette bu sadece 
anmalar sırasında gündeme getirilecek bir konu değildir, bu nedenle son yirmi yıldır 
Sosyoloji Yıllığı ve Sosyologca dergisinde çeşitli yazılarda Baykan Sezer ile diyaloğumuzu 
sürdürdük.2,3 Yeni aldığımız konular da bu çerçeve içindedir. Baykan Sezer ile ilişkimiz 
çeşitli sorunlara yaklaşım biçimimizi, yöntemimizi belirtmeye yardımcı olacaktır. Baykan 
Sezer’i dünya sorunları üzerinde kendi sözü olan bir sosyolog ve düşünür olarak görüyoruz. 
Günümüzde sosyolojinin kendi kimliğinin tartışıldığı ve bütünsel kuramların küçümsendiği 
bir dönemdeyiz. Adeta sosyoloji önemsiz hale gelmiş, kuram sahibi pek çok sosyolog 
küçümsenmektedir. Buna karşılık günümüz koşulları ve sorunları Baykan Sezer’in 
görüşlerinin güncelliğini artırmıştır.  

Günümüzde Batı içi çelişki ve çatışmalar artık dünyanın geleceğini belirleyecek evrensel 
bir çelişki olarak tanımlanmamaktadır. Batı içindeki ne sınıfların, ne de toplumların yeni bir 
görüşe ve siyasete öncülük ve sözcülük yapamayacakları açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Batı kendi dünya egemenliğini tartışma konusu yapacak bir görüş ve tartışmaya da gerek 
duymamaktadır. Buna karşılık uygarlıklar arası çekişme ve çatışmayı inkâr etmek mümkün 
görülmemektedir. Her ne kadar Batı’nın kendi dünya egemenliğine verdiği mutlaklık ve 
güven nedeniyle Doğu-Batı çelişkisi temel çatışma olarak görülmese de karşılıklı ilişkiler 
tarafların çeşitli konulara yaklaşım biçimini belirlemeye devam etmektedir. Doğu-Batı 
çatışması tarihi kökeni ve güncelliği yanında geleceği de belirleyecek temel olay olarak 
gündemdedir. Tarihte olduğu gibi taraflardan biri orantısız bir üstünlük ve güç kazanmış 
olsa bile bütün ilişkileri tek yönlü belirlemek, denetlemek mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle tarafların karşılıklı ilişkiler içindeki kendi konumlarından vazgeçememektedir.  

Günümüzde Doğu-Batı ilişkisinde çelişki ve çatışmalar mutlaklaştırılırken, çatışma ve 
çelişkileri aşmak amaçlanmadığı için siyaset düzeyinde şiddet temel ilişki haline gelmiştir. 
Kurulu denge içinde uzlaşma ve değişmenin görüntüsü değersizleşme, sindirme, çatışma ve 
savaş biçiminde ortaya çıkmaktadır. ABD’nin Atlantik ve Pasifik çerçevesinde kendini 
yabancılaştırarak eski dünyaya biçim verme çabasının odağında Akdeniz-Karadeniz 
ekseninde sıcak çatışma alanları bulunmaktadır. Karadeniz’de Ukrayna-Rusya savaşı, 
özellikle Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Suriye-Libya-Kıbrıs çatışması ile Yakın Doğu’da 
modern öncesi geleneksel Doğu-Batı çatışması biçimine geri dönülmektedir. Bu bir anlamda 
I. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Türkiye’nin yeri ve rolünün tartışılması görünümündedir. 
Amerika’nın ileri karakoluna dönüşen Yunanistan ile Türkiye arasındaki ayrışma Avrupa 

 
1 Baykan Sezer’in “Sosyolojide Yöntem Tartışmaları” kitabını da Bütün Kitapları dizisinden yeniden 
yayımlıyoruz. Bkz. Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2022. 
2 Ertan Eğribel, “Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu: Baykan Sezer Sosyolojisi ve 
Tarihçiliğimiz”, Sosyologca, 11-12 (2016), s. 23-30. 
3 Ertan Eğribel, “Kemal Tahir ve Baykan Sezer'in Doğu-Batı Çatışması İçinde Yerliliği ve 
Doğu/Osmanlı Devrimcisi Olarak Özgün Konumları Üzerine”, Sosyologca, 17 (2019), s. 45-52. 
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Birliği’nin de yeni sınırlarını oluşturmaktadır. Bu sınır aynı zamanda geleneksel Doğu-Batı 
çatışmasının da gerçek sınırıdır. Bu durum bir veri olarak alınmadan geleceğe yönelik bir 
öngörüde bulunmak imkansızdır. 

Baykan Sezer ve Doğu-Batı Çatışması 

Baykan Sezer modernleşmenin başarılarının ve evrenselliğinden, üstünlük ve 
mutlaklığından şüphe edilmeyen bir dönemde Batı eksenli evrensel modernleşme 
görüşlerinin sınırlığı üzerinde durmuştur. Modernleşmenin sınırına geldiği ve kendini 
aşamadığı için modernleşmeyi reddettiği ve Doğu ve Batı ayrımını mutlaklaştırdığı son 
dönemde de kendi bağımsız sözünü söylemeye devam etmiştir. Bu açıdan Baykan Sezer 
daha gençlik yıllarından itibaren kendi doğrultusunu ve görüşünü belirlemiş, olgun biri 
olarak çalışmalarını zenginleştirmiştir. Batı dünya egemenliği ve görüşlerinin takipçiliği 
yerine, Batı üstünlüğüne karşı yine Doğu’nun sözcülüğünü ve öncülüğünü savunmaya 
devam etmiştir. Bu serüven bizim kendi çalışmalarımızı ve yerimizi de belirlemiştir. Baykan 
Sezer ile bütünleşmek, izleyicisi olmak bir anlamda onun yöntemini benimsemekten başka 
bir şey değildir.  

Baykan Sezer’in adı ve çalışmaları günümüzde öne çıkmasa da görüşleri halen günümüz 
sorunlarını açıklamakta en geçerli kaynak olmayı sürdürmektedir. Günümüz sosyoloji 
tartışmaları ve açıklamalarında Batı egemenliği söz konusu olduğu için Baykan Sezer 
düşüncesine dünyada ve Türkiye’de hak ettiği önem ve değerin verilmediğini söyleyebiliriz. 
Sosyolojide uzun zaman Marx dışarıda bırakılmıştır, ancak görüşlerinin görmezden 
gelinmesi mümkün olmamıştır.  Marx verili dünya düzeni ve egemenliğine yönelik bütün 
eleştirilerine karşın devrim için Batı’ya öncülük ve sözcülük verdiği için sonuçta Batı’da 
Marx’a sahip çıkılmıştır. Batı dünya sorunlarını çözecek bir konumda değildir, tam tersine 
kendi çıkarlarını ve üstünlüğünü Doğu üzerindeki egemenliğine ve sömürüsüne borçludur. 
Bu nedenle Batı’dan Doğu’nun veya dünyanın sorunlarına çözümü beklemek, yeni bir 
aşama beklemek hayaldir. Baykan Sezer’ bir Doğu devrimcisidir. Baykan Sezer’in sadece 
mevcut Batı dünya egemenliğine karşıt olduğu gibi Batı toplumlarından veya Batı içi 
çelişkilerden bir devrim bekleme hayalinde değildir. Günümüzde Batı üstünlüğü 
mutlaklaştırılırken Baykan Sezer’in Batı toplum düşüncesi veya sosyolojisi içinde ağırlıklı ve 
etkili olmamasını anlamak mümkündür. Ancak Doğu’da ve Türkiye’de gereken önem ve 
değeri görmemesi dönemin koşulları ve yapılan seçimlerle ilgilidir.  

Doğu-Batı ilişkilerinde taraflar arasında farklılık/çatışma günümüzde kabul edilmektedir. 
Batı da zaten bunu söylemektedir. Ancak bu farklılığın aşılacağı veya taraflar arasındaki 
çatışmanın açıklaması ve nasıl çözüleceğine dair bir görüş gündeme getirilmemektedir. Tam 
tersine Batı lehine kurulu denge ve çatışma mutlaklaştırılmaktadır. Türkiye’yi yönetenler de 
bu çatışma içinde kendisine bir rol verilmesini beklemekte veya bu denge içinde ilkesiz, 
fırsatçı bir tutum takınmaktadır. Bu nedenle günümüzde Baykan Sezer’in görüşleri bir 
taraftan Doğu-Batı farklığını gündeme getirdiği için doğrudan dışlanamamaktadır. Ancak 
Batı lehine olan denge/dengesizlik aşılmaz/mutlak görüldüğü için Baykan Sezer’in 
çözümde görüşlerinin özü olan Doğu’ya verdiği öncülük ve sözcülük tartışma dışı 
görülmektedir. Türkiye’de Baykan Sezer’in görüşlerine saygı duyulmasına rağmen Batı 
sosyoloji anlayışına/yöntemine verilen üstünlük bu nedenledir. Verili dünya düzeni ve 
dengesizliği aşılmaz görüldüğü için Batı açıklamaları ve yöntemi tek geçerli yöntem ve 
uygulama olarak görülmektedir. Sonuçta günümüz sorunları Doğu-Batı ilişkilerindeki 
dengeyi tartışmadan verili koşullar içinde belli güncel sorunların çözümü ile 
sınırlanmaktadır.  

Günümüzde sosyolojide çeşitli gündelik sorunların verili düzen içinde çözümü ile ilgili 
uygulamaların öne çıkması boşuna değildir. Doğu-Batı çatışması sıcak bir gündem 
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oluştururken yöntem düzeyinde dünya görüşleri/tarih küçümsenmektedir. Sosyolojide belli 
teknik araç ve yöntemlerin bakış açısı yerine geçirilmesi, yöntem olarak tanıtılması bu 
nedenledir. Bu durumda sosyoloji bölümleri giderek ne işe yaradığı bilinmeyen dersler 
yanında, belli araştırma tekniklerinin, bilgisayar programlarının öğretildiği kurslara 
dönüşmektedir. Elbette 3-5 ayda kurslarda öğretilecek bu bilginin, dört senede ve üniversite 
düzeyinde verilmesine niçin gerek duyulduğu bunu meslek edinmiş hocalar tarafından 
değil, öğrenciler tarafından tartışılmaktadır. Öğrenci bu nedenle daha okula başladığında bu 
durumu görüp dışarıda staj veya başka adlarda iş aramaya ve öğrenmeye koşulmaktadır.  

Baykan Sezer’in görüşleri Doğu-Batı çatışması üzerinedir.4 Ancak sadece bu çatışmadan 
söz etmenin ötesinde Doğu ve Türkiye önderliğinde Batı lehine mevcut kurulu dengenin 
değişmesini temel almıştır. Bu devrimci bir görüş ve tavırdır. Baykan Sezer düşüncesi kuram 
ve pratik düzeyinde temelde devrimcidir. Bu devrimci yönünü göz ardı ederek, verili 
düzenin gündelik sorunları çözümlemeye indirgemek veya verili Batı dengesi içinde fırsat 
beklemek Baykan Sezer düşüncesini devrimci özünü reddetmek ve karikatürleştirmekten 
başka bir şey değildir. ABD ve Rusya arasında bir dengeyi amaçlamak ham hayaldir. ABD 
ile Türkiye arasındaki dengenin ABD’ye üstünlük vermek olduğu elli yıllık tecrübe ile 
sabittir. Bunu Türkiye’nin kendisinin belirlemediği ABD ile Rusya arasında yeni bir dengeye 
çevirmek Türkiye’nin sorunlarını daha çok ağırlaştırmaktan başka sonuç vermeyecektir. 
Verili dünya dengesini değişmesinin, tartışılıyor olmasının tarafları, mevcut durumu aşmak 
istemeyenleri, verili düzen içinde çıkarları olan kesimleri rahatsız edeceği açıktır. Baykan 
Sezer’i sadece sosyoloji disiplini, yöntem araç ve gereçleri içine hapsetme tavrı da bunun 
uzantısıdır. Baykan Sezer düşüncesinin akademik düzeyde ve sosyoloji disiplini ve çalışma 
biçimiyle sınırlı tutulması denetim sağlamak içindir. Toplum düzeyinde devrimci bir dünya 
görüşü haline gelmesinden çekinilmektedir.  

Baykan Sezer’in görüşleri var olan dünyayı ve egemen ilişkileri temelden değiştirmek için 
ortaya atılmıştır. Hayatı siyasetten gündelik yaşama kadar her yönüyle devrimci bir biçimde 
dönüştürmek için belli bir tutumu esas alır. Baykan Sezer’in görüşlerinden etkilenmekten, 
yararlanmaktan bu anlaşılmalıdır. Bundan sonra Baykan Sezer düşüncesiyle ilişki temelinde 
iki tutum görünür. Baykan Sezer’den yana devrimci tutum almak veya Baykan Sezer’in 
görüşlerine çok tehlikeli, düzen bozucu görüşler olarak karşı çıkmak veya sözde sahip 
çıkıyor görünerek verili düzenin restorasyonuna koşulmak biçiminde bir karşıtlık söz 
konusudur.  Öyle veya böyle Baykan Sezer’in görüşleri kayıtsız kalınacak veya görmezden 
gelinecek görüşler değildir. Görüşlerinin herkese açık orta yerde durması rahatsız edicidir. 
Baykan Sezer ile ilgili sessizlik kumkuması bir yönüyle bu nedenledir. Baykan Sezer’den 
yararlandığını, etkilendiğini söyleyen kişilerin de bu sessizliğe katılması verili düzen 
içindeki konumlarından, verili düzenin imkanlarından yararlanmak istemelerinden 
kaynaklanmaktadır. (Örneğin, daha önce bir "Baykan Sezer'e Armağan" kitabı yayınlanmış 
ve yirmi yıl sonra bu sayı planlanırken yapılan açık yazı çağrının yanı sıra söz konusu 
kitaptaki yazarlara da tekrar özel bir çağrı yapılmış ancak herkesin katılması mümkün 
olmamıştır.  Bunu da tarihe bir not düşmek adına burada belirtelim. Yazı ile katkıda bulunan 
Baykan Sezer dostlarına buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.) Bunun düşmanlığa kadar 
gitmeyen ama ters işlere katılmak, ortak olmak ve pay almak gibi bir sonucu vardır. Verili 
düzeni tartışmadan, getirdiği sorunları aslına uygun olarak düzene müdahale etmeden 
koruyarak düzeltilmesi günümüz sosyoloji uygulamaların temel niteliğidir. Bu yönde 
projeler esas olarak düzenin kendisi tarafından maddi olarak desteklenmektedir. Zaten 
üniversite hocaları girişimci olsalar istifa eder şirket sahibi olurlardı. Ama üniversite içinde 
kalarak iktidarla ilişkileri sayesinde iş almayı kendileri için daha güvende görmektedirler. 

 
4 Baykan Sezer, “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”, Sosyoloji Yıllığı Kitap-12: Tarihte Doğu-Batı 
Çatışması, der., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017:59-132. 
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Baykan Sezer hayatının son yıllarında bölümde bunun işaretleri görmüştür. Bu nedenle 
bölümden dışlanmış ve erken emekliliğini istemiştir.  

Bütün olumsuzluklara rağmen yine de iyimserliğimizi kaybetmemek gerekmektedir. 
Baykan Sezer’in görüşleri çalıştığı bölüm düzeyinde kurumsallaşmasa veya sahip çıkılmış 
olmasa da Baykan Sezer’in kitapları bugün üniversitelerin sosyoloji bölümlerinde halen en 
çok okutulan, önerilen kitaplar olmayı sürdürmektedir. Aynı şekilde Türk Sosyolojinin Ana 
Sorunları kitabının da Rusça baskısı ilgiyle karşılanmış, ancak devamı gelmemiştir. Bu çeşitli 
girişimleri önemsemek gerekir. Bu durum Baykan Sezer emeğinin bir ödülüdür. Ancak 
elbette yetmez. Baykan Sezer devlet tarafından verilen akademik unvanı veya kimliğiyle 
değil, Batı’yı endişelendiren Doğu-Batı çatışması karşısındaki devrimci tutumu ve 
görüşleriyle esas kimliğini kazanmıştır. Bu tutum çalışmalarını ve akademik kimliğini de 
belirleyen esas yöndür. Bunu hiç gözden uzak tutmamak gerekir. İzleyicilerinin görüşlerini, 
yapıp ettiklerini doğrulamanın veya yanlışlamanın yolu da budur.  

Baykan Sezer ve Doğu Devrimciliği 

Baykan Sezer her şeyden önce bir Doğu devrimcisidir. Bütün kitapları Doğu-Batı 
çatışması ve bu çatışmada günümüzde Batı lehine olan dengenin değişmesi gereği ve yönü 
üzerinedir. Türk toplum ve tarihiyle de bu yönüyle ilgilidir. Batı düzenini ve üstünlüğünü 
tartışması Batı düşmanlığı biçiminde anlaşılmamalıdır. Hedefi Batı’yı yok etmek veya 
muhafazakâr biçimde içe kapanmak değildir. Doğu-Batı ilişkilerinde devrimci bir dönüşümü 
öngörmektedir. Onun görüşlerini verili düzen ve sosyoloji içine yerleştirmenin kimseye 
yararı olmadığı gibi ona olan ilgiyi de artırmayacağı açıktır. Baykan Sezer’in devrimciliği 
verili düzen pratiğine indirgenemez, diğer bir deyişle Batı sosyoloji yöntem ve pratiğiyle de 
eşitlenemez. Baykan Sezer düşüncesi mevcut düzen/siyaset ile teori arasındaki gerilimden, 
çatışmadan kaynaklanır. Bir düşüncenin hayata geçmesi için elbette çelişki ve çatışmanın 
olması gerekir. Ancak sık sık tekrarlandığı gibi devrimci teori olmadan devrimci tutum ve 
eylem de olmaz. Baykan Sezer düşüncesi Doğu-Batı arasındaki ilişkilerde salt teorik bir 
problemi tanımlamaz. Sosyolojinin kuramsal problemlerine salt kuramsal çözümler 
aramadığı gibi, siyasi problemlerin de salt siyasi çözümlerle sınırlanmasına karşıdır. Baykan 
Sezer çok yönlü bir düşünürdür. Sosyoloji ile diğer disiplinler arasında kurduğu ilişki,5 
endüstriden dine6 kadar çeşitli toplumsal olaylara olan ilgisi bu nedenledir. Teori ile siyaset 
arasındaki gerilim basit bir ağırlık dengesi olmadığı gibi hangisinin diğerini öncelediği 
tartışmasıyla da çözülemez. Çelişki ve çatışma ortadan kalkana kadar her iki alanın sorunları 
ortak olduğu gibi çözümlerin de çeşitli toplum olaylarını kapsayacak biçimde ortaklık ve 
bütünlük taşıması gerekir. Bir başka biçimde söylersek, kuramsal problemler, kuramsal 
çözümlere indirgenemediği gibi siyasi problemler de sadece siyasi çözümlere indirgenemez. 
Her toplumsal olay ve sorun için çelişki ve çatışmanın niteliğine göre çözüm farklı 
ağırlıklarla ve öncüllerle bütünsel düzeyde baştan kurulacaktır. Sosyolojinin bütün 
toplumsal olayları kapsaması, bütünsel bir dünya görüşü olarak çeşitli olaylar üzerinde etili 
olma çabasından da bu anlaşılmalıdır.  

Baykan Sezer’in kurucusu olduğu teorik yaklaşım, basitçe Doğu-Batı çatışması ve Doğu 
siyasetinin dar kuramsal ifadesi değildir. Diğer bir deyişle Baykan Sezer düşüncesi Batı 
siyasetinin olmadığı gibi basitçe Doğu siyasi hareketinin teorik uzantısına da indirgenmez 
veya eşitlenemez.  Teori ve eylem arasındaki ilişki her iki alanı da kapsayan bir bütündür. 
Birbiri ile sınanır, beslenir, dönüşür, zenginleşir. Doğu siyaseti ve bunun uzantısı olan Doğu 
düşüncesi tek yönlü bir indirgemeye dönüştüğünde hayatın bütün zenginliğini kapsayamaz. 
Kendi kendini besleyemez. Gerçekte bir kalıp gibi tekrarlanmasına rağmen teori ve eylem bir 

 
5 Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015. 
6 Baykan Sezer, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017. 



 
Ertan Eğribel, Yüksel Yıldırım • Baykan Sezer’in 20. Ölüm Yıldönümü Anısına: Tarihte Doğu-Batı Çatışması ve Yöntem 

 

6 

 

bütün içinde birbirine yol gösterir görüşü salt siyasete verilen ağırlık nedeniyle önemsizleşir. 
Doğu-Batı çelişkisinin çözümünde yararı olmayan, Doğu siyasi hareketinin açılımı olmayan 
bir teori elbette makbul değildir. Ama Doğu siyasetinin basit bir uzantısı olarak görülen 
teorik alan da siyasetin karikatürü olmaktan ileri gitmez. Siyasetin bu anlamda 
mutlaklaşması Baykan Sezer düşüncesinin sığ sağ ve sol radikal ve reformist yönde 
uygulama ve kullanım örneklerini tanımızı sağlayacaktır. Siyaseti veya devleti/toplumu 
kutsayarak teoriye verili siyasetin kuyrukçuluğu rolü veren görüşler ve uygulamalar 
gerçekte kişilerin, takımların kendi yerini ve çıkarlarını, yandaşlıklarını koruma çabasından 
başka bir şey değildir. Devlet veya siyaset bu kişilere unvanlar, ödüller vererek kullanmada, 
tüketmekte çok mahirdir.  

Baykan Sezer düşüncesinin teori ve pratik açısından birbirinden bağımsız 
düşünülmeyecek ortak özü ve öznesi Doğu-Batı temel çelişkisi içinde konumları ve rolleriyle 
Doğu toplumları ve Türkiye’dir. Doğu toplumları ve Türkiye dünyayı değiştirecek devrimci 
özne olarak aynı zamanda Baykan Sezer düşüncesinin temel taşıyıcıdırlar.  Günümüzde Batı 
dünya egemenliği ve üstünlüğüne karşın Doğu’nun ve Türkiye’nin devrimci rolüne bağlılık 
kuramın ana omurgası ve sınandığı gerçekliği oluşturur. Batı dünya egemenliğine karşı 
siyasetten sanata, gündelik yaşamdan hukuka her düzeyde Doğu’nun devrimci tutumuna 
bağlılık söz konusu olmadığında kuramın savunulması ve takipçisi olmak da mümkün 
değildir. Doğu toplumları modern öncesi ve sonrası tarihin devrimci öznesi olmasına 
rağmen Doğu-Batı çelişkisinin kaderi, öncülük ve sözcülüğü Doğu-Batı ilişkilerinin 
düğümlendiği Yakın Doğu’da belirlenecektir. Baykan Sezer sosyolojisinde tarihte ve 
günümüzde Doğu-Batı arasındaki farklılığın dünya egemenliği ile ilişkili çatışması 
dönüşmesi çelişkinin, çatışmanın devrimci çözümü için teoride ve pratikte siyasi bir tavrı da 
gerekli kılar. Baykan Sezer dünyaya ve tarihe bakışında teorik ve siyasi konular birbirinden 
bağımsız tanımlanamaz. Ancak bunu darlaştırmamak gerekir. Baykan Sezer’in tarih ile 
ilişkili sosyoloji yöntemi de bütünü öne çıkarır. Bu bütünü oluşturan çeşitli toplum olaylarını 
sadece birine indirgemek darlaştırmaktan, karikatürleştirmekten başka bir şey değildir. 
Karşılığı gündelik yaşamda vesayet, muhafazakarlaşma, otoriterleşme ve yoksullaşmadır. 

Baykan Sezer düşüncesini devrimci yanından ve öznesinden soyutlayarak saf/pür 
sosyoloji yapılacağını düşünmek yanıltıcıdır. Saf/pür sosyoloji anlayışı aslında Batı 
sosyolojisinin mutlaklaştırılmasından başka bir şey değildir. Baykan Sezer düşüncesi 
tartışma söz konusu olmayacak kadar net ve anlaşılırdır. Sorunların açıklanması ve 
çözümünde Doğu’dan ve Türkiye’den taraftır. Azılı hayranlarının ötesinde hiç kimse 
Batı’nın Doğu karşısında elde ettiği egemenliği, var olan soygun ve sömürüyü savunamaz 
durumdadır. Yine Türkiye’de yaşayan birinin de yapıp ettiklerini Batıcı bile olsa Türkiye’den 
yana olmadığını söylemesi mümkün olmamaktadır. Sosyologlarımızın doğrudan Batıyı 
savunmadan, yandaşı olarak gözükmeden Batıcı olması kullandığı yönteme tarafsız, 
mutlaklık yakıştırarak mümkün olmaktadır. Bunun tersi de mümkün olmaktadır. Bu 
nedenle farklı görüşte bile olsalar Türkiye’de ilgi çekici Batıcılıkla özdeşleşen bir 
yöntem/bilim fetişizmi vardır. Bu tavrı sadece Batıcı kesimlerde değil kendi uzmanlıklarını, 
tepeden inmeci topluma müdahalelerini meşrulaştırmak isteyen muhafazakâr kesimler 
içinde de sıklıkla karşılanmaktadır. Hem Doğulu ve Türkiye’den yana taraf olduğunu 
söyleyip, hem de Batıcı olmak böyle mümkün olmaktadır.  

Doğu-Batı çelişki ve çatışmasında, günümüz koşullarında Batı dünya egemenliğine karşı 
teori ile devrimci tutum arasındaki birlik belirleyicidir. Baykan Sezer sosyolojisinin kendini 
sistematik olarak ifade etmede hiçbir sıkıntısı yoktur. Görüşleri kolaylıkla tanımlanabilir ve 
aktarılabilir. Baykan Sezer’e yaklaşımın müzelik bir görüşe veya herhangi bir sosyoloğa 
yaklaşır gibi olmasının temelinde Batı düzenine ve işleyişinin dışına çıkmanın mümkün 
olmadığı görüşü vardır. Bu durumda Batı sosyoloji yöntemi ve uygulamaların pratikte 
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geçerli olması da kaçınılmaz olmaktadır.  Türkiye’de çoğu alanda, çeşitli konularda 
çalışmalarda boşluklar olmasına karşın sosyolojide teorik çalışmalar masa başı çalışmalar 
olarak bu nedenle küçümsenmekte veya dışlanmaktadır. Giderek Türk sosyoloji ve toplum 
tarihinin de önemsenmemesiyle alan araştırmaları ve projeler tek çalışma biçimi olarak öne 
çıkarılmaktadır. Günümüzde sosyoloji alanında çalışan yeni kuşak sosyologların Türk 
sosyoloji tarihine ve aynı zamanda Türk toplum tarihine ilgi duymaması, bu yönde 
çalışanların azalması bu nedenledir. Meseleye sadece proje bazlı bakılması ve bunun 
getireceği imkanlar ve kişisel kazançlar (psikolojide klinik psikolojinin öne çıkmasına benzer 
biçimde) sosyolojiyi darlaştırmaktadır. Bu projelere ortaklık için iş birlikleri projeye 
verenlerin istediği konularda ve yönde çalışmayı da kolaylaştırmaktadır.  Seçilen konularda 
verili siyasete bağlılık ve takımdan olmanın getirdiği yandaşlık yeterli görülmektedir.  

Sosyolojinin kendini bir bilim olarak tanımlama ve oluşturma çabası yöntem 
tartışmalarına özel bir önem kazandırmıştır. Üzerinde oybirliği sağlanmış bir tek bir 
sosyoloji yönteminin olmaması hem toplumlar arasında hem de toplum içinde farklı 
çıkarların olması nedeniyledir. Sosyoloji bu tartışmaların ve eleştirilerin dışında ve üstünde 
mutlak bir yöntem anlayışı ile bu açmazdan çıkmaya çalışmaktadır. Bu nedenle belli bir 
yöntem toplum tartışmaların üstünde ve dışında kendini tanıtmaktadır. Bunun için 
uzmanlığın gereği bir kurallar dizisi öne çıkarılmaktadır. Bu kurallar giderek Batı çıkarların 
ve üstünlüğünü mutlak kabul ettiği için soyut bir nitelik kazanmıştır. Sosyolojide toplum 
sorunların anlaşılması ve çözümü toplumdan bağımsız uzmanlığa bağlı teknik bir konu 
olarak tanıtılmıştır.  Kullanılan yönteme kutsallık ve dokunulmazlık kazandırmanın yolu 
çalışmaları sırasında bilgi toplama işleminde ve değerlendirmede giderek matematik veya 
bilgisayar diline çevrilebilir olma şartı getirmek olmuştur. Böylece tartışmaların üstüne ve 
dışına çıkılabildiği izlenimi vermek istemiştir. Buna karşılık matematiğin sosyolojide 
kullanımı belli imkanlar getirse bile bir teknik olmaktan ileri gitmemiştir. Diğer bir deyişle 
matematik yeni bir sosyoloji anlayışı ve açıklama yönteminin gelişmesine yol açmamıştır. 
Sosyolojide matematik kullanılması, sayma, toplam, tasnif etme, sınıflamada ve toplumsal 
gerçekle bir ilişki kurmada belli ölçüde yararlı olmakta, elbet bu bilgiler aracılığıyla ele 
alınan sorunlar üzerinde etkili olunmak istemektedir. Bu anlamda bu bilgilerin doğruluğu 
konusunda bir sorun da olmayabilir. Ancak bu bilgiler sınırlıdır ve bu sınırlar içinde geçerli 
olmaktadır. Bu tip çalışmalar da bir yönüyle sosyolojinin içindedir. Özellikle günümüzde 
verili düzenin ve iktidarın gündelik hayatın her düzeyinde egemen olmak istemesi 
nedeniyle çatışma ve denetim her alandadır. Sosyolojiden de bu yönde bir rol 
beklenmektedir. 

Sosyolojinin kendisinin geliştirdiği bazı teknikler aracılığı toplum olayları üzerinde etkili 
olmak istemesinde bir sorun yoktur. Bu bilgilerin kendi başlarına bir anlamı olmadığı için 
yine yönteme/bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin işe yaramaz, tek yanlı 
bilgiler olması da gerekmemektedir. Bu bilgilerden kullanılan tekniklerin bilinmesi ve 
değerlendirilmesiyle yararlı bilgiler haline de gelebilir. Ancak alan araştırmalarında ve 
istatistiklerde toplum olaylarından anlaşılması ve etili olmanın ötesinde bu bilgilere istenilen 
yönün verilmesi toplumun isteği ve seçimi dışında uygulamaların geçerlilik kazanmasını 
sağlamaktadır. Diğer deyişle toplum sorunları üzerinde etkili olmanın ötesinde bu 
bilgilerden yararlanarak gelişmeleri belli çıkarlara göre yönlendirmek sosyolojinin temel 
tutumunun (toplumun istediği yönde ve kendi örgütlenmesi içinde sorunların çözümünde 
etkili olması) dışına çıkmak anlamına gelmektedir. Toplum üzerinde tek bir biçimde ve tek 
yönde etili olma çabası toplumun dışında ve üstünde bir uzmanlığa dönüşünce yeni 
sorunların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Tartışma bilgilerin ne yolda elde edildiğinin 
ötesinde kimin çıkarına ve ne yönde etili olunduğudur. Sorun elde edilen bilgilerin nasıl, 
nerede ve ne amaçla kullanılacağıdır. Bunun da ötesinde esas sorun bu yönde yapılan 
çalışmalarda kullanılan yönteme tek yöntem olarak mutlaklık yakıştırmak, bunun dışında 
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toplumla ilgili yapılan kuramsal çalışmaları küçümsemektir. Burada gerçekte verili düzen ve 
çıkarları mutlaklaştırılmakta ve düzenin işleyişi sırasında ortaya çıkan sorunların da verili 
düzen içinde çözülmesi amaçlanmaktadır. Batı, dünya egemenliğinin kendisine kazandırdığı 
üstünlük ve güçle bu yöntem anlayışını toplum tartışmalarının dışında ve üstünde geçerli 
tek yöntem olarak dayatmaktadır. Batı dünya egemenlik düzenine uyum göstermeye çalışan 
Batı dışı ülkelerde ve Türkiye’de de bu yöntem anlayışı tek geçerli yöntem olarak 
gösterilmektedir. 

Sonuç Yerine 

Günümüzde Baykan Sezer sosyolojisi/dünya görüşü ile tarihin seyrinin aynı doğrultuda 
olduğu açıkça görülmektedir. Ancak bu ortak eğilimin birbiriyle siyaset ve toplum 
düzeyinde bütünleşmesi söz konusu değildir. Bu durum Baykan Sezer’in görüşlerinin veya 
tarihi gelişmenin eksikliğinden, yanlışlığından kaynaklanmamaktadır. Doğu-Batı çatışması 
ve Batı dünya egemenlik düzeni dünyanın temel sorunu olmayı sürdürmektedir. Ancak 
bunu genel olarak dünyanın ve toplumların aşması gereken temel sorun olarak gündeme 
getirmede başta siyaset olmak üzere çeşitli düzeylerde (üniversite de dahil) belli zaaflar 
görülmektedir. Mevcut Batı dünya egemenliğinin mutlaklaştırılması ve yeni bir gelecek 
öngörüsünün Batı-dışı ülkelerde de olmayışı nedeniyle tutum almada ortaya çıkan bir zaaf 
vardır. Bu nedenle günümüzde Baykan Sezer sosyolojisinin veya Doğu-Batı çatışmasının 
mevcut koşullarda Doğu lehine çözümünün ve insanlığın kaderini hemen, şimdi 
değiştireceğini gösteren kuvvetli belirti yoktur. Ama bu yanıltıcı görüntüye de kanmamak 
gerekir. Tarihi anlar ve devrim bir birikimdir. Değişim mutlaktır. Sorun bunun insanlığın 
yararına ortak bir diyalog içinde mi veya savaşa dayalı bir biçimde mi gerçekleştirileceğidir. 
Günümüzde Baykan Sezer düşüncesinin veya Doğu-Batı çatışması mirasının ortadan 
kalktığını söylemek mümkün değildir. Elverişsiz olsa da aynı koşullar Doğu-Batı çatışması 
mirasını ve Baykan Sezer düşüncesini XXI. yüzyıla taşıyacak niteliktedir. Baykan Sezer 
görüşlerinin sorun ve çatışmanın günümüzdeki varlığı ve çözüm yönünde bir bilinç 
oluşturma çabasının canlılığı da bunun bir göstergesidir. 

Kaynakça 

Eğribel, Ertan. “Kemal Tahir ve Baykan Sezer'in Doğu-Batı Çatışması İçinde Yerliliği ve 
Doğu/Osmanlı Devrimcisi Olarak Özgün Konumları Üzerine”. Sosyologca, 17 (2019):45-
52. 

Eğribel, Ertan. “Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu: Baykan Sezer Sosyolojisi 
ve Tarihçiliğimiz”. Sosyologca, 11-12 (2016): 23-30. 

Sezer, Baykan. “Tarihte Doğu-Batı Çatışması Ders Notları”. Sosyoloji Yıllığı Kitap-12: Tarihte 
Doğu-Batı Çatışması. Der., Ertan Eğribel-Ufuk Özcan. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017:59-132. 

Sezer, Baykan. Sosyolojide Yöntem Tartışmaları. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2022. 

Sezer, Baykan. Sosyolojinin Ana Başlıkları. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015. 

Sezer, Baykan. Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2017. 

 

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

Katkı oranı beyanı: Birinci yazar %50, ikinci yazar %50 

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


