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Baykan Sezer 1939’da Malatya’da do¤du. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 1968’de ‹.Ü.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1969’da ‹.Ü. ‹flletme Fakültesi
Davran›fl Bilimleri kürsüsünde asistan ve uzman olarak çal›flmaya bafllad›. 1971’de sosyoloji doktoras›n› tamamlad›. 1972’de ‹.Ü.E.F. Sosyoloji Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1976’da doçentli¤e, 1988’de profesörlü¤e atand›. 1982-1993 y›llar› aras›nda bölüm
baflkanl›¤› ve Sosyoloji Araflt›rma Merkezi baflkanl›¤›, emekli olana kadar da Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dal› baflkanl›¤› yapt›. 1993’te kendi iste¤i ile bölüm baflkanl›¤›ndan ayr›ld›. Yine kendi iste¤iyle 1998’de emekliye ayr›ld›. Üniversitedeki görevi süresince ve emekliye ayr›ld›ktan sonra yo¤un bir çal›flma faaliyeti içinde bulundu.
Ölüm sonras› yaz›lan klasik biyografi veya bibliyografya yaz›lar›nda (Do¤um Tarihi-Ölüm Tarihi) aras›ndaki çizginin (-) içi genellikle belli görevler ve yay›n listesi ile
doldurulur. Gerçekte bu, çok s›n›rl› bir ele al›flt›r. Bir ömrün zenginli¤ini (-) çizgisine
yerlefltirmek kifliye yap›lan bir haks›zl›kt›r. Baykan Sezer yazd›klar› ve bilgi birikimi yan›nda, yap›p ettiklerinden ve yaflam deneyiminin zenginli¤inden de faydalanaca¤›m›z, belli dersler ç›karaca¤›m›z önemli bir sosyologumuzdur. Günümüzde Türkiye’nin pek çok üniversitesinde, çeflitli bölümlerde görev yapan hocalar›n hocas›d›r.
Baykan Sezer’in olaylar karfl›s›ndaki tavr› ve deneyimleri de umar›z yak›nlar›nca aktar›l›r. Bu ayn› zamanda onun düflünür kimli¤ini belirleyen/bütünlefltiren gündelik hassasiyetlerini de kavramam›za izin verecektir. Burada Baykan Sezer’in kronolojik bibliyografyas› ile ba¤lant›l› olarak bilimsel kariyeri ve yay›nlar› ile ilgili birkaç özellik
üzerinde duraca¤›z.
Öncelikle bir fleye dikkat çekelim. Baykan Sezer’in bu tür ansiklopedik bibliyografya veya biyografi yaz›lar›nda öne ç›kar›lan unvanlara gereksinimi yoktu. Ancak ‹.Ü.
Sosyoloji Bölümü’nün kurumsal kimli¤ini ve bunun ötesinde Türk sosyolojisinin ba* Baykan Sezer’in çal›flmalar›n›n seyrini göstermesi aç›s›ndan kitap, makale ve di¤er yay›nlar
kronolojik olarak verilmifltir. Baykan Sezer kaynakças› üzerinde de¤iflik yönleriyle çeflitli
kereler durduk. Burada belirtmemiz gereken bir nokta var. Baykan Sezer’in çal›flmalar›n›n
tamam› yay›nlanmad›¤› gibi, Baykan Sezer üzerine çal›flmalar da sonlanm›fl de¤ildir. Bu
nedenle kaynakça çal›flmas›n› tamamlanm›fl olarak görmemek gerekir. Kaynakçay› de¤iflik
yönleriyle zenginlefltirerek sürdürmek niyetindeyiz.
** Prof. Dr., ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü.
*** Yard. Doç. Dr., ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü.
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¤›ms›zl›¤›n› savunmak için bu unvanlar gerekli olmufltur. Çevresindeki gençlere, arkadafllar›na da bu yönde ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar› için tavsiye ve katk›larda bulunmufltur. Görevinde ba¤›ms›zlaflmay›, unvanlar› bölümden yolunu ay›rmak, baflkalar›ndan farkl›laflmak için de¤il, yeni koflullarda daha güçlü gönüllü birlikteliklere ve
dayan›flmalara zemin olmas› için savunmufltur. Önem verdi¤i, kifli olarak kendisi de¤il, belli görüfllerin kurumsallaflmas› ve ba¤›ms›zl›¤›yd›. Kiflilere ba¤l› belli kurumsallaflma ve giriflimler sonuçta kolayca d›fllanabilir. Üniversitede her de¤ifliklik gündeme
geldi¤inde giriflilen ilk ifllerden birisinin tasfiyelerle birlikte atama ve yükseltmeler olmas› bofluna de¤ildir. Baykan Sezer üniversitede kendi atama ve yükselme ifllerinde
sürekli olarak belli zorluklarla karfl›laflm›flt›r. Bu konuda kendisi ile çekiflecek tek kifli
herhalde bir di¤er atama ve yükseltme ma¤duru olan Kurtulufl Kayal›’d›r. Baykan Sezer doçentli¤e atand›ktan 12 y›l sonra profesör olabilmifltir. 1982 y›l›nda Cahit Tanyol
yafl haddinden zorunlu olarak emekliye ayr›ld›¤›nda bölüm baflkanl›¤›n› Baykan Sezer
üstlenmifltir. YÖK sonras› bölüm üzerinde YÖK’ün olumsuz etkilerini s›n›rland›rm›fl
ve bölümün idari ifllerini ba¤›ms›zl›¤›na halel gelmeyecek bir biçimde yürütmüfltür.
Baykan Sezer unvanlar›n›, bölüm baflkanl›¤›n› bölüm d›fl› ifllerde bir kartvizit gibi
kullanmak yerine Türk sosyolojisinin ba¤›ms›zl›¤› ve kurumsallaflmas› için kulland›.
Ziya Gökalp ve Hilmi Ziya Ülken’in mensubu oldu¤u ‹.Ü. Sosyoloji Bölümü Türkiye’nin birikimini ve potansiyelini temsil eden önemli bir merkezdi. Bu önem elbette
kendili¤inden de¤ildi, yeni çal›flmalarla zenginlefltirilmesi gerekiyordu. Baykan Sezer
dikkatini ve eme¤ini bir baflka merkeze ve güce de¤il bölüme verdi. Bölüm çal›flanlar›n›n say›s› ilk defa onun döneminde önemli bir say›ya ulaflt›. Bu konuda dikkatli ve titizdi. Hiç kimseye karfl› haks›zl›k yapt›¤› da söylenemez. Baykan Sezer bölüm baflkanl›¤› öncesinde oldu¤u gibi sonras›nda da bölümdeki arkadafllar›na atama ve yükselmelerinde her türlü katk›ya aç›k olmufltur. Bölümdeki arkadafllar› da ona her türlü deste¤i verdiler. Bölüm baflkanl›¤› döneminde adeta bölüm yeniden kuruldu ve biçimlendi.
Bölüm kendi kadrolar› ile ifllerini kendisi yürütebilecek hale geldi¤inde kendi iste¤i ile
bölüm baflkanl›¤›ndan ayr›ld›. Üniversite giderek d›flar›n›n etkisine aç›k olmaya ve tats›zlaflmaya bafllay›nca emekli oldu. Daha önce emekli olmak istemesine ra¤men çok
sevdi¤i dostu, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi dekan› say›n Süha Göney’in ›srar› nedeniyle
emeklili¤ini birkaç y›l geciktirdi. Ancak Baykan Sezer bölüm baflkanl›¤›ndan kendi iste¤i ile ayr›ld›ktan sonra, her nedense bölüm mensuplar› onu bölüm baflkan› olarak
aday göstermeyi ak›l edip, seçimle bölüm baflkanl›¤›na getirmediler. Baykan Sezer istifas›ndan sonra tekrar seçimle bölüm baflkanl›¤›na gelmek için hiç kimseye en küçük
bir imada bulunmad›¤› gibi bölüm baflkanl›¤› seçimlerinde de ismi geçmedi. Yeni sistemde Anabilim Dal› baflkanlar›n›n ve bölüm mensuplar›n›n oyu bölüm baflkanl›¤› seçiminde önemli oluyordu. Buna karfl›l›k Baykan Sezer bölümün iste¤i ile seçimle tekrar bölüm baflkanl›¤›na gelmedi. Bu bir eksikliktir. Ancak bunun gerçekleflmemesinde
Baykan Sezer’in bölümdeki arkadafllar›n›n bölüm ifllerini yürütece¤ine dair duydu¤u
büyük güven de etkili olmufltur. Bölüm mensuplar› onun bölüm baflkanl›¤›ndan istifas›n› temel bir veri olarak al›p ona göre hareket ettiler. Baykan Sezer bölüm baflkanl›¤›ndan ayr›lm›fl olmas›na ra¤men bir çeflit “onursal bölüm baflkan›” oldu.
Baykan Sezer çevresindeki gençlerle çal›flmalar›n› emeklilik sonras› da sürdürmüfltür. Çal›flmalar›n›n ve etkinli¤inin sadece bölüm ile s›n›rl› olmad›¤›n›n en aç›k ka-
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n›t›, bugün Türkiye’nin dört bir yan›ndaki sosyoloji ve d›fl›ndaki bölümlerde Baykan
Sezer ö¤rencilerinin ve dostlar›n›n varl›¤›d›r. Baykan Sezer emeklili¤i sonras› evini çal›flmak isteyenlere açt›. Sosyoloji Y›ll›¤› 9. Kitap üzerinde çal›flt›¤›m›z en son çal›flmayd›. Buna karfl›l›k Baykan Sezer bibliyografyas› bu son çal›flmayla son bulmad›¤› gibi
yay›nlanan çal›flmalar›yla da s›n›rl› de¤ildir. Bu konuda çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.
Baykan Sezer’in çal›flma biçiminin baz› özellikleri bulunmaktad›r. Biz sadece Baykan Sezer bibliyografyas› aç›s›ndan bir-iki özelli¤i üzerinde duraca¤›z. Öncelikle belirtelim, geçmiflte ve günümüzde üniversitede atama ve yükseltmelerde belli yay›n kriterleri aranmaktad›r. Üniversite mensuplar› yükselmeleri için bir yerde zorunlu olarak belli çal›flmalar haz›rlamaktad›rlar. Profesörlükten sonra ise pek çok kifli çal›flmaya art›k gerek görmemektedir. Baykan Sezer hiçbir zaman böyle kolayc› düflünmemifltir. Çal›flmalar›n› titr veya bir konum beklentisiyle yürütmemifltir. Kendi istedi¤i ve
önem verdi¤i konularda çal›flm›fl, bu konularla sosyoloji çal›flmalar›n› birlefltirmifltir.
Sosyoloji bölümüne ve ö¤rencilerine vermifl oldu¤u önem nedeniyle hep çok titiz
davranm›flt›r. Görevlerini aksatmam›fl, çal›flmalar›n› sürekli zenginlefltirmifltir. Bölümde verdi¤i dersler ve seminerler birer konferans zenginli¤indedir. Türk sosyolojisinin temel konu ve sorunlar› üzerinde durarak bu konular› öncelikle ö¤renci ve arkadafllar› ile derslerinde paylaflm›flt›r. Yay›mlanmam›fl bu çal›flmalar›ndan tezlerinde
yararlanmalar› için ö¤rencilerini teflvik etmifltir.
Baykan Sezer Türk sosyolojisi konusundaki görüfl ve önerilerini paylaflmak için sadece dersler vermekle de yetinmemifltir. Toplant›lar düzenleme ve yay›n çabas›n› da
bu çerçeve içinde görmek gerekir. Yine kendisine samimi olarak baflvurarak toplant›ya kat›lmas›n› ve yaz› isteyen kiflilere de gerekli yard›mda bulunmaktan kaç›nmam›flt›r. Bunu bir yerde iflinin bir parças› olarak görmüfltür. Ancak Baykan Sezer çal›flmalar›n› kolayca yay›nlayamam›flt›r. Bu nedenle pek çok kitab› haz›rlan›fl tarihinden çok
sonra, baz› önemli metinleri 10 y›l arayla yay›nlanm›flt›r. Tek bir örnek verelim, ilk
önemli çal›flmalar›ndan biri olan “Osmanl›’n›n Bat›c›laflmas›” 1968’de tamamlanmas›na ra¤men 1988’de yay›nlanm›flt›r. Baykan Sezer hakk›nda kitaplar, tezler yaz›ld›¤›
bir dönemde bile hiçbir yay›nc› onun yürüttü¤ü çal›flmalara veya kitaplar›na talip olmam›flt›r. Bu elbette sat›fl kayg›s› ile aç›klanmayacak bir olayd›r. Baykan Sezer’in s›n›rl› tan›t›m olanaklar›na sahip ve d›flar›da sat›fl› olmayan fakülte yay›nlar›ndan ç›kan
kitaplar›n›n bile hiçbirinin bask›s› kalmam›flt›r. Bunlar ilgiyle okunan, aranan kitaplard›r. Kitap ve çal›flmalar›n›n yay›n›nda karfl›lafl›lan belli zorluklara karfl›n Baykan Sezer yay›n olay›na önem vermifltir. Yeni kitap yay›nlar› yan›nda, y›llard›r yay›n› olmayan Sosyoloji Dergisi’nin 3. Dizisinin yay›n› onun gayretiyle gerçekleflmifltir. Günümüzde Türkiye’de yay›nlanan toplumbilim kitaplar›n›n büyük ço¤unlu¤u ders kitaplar›d›r. Fakülte kitaplar›n›n devre d›fl› kalmas› ile piyasa d›fl› yay›n yapan hocalar›n
zorluklarla karfl›laflmas› yan›nda, ö¤renci de ucuz kitap edinme olana¤›ndan yoksun
kalm›flt›r. Ö¤rencilerin zorunlu olarak hocan›n verdi¤i derslerin kitab›n› almalar› veya
kitaplar›n›n yazar›na ticari bir olanak sa¤lamas›, hocalar›n özel yay›nevleriyle bu türden iliflkisi Baykan Sezer’e yabanc› bir durumdu.
Baykan Sezer’in ve ö¤rencilerinin çal›flmalar›na fakülte d›fl›nda yay›nevlerinin “talip olmamas›” ve yay›nlanmak üzere fakülteye verilen çal›flmalar›n yay›n›n›n gecik-
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mesi ve son zamanlarda da bilerek-bilmeyerek yay›nlanan kitaplar›n “depoda hapsedilmesi” karfl›s›nda art›k “kendi eserini kendin yay›nla” yay›nc›l›¤›naa dönülmek zorunda kal›nm›flt›r. Geçmiflte bu tür yay›nc›l›k, mevcut kitap yay›n piyasas›ndan d›fllanan pek çok kifli için belki yayg›n bir türdü ve kolayd›. Pek çok önemli dergi 3-5 kiflinin özverisi ile yay›nlanm›fl ve Türk düflünce hayat›nda belli bir iz b›rakm›flt›r. fiiir merakl›s› gençler bile bu tür yay›nlar yapabiliyordu. Ancak 1980 sonras›nda bu tür yay›nlar giderek zorlaflt›r›ld›. Pahal› bir hale geldi. Mevcut yap›n›n d›fl›na ç›kmak, farkl› ve
ba¤›ms›z yay›n yapmak maddi ve manevi büyük özveri isteyen bir olay haline geldi.
Bütün bu zorluklar do¤al bir geliflimin ürünü de¤ildi. Türk siyaseti, ekonomisi d›fla
ba¤lanmaya çal›fl›l›rken Türk düflünce dünyas›n›n da kontrol d›fl›nda kalmas› elbette
düflünülemezdi. Bu dönemde belli yay›nevlerinin yükseldi¤i ve telif kitaplar yerine
tercüme kitaplar›n öne ç›kt›¤›, hatta kimi zaman bir baflka dilde yaz›lm›fl olmas›na
karfl›n dünyada ilk bask›s› Türkçe olarak yay›nlanan kitaplar ç›kt›. Yine bu dönemde
giderek üniversite ve Devlet yay›nlar›ndan vazgeçildi veya yeni denetim mekanizmalar› getirildi. Sadece üniversite yay›nlar› de¤il, büyük yay›nevleri de üniversite profesörlerine “bir de biz bakal›m, olmufl mu?” denilerek kimi zaman y›llarca kap› önünde
ayakta bekletildi.
1930’lar›n sonunda kitap yay›nlar›n›n denetimi konusunda anlat›lan bir hikâye
vard›r. Yaz›lanlar› kontrol etmek için yay›nc›lar ve matbaac›lar “önce biz bir bakal›m,
bir okuyal›m, bas›p basmayaca¤›m›za o zaman karar veririz” diyerek kitaplar› al›rlarm›fl. Gerçekte herkes bunun önce “polisten” bir onay almak için oldu¤unu bilirmifl.
“Yetkili yerler”den bas›l›p da¤›t›lmas›nda bir sak›nca olmad›¤›na dair onay gelince kitap yay›nlan›rm›fl. Yay›nc›/editor, matbaa ve da¤›t›mc› polisle birlikte hareket edermifl. Dolayl› olarak uygulanan ancak s›k› bir sansür mekanizmas› hüküm sürermifl.
Di¤er bir yol da kitap toplat›laca¤› halde bilerek bas›lmas›na izin verilmesi ve sonra
toplat›lmas›yd›. Böylece yay›nevi, matbaa büyük maddi kay›plara u¤rat›larak tekrar
kitap basamaz hale getiriliyordu. O zaman için bunun hiç de¤ilse yay›nc›, matbaac› ve
bayii aç›s›ndan bir mant›¤› vard›. Çünkü içinde “suç teflkil edecek yaz›lar” sadece yazar› de¤il, yay›nevini, basan matbaay› ve da¤›tan› da ba¤l›yordu. Suç ortakl›¤›na giriyordu. Yay›nevleri, matbaac›lar ve da¤›tanlar için hapse kadar gidecek yapt›r›mlar söz
konusuydu. 1960 sonras› bu tip kaba mekanizmalar yan›nda daha çok belli sansür kurullar› ve uzman bilirkiflilere görev verilmeye baflland›. Günümüzde bu denetim mekanizmas› yerine esas olarak “editörlük” makam› geçmifltir. 1980 sonras› devletin düflünce özgürlü¤ü üzerinde bask›s›ndan söz edenler, hatta üniversiteden at›lan hocalar›n birço¤u belli yay›nevlerinde, belli dergilerde “editör” oldular. Yaz›lar›n “kalite kontrolü” bunlardan sorulur oldu. Yine son dönemde atama ve yükseltmelerde adaylar›n
“d›fl ülkelerde” veya “ulusal düzeyde tan›nm›fl” yay›nevlerinde ve hakemli dergilerde
yay›nlanan çal›flmalar›na göre bir puanlama sistemi getirilmesi ile gerçekte üniversite otorite ve yetkisini bu yay›nevleri ve dergilerle paylafl›r hale gelmifltir. Belli yay›nevleri ve dergilerin kazand›¤› prestijde ve akademisyenlere yukar›dan bakmas›nda bu
yeni durum da etkili olmufltur. Türk üniversiteleri d›fl›ndaki makam ve mekanizmalar
giderek etkili hale gelecektir. Türk düflünce hayat›n›n biçimlendirilmesine yarayan bu
yeni yap›lanmay› görmezden gelemeyiz. Veya sadece -bilginin kullan›m› ile ilgili- ticari bir olay›n ürünü olarak de¤erlendiremeyiz. Günümüz editörleri ve benzeri kon-
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trol mekanizmalar› -bunu kendileri amaçlam›fl olmasa bile- sonuçta geçmiflte her fleyin bilirkiflisi olarak tan›t›lan Sulhi Dönmezer’in görevine soyunmufltur. Dergilerde
ise “hakemler”. Yay›nc›l›kta yaflanan bu geliflmeler yan›nda yay›nlar›n da¤›t›m›nda da
giderek tekeller oluflmufl, kimi zaman yay›nevi, da¤›t›mc› ve kitab›n okurla bulufltu¤u
kitabevleri ayn› kifliler eline toplanm›flt›r. Her kitap art›k kitabevlerinin raflar›na konmaz oldu. Elbette burada yay›nevi, da¤›t›c›, sat›c›, editör veya hakem olarak belli kifliler üzerinde de¤il, süreç üzerinde duruyoruz. Yay›nc›l›kta bu yap› kökleflince gerçekte bir baflka nedenle (düflüncenin denetimi) ortaya ç›km›fl olmas›na karfl›n belli dergi
ve yay›nevlerinde yaz› yay›nlamak, kitap ç›karmak yaz›lanlar›n ötesinde bir prestij nedeni olarak görülmektedir. Baykan Sezer’in bir-iki istisna d›fl›nda bu tür “prestijli”
dergi ve yay›nevlerinde çal›flmalar› görülmedi. Ama buna ra¤men etkili oldu. Yolunu
kendi açt›. Olumsuz belli flartlar alt›nda, zorluklar var deyip çal›flmay› b›rakmak düflünülemezdi. Çal›flmaktan da, yay›ndan da vazgeçmedi.
Yay›n elbette önemliydi. Yay›n faaliyeti düflünce disiplini için oldu¤u kadar, bir
yerde belli görüfllerin kurumsallaflmas› için de gerekliydi. Toplant›, kitap, dergi, ortak
çal›flma gibi etkinliklerin bir di¤er yönü de herkesin kendi gücü ve yetene¤i ölçüsünde belli bir disiplin içinde birlikte olmas›na ve çal›flmas›na izin vermesidir. Baykan Sezer belli güçlükler karfl›s›nda bu tür dayan›flmaya izin verecek bir çal›flma ve yay›n sistemi üzerinde durdu. Bu ayn› zamanda gerçek dostlu¤a, birliktelik ve dayan›flmaya
izin veren bir yöntemdi. Baykan Sezer ortak çal›flma ve yay›na ayr› bir önem vermifltir. Ancak bu konuda kendi d›fl›ndaki nedenler yüzünden belli zorluklarla karfl›laflm›flt›r. Buna karfl›l›k yay›n yapma olana¤› buldu¤unda yapmak istedikleri konusunda baz› sonuçlar ç›karabiliriz. Bu konuda belli örnekler var. Sosyoloji Dergisi, Sosyoloji Y›ll›¤› ve yeni dizi kitaplar› Baykan Sezer’in yönlendirmesi ile ortaya ç›kan yay›nlard›r.
Bu yay›nlar belli gereksinimler sonucu do¤du ve belli bir biçim kazand›. Bunun nedenlerinden birisi yay›nc›l›¤›n giderek daha s›k› kontrol edilir hale gelmesi idi. Di¤er
bir deyiflle düflüncenin yay›nlanmas›, paylafl›lmas› ve yay›lmas› konusunda belli denetim mekanizmalar›n›n getirilmesiyle ortak çal›flma ve ortak çaba yerine bireysel ve
belirli konularda yap›lan çal›flmalar›n öne ç›kar›lmas› sa¤lan›yordu. Üniversite yay›nlar› ve matbaalar› giderek tasfiye edilirken, kitap yay›nc›l›¤› ve hakemli dergilerin neredeyse Türkiye’de konular› belirlemesi yan›nda, yay›nevlerinin telif kitaplar yerine
tercüme yay›nlara a¤›rl›k vermesi Türk düflünce hayat›n›n d›fla ba¤lanmas›nda önemli bir rol oynuyordu. Baykan Sezer fakülte ve üniversite matbaalar›n›n giderek tasfiye
edildi¤i, kitap ve dergi yay›n› konusunda belli zorluklar ve yeni denetim mekanizmalar› ortaya konmas› karfl›s›nda, yeni bir çal›flma biçimi bafllatt›. Sosyoloji Y›ll›¤› kitaplar› bu yeni biçim ve anlay›fl›n ürünüydü. “Parayla sat›lmaz”d›. Kendi imkânlar›m›z ve
dostlar›n teknik katk›lar› ile ç›kar›ld›. Ünlü yay›nevlerinin kitaplar›n›n 500-1000 bask›
ile ç›kt›¤› yay›n ortam›nda “parayla sat›lmayan” bu kitaplardan 200-250 adet bas›ld›.
Kütüphanelere de ulaflt›r›lan bu yay›nlarda kamu yarar› ile ilgili bir hassasiyet de vurgulanm›fl oluyordu.
Baykan Sezer’e ›smarlama bir ifl yapt›rmak, esas konulardan uzaklaflt›rmak mümkün de¤ildi. Yapt›¤› kamu iflini ayr›ca maddi bir karfl›l›¤a çevirmeye çal›flan baz› meslektafllar›, onun bu tavr›n› anlamaktan kaç›nd›. Pek çoklar›, sanki kendi seçimiymifl gibi hocan›n kitaplar›n›n niçin kolayl›kla bulunmad›¤›n› bir tür suçlama olarak yönelt-
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ti. Baykan Sezer çal›flma biçimi olarak ortak konularda birlikte çal›flmay› tercih etti. Bu
çal›flmalarda gönüllülük ve karfl›l›kl› sayg› esast›. Ama bunun belli kurallar› da vard›.
Her önüne gelenin her istedi¤ini söyleyebilece¤i, istedi¤i zaman gelip istedi¤i zaman
kalk›p gidece¤i keyfi bir çal›flma ortam› çal›flmalar› aksataca¤› ve yap›lan iflin sorumlulu¤una uygun olmad›¤› için kabul edilemezdi. Sosyoloji Y›ll›klar› belirli konular çerçevesinde kiflisel katk›lara aç›k yeni bir çal›flma biçimiydi. Bunun yan›nda daha önce
yap›lm›fl çal›flmalarda ele al›nmas› istenen konu ve sorunlar yeniden ele al›n›p kiflisel
çal›flmalarla destekleniyordu. Sosyoloji Y›ll›klar›nda ele al›nan konular yap›lacak yeni
çal›flmalar için yeni önerilerle doludur. Bunlar›n yeni çal›flmalara temel olmas› beklenmelidir.
Baykan Sezer elbette kendi bafl›na, kendisi ile de¤erlendirilecek önemde bir hocad›r. Ancak onun çal›flma biçimi ve anlay›fl› kendisi ile s›n›rl› de¤ildir. Bu nedenle Baykan Sezer bibliyografyas› sadece kendi çal›flmalar› çerçevesinde ele al›namaz. Bunlar
uyand›rd›¤› etkilerle birlikte de¤erlendirilmelidir. Verece¤imiz kronolojik Baykan Sezer listesi bu zenginli¤i bütünüyle yans›tmamaktad›r. Verdi¤i dersler ve yönetti¤i tezleri veya dolayl› olarak katk›da bulundu¤u tezleri ayr› bir çal›flmada ele alaca¤›z. Baykan Sezer’in çal›flmalar›n›n kapsam, boyut ve çok yönlülü¤ü ancak baflka çal›flmalar
ile ortaya konabilir. Bu konuda yap›lm›fl baz› çal›flmalar ve tezler de bulunmaktad›r.
Bizim burada amac›m›z çal›flma ve yay›nlar› ile iliflkili bir-iki hat›rlatma çerçevesinde
Baykan Sezer’in çal›flmalar›n›n kronolojik bir listesini vermekle s›n›rl›d›r.
1968 “Do¤u-Bat› Çat›flmas›nda Yunanl›l›¤›n Yeri”, Do¤u-Bat› ‹liflkileri Aç›s›ndan Bat›
Tar›m› (‹stanbul, 1990) içinde “ek”. [Lisans tezi olarak sunulmufltur.]
1968 “Osmanl›’n›n Bat›c›laflmas›”, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunlar› (‹stanbul, 1988)
içinde “ek”. [Baykan Sezer’in ilk çal›flmalar›ndan biri olan bu uzun makale
1968’de tamamlanmas›na ra¤men kitapta yanl›fll›kla 1979 tarihi verilmektedir.]
1978 “Türk Toplum Tarihi Üzerine Tart›flmalar: I- Feodalizm”, Toplum ve Bilim, K›fl
1977, sy. 4, s. 46-62.
1979 Asya Tarihinde Su Boyu Ovalar› ve Bozk›r Uygarl›klar›, ‹stanbul, ‹.Ü. Edebiyat
Fakültesi Yay›nlar›. [1969’da tamamlanm›fl, 1971’de “Do¤u’da Yerleflik ve Göçebe Toplumlar›n Sosyolojik Özellikleri Üzerine Bir Deneme” bafll›¤›yla doktora tezi olarak sunulmufltur.]
1979 “fiehname Üzerine”, Asya Tarihinde Su Boyu Ovalar› ve Bozk›r Uygarl›klar› (‹stanbul, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay.) içinde “ek”.
1981 Toplum Farkl›laflmalar› ve Din Olay›, ‹stanbul, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›.
[1976’da doçentlik tezi olarak sunulmufltur.]
1981 “Le Bouddhisme et les Ordres Mystiques Musulmans en Anatolie”, Toplum
Farkl›laflmalar› ve Din Olay› (‹stanbul, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›) içinde
“ek”. [Haziran 1970’te XXIIe Conférence Internationale Permanente d’Etudes
Altaistiques’e tebli¤ olarak sunulmufltur.]
1983 “Erol Güngör’ü Anarken”, Türk Kültüründe Da¤arc›k [Derginin say›s› bulunamam›flt›r.]
1984 [“Din Gerçe¤i” hakk›nda anket sorular›na verilen cevap], Vehbi Vakkaso¤lu, 99
Ayd›n Konufltu: Din Gerçe¤i (‹stanbul, Cihan Yay.) içinde. [Yaz›n›n bafll›¤› bu-

Baykan Sezer Kaynakças›

617

lunmamaktad›r.]
1985 Sosyolojinin Ana Bafll›klar›, ‹stanbul, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›. [1988’de
profesörlük takdim tezi olarak sunulmufltur.]
1986 “Ziya Gökalp ve Durkheim”, 60. Ölüm Y›ldönümünde Ziya Gökalp, ‹stanbul, ‹.Ü.
Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü Yay›nlar›. [1984 y›l›nda ayn› adl› anma toplant›s›na tebli¤ olarak sunulmufltur.]
1986 “Les Ottomans en Méditerranée”, ‹.Ü. Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü Y›ll›¤› I. [Kitap tan›t›m›.]
1987 “Osmanl› E¤itim Sisteminden Günümüz E¤itim Birli¤ine”, ‹.Ü. Atatürk ‹lkeleri ve
‹nk›lap Tarihi Enstitüsü Y›ll›¤› II. [‹.Ü. Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü taraf›ndan 1985 y›l›nda düzenlenen Tevhid-i Tedrisat Kanununun 62. Y›ldönümü Dolay›s›yla Türkiye’de E¤itim Birli¤i Reformu Semineri’ne tebli¤ olarak
sunulmufltur.]
1987 “Bat›c›laflman›n Bedeli”, Alt›noluk, Temmuz, sy. 17.
1988 “Önsöz”, Türkiye’de Sosyolojinin 75. Y›l›, ‹stanbul, ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay›n›.
1988 “Ziya Gökalp Üzerine ‹ki De¤erlendirme”, ‹.Ü. Bas›n-Yay›n Yüksekokulu Y›ll›¤› I,
‹stanbul. [“Ziya Gökalp ve Alman Sosyolojisi” bafll›kl› yaz› 1980 y›l›nda III. Milli Türkoloji Kongresi’nde; “Ziya Gökalp ve Türk Tarihi” bafll›kl› yaz› ise 1983 y›l›nda ‹nsan Problemi Aç›s›ndan Felsefe ve Sosyal ‹limler Sempozyumu (Erzurum)’nda sunulan tebli¤lerdir.]
1988 Türk Sosyolojisinin Ana Sorunlar›, ‹stanbul, Sümer Kitabevi.
1988 “Aristote et le Monde Musulman”, in “Individu et Societe - L’influence d’Aristote dans le Monde Mediterraneen”, Isis. [1986 y›l›nda L’influence d’Aristote
dans le Monde Mediterraneen (Seminaire organise par la C.P.M.C.I.)’de tebli¤
olarak sunulmufltur.]
1988 “‹lmin S›n›rlar› ve Türkiye’de ‹lim”, (röportaj: Hüsamettin Arslan), Tercüman, 22
fiubat.
1989 “Türk Sosyologlar› ve Eserleri -I”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi - 1. Say›, ‹stanbul.
1989 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 1, ‹stanbul: Ba¤lam Yay.
1989 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 2, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz
Yazo¤lu ile birlikte.]
1989 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 3, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz
Yazo¤lu ile birlikte.]
1989 [Kemal Tahir’i Unuttuk mu Sorusuna Yan›t] “Tabii ki Unutulmad› Bilinmezden
Geliniyor”, Cönk, Mart.
1989 “Kemal Tahir Üzerine”, Milliyet, 28 Mart.
1989 “Türk Sosyolojisinin Dünyaya Söyleyecek Farkl› Sözü Var”, (röportaj: M. Ali
Eren), Zaman, 3 Kas›m.
1990 Do¤u-Bat› ‹liflkileri Aç›s›ndan Bat› Tar›m›, ‹stanbul: ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›. [Çal›flma Aral›k 1981’de tamamlanm›flt›r.]
1990 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz
Yazo¤lu ile birlikte.]
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1990 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Roman Notlar› 1- Topal Kas›rga, Darmada¤›n
Olan Devlet, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz Yazo¤lu ile birlikte.]
1990 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/1950 Öncesi - fiiirler ve Ziya ‹lhan’a Mektuplar, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz Yazo¤lu ile birlikte.]
1990 “Baykan Sezer’le Bir Mülâkat”, Ufuk Çizgisi, Haziran, sy. 9.
1991 “Kemal Tahir Üzerine”, 4. Boyut, Nisan, sy. 6.
1991 “Do¤u-Bat› Çat›flmas› ve Marxisme”, Türkiye Günlü¤ü, Yaz, sy. 15.
1991 “Türk Sosyolojisinin Önündeki Sorunlar”, 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji, ‹stanbul: Ba¤lam Yay.
1991 “75. Y›l Aç›l›fl Konuflmas›”, 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji, ‹stanbul: Ba¤lam Yay.
1991 “Bat› Sosyolojisinin Do¤u Toplumlar›na Yaklafl›m›”, 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji, ‹stanbul: Ba¤lam Yay.
1991 “Türk Sosyolojisinin Tarihle ‹liflkileri”, Tarih ve Sosyoloji Seminerleri 28-29 May›s 1990 Bildiriler, ‹stanbul: ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Bas›mevi.
1991 “Toplumumuz ve Sosyolojimiz”, Sosyoloji Konuflmalar›, Sadettin Elibol (yay.
haz.), Ankara, Ecem Yay.
1991 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/1950 Öncesi - Cezaevi Notlar›, ‹stanbul: Ba¤lam
Yay. [Cengiz Yazo¤lu ile birlikte.]
1991 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Roman Notlar› 2 - Bat› Ç›kmaz›, ‹stanbul: Ba¤lam
Yay. [Cengiz Yazo¤lu ile birlikte.]
1991 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Roman Notlar› 3 - Patriyot Ömer, Gülen Azap Ç›kmaz›, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz Yazo¤lu ile birlikte.]
1992 “Kemal Tahir, Türk Sosyolojisi ve Do¤u-Bat› Çat›flmas›”, (röportaj), Dergah,
Mart, c. II, sy. 25.
1992 “Ça¤dafllaflma: Bat› Egemenli¤inin Günümüzdeki Tasas›”, Yeni Toplum, May›sHaziran, sy. 1.
1992 “Eski Kimli¤imizden Kopar›ld›k”, (röportaj: M. Ali Eren), Zaman, 1 Temmuz.
1992 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Osmanl›l›k/Bizans, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz
Yazo¤lu ile birlikte.]
1992 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Çöküntü, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz Yazo¤lu
ile birlikte.]
1992 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, ‹stanbul: Ba¤lam
Yay.
1992 “Toplum ve Gerçek Dosyas› Üzerine Birkaç Söz”, Notlar/Sosyalizm, Toplum ve
Gerçek, ‹stanbul: Ba¤lam Yay. [Cengiz Yazo¤lu ile birlikte.]
1993 Sosyolojide Yöntem Tart›flmalar›, ‹stanbul: Sümer Kitabevi. [Çal›flma Aral›k
1983’te tamamlanm›flt›r.]
1993 “Önsöz”, Türk Müzi¤i, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dal› Çal›flma
Günleri, ‹stanbul: ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Bas›mevi.
1993 “Müzik ve Bat›c›laflma”, Türk Müzi¤i, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim
Dal› Çal›flma Günleri, ‹stanbul: ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Bas›mevi.
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1993 “Önsöz”, Kemal Tahir, Notlar/Mektuplar, ‹stanbul: Ba¤lam Yay.
1994 “‹lk De¤erlendirmeler”, 500. Y›l›nda Amerika, ‹stanbul: Ba¤lam Yay.
1994 “Amerika’n›n Bulunuflu ve Endüstri Devrimi”, 500. Y›l›nda Amerika, ‹stanbul:
Ba¤lam Yay.
1994 “Tarihte Toplumlar” [Kubbealt› Akademisi Kültür ve Sanat Vakf›’n›n düzenledi¤i “Toplumlar›n Yükselifl S›rlar›” (21 Ocak 1994) konulu toplant›ya tebli¤ olarak
sunulmufltur.]
1995 “XX. Yüzy›l›n En Büyük Romanc›s›”, Matbuat, May›s, sy. 13.
1996 “Bat›c›laflma ve Türkiye’de Siyaset Üzerine Notlar”, Yeni Türkiye, May›s-Haziran, sy. 9.
1997 “Kemal Tahir Üzerine”, Ülke, Temmuz, sy. 27.
1997 Bat› Dünya Egemenli¤i ve Endüstri Devrimi, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara. [Kitab›n ilk tasla¤›n› 1970-1971 y›llar›nda ‹.Ü. ‹flletme Fakültesi Davran›fl
Bilimleri kürsüsünde asistanken ald›¤› notlar oluflturmaktad›r. Daha sonra Endüstri Sosyolojisi ders notlar› olarak gelifltirilmifl ve Ocak 1980’de tamamlanm›flt›r.]
1997 “Önsöz” [Hilmi Ziya Ülken üzerine], Sosyoloji Y›ll›¤› 1, ‹stanbul.
1997 “Önsöz” [Osmanl› Tarihçili¤i üzerine], Sosyoloji Y›ll›¤› 1, ‹stanbul.
1997 “Etnik Gruplara Duyulan ‹lgi”, Etnik Sosyoloji, Orhan Türkdo¤an (haz.), ‹stanbul:
Timafl.
1997 “Önsöz”, Hayati Tüfekçio¤lu, ‹letiflim Sosyolojisine Bafllang›ç, ‹stanbul: Der Yay.
1998 “Do¤u-Bat› Ay›r›m›”, Do¤u Bat›, fiubat-Mart-Nisan, sy. 2.
1998 “Önsöz” [Mehmet Genç’e Sayg›], Sosyoloji Y›ll›¤› 2, ‹stanbul.
1998 “K›br›s Üzerine”, Sosyoloji Y›ll›¤› 2, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel, Recep Ertürk, Hayati Tüfekçio¤lu ve Ufuk Özcan ile birlikte.]
1998 “Önsöz” [Nihat Nirun ‹çin], Sosyoloji Y›ll›¤› 3, Erzurum.
1998 “Bat› Yay›lmac›l›¤›”, Sosyoloji Y›ll›¤› 3, Erzurum. [Oturum Baflkan›: Ümit Meriç
Yazan, Redaksiyon: Ertan E¤ribel, Recep Ertürk]
1998 “Önsöz” [Sosyologca-2 ‹çin], Sosyoloji Y›ll›¤› 3, Erzurum.
1999 “Önsöz” [Ümit Meriç Yazan’a Arma¤an], Sosyoloji Y›ll›¤› 4, ‹stanbul.
1999 “Tarih ve Sosyoloji”, Sosyoloji Y›ll›¤› 4, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel, Recep Ertürk,
Hayati Tüfekçio¤lu ve Ufuk Özcan ile birlikte.]
1999 “Tarih ve Sosyoloji”, Sosyoloji Y›ll›¤› 4, ‹stanbul. [UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplum Bilimleri Komitesi’nin Sosyoloji ve Tarih Sempozyumu (27-28
Nisan 1998, Bolu)’na sunulan bildiri.]
1999 “Ça¤dafllaflma Üzerine”, Sosyoloji Y›ll›¤› 4, ‹stanbul. [Cumhuriyet’in Kuruluflundan Bugüne Toplumsal Dönüflümler Sempozyumu (28-29 Ekim 1998, Erzurum)’nda tebli¤ olarak sunulmufltur.]
1999 [Kurtulufl Kayal›’n›n yaz›s›na] “Not” -1, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim
Dal›, Sosyoloji Y›ll›¤› 4, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel ve Recep Ertürk ile birlikte.]
1999 [Kurtulufl Kayal›’n›n yaz›s›na] “Not” -2, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim
Dal›, Sosyoloji Y›ll›¤› 4, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel ve Recep Ertürk ile birlikte.]
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1999 “Osmanl› ‹mparatorlu¤u Üzerine Birkaç Söz”, Osmanl›, Ankara, Yeni Türkiye
Yay., c. VII.
2000 “Do¤u Anadolu...”, Prof. Dr. Eyüp Kemerlio¤lu’na Arma¤an, Sivas, Cumhuriyet
Üniversitesi E¤itim Fakültesi Yay.
2000 “Tarihte Su Toplumlar›”, Osmanl› Su Medeniyeti, Uluslararas› Sempozyum Bildiriler Kitab›, ‹stanbul: ‹SK‹ Yay›nlar›. [Makale ayn› adla Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap
8, ‹stanbul: 2001 içinde tekrar yay›nlanm›flt›r.]
2000 “Osmanl›l›k”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 7, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel, Elif Genç, Ufuk
Özcan ve Zerrin Baydar ile birlikte.]
2000 “Osmanl›’da Topra¤› fienlendirme Sorunu”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 7, ‹stanbul.
2000 “Türkiye Sosyolojisi Seminer Notlar›-1”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 7, ‹stanbul.
2001 “XIX. Yüzy›l”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 8, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel, Elif Genç, Ufuk
Özcan ve Zerrin Baydar ile birlikte.]
2001 “‹smail Sand›kç›o¤lu”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 8, ‹stanbul.
2001 “Türkiye Sosyolojisi Seminer Notlar›-2”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 8, ‹stanbul.
2001 “Endüstrileflme ve Yükselen Burjuva S›n›f›”, Sahn-› Seman Bilgi Dergisi, sy. 4-5.
[Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan ile birlikte.]
2001 “fiarkiyatç›l›k Üzerine...”, Türk Kültürü Araflt›rmalar›, c. XXXV, sy. 1-2.
2002 “Türkiye Do¤u-Bat› ‹liflkilerini Yönlendirir”, [söylefli], Yar›n, May›s, sy. 1.
2002 “XX. Yüzy›l”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan ile
birlikte.]
2002 “Türkiye Sosyolojisi Seminer Notlar›-3”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul.
2002 “Sosyolojimiz ve Türk Tarihi”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel ve
Ufuk Özcan ile birlikte. Daha önce yanl›fll›kla tek isimle, Baykan Sezer imzas›yla “Türk Tarihi ve Sosyolojimiz” bafll›¤›yla Türkler I (Ankara: Yeni Türkiye Yay›nlar›, 2001) içinde yay›nlanm›flt›r.]
2002 “II. Meflrutiyet’ten Cumhuriyete Düflünce Miras›”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan ile birlikte.]
2002 “Türk Sosyolojisinin Dünü-Bugünü-Yar›n›”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul.
[Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan ile birlikte.]
2002 “Devlet Üzerine”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul. [Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan
ile birlikte. Bu makale, Türk Edebiyat› Vakf›’n›n 6 Haziran 2001 tarihinde düzenledi¤i “Günümüz Sorunlar› Üzerine Söylefli” bafll›kl› toplant›da Baykan Sezer’in yapt›¤› konuflma temel al›narak birlikte bir yeniden yaz›md›r.]
2002 “Geleneksel Do¤u’da fiehirlerin Do¤uflu ve Geliflmesi”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9,
‹stanbul. [Ufuk Özcan ile birlikte.]
2002 “Osmanl› ‹stanbul: Bizans’›n Yoklu¤u”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul. [Ertan
E¤ribel ile birlikte.]
2002 “Baykan Sezer - ‹htarname” [Yay›n Tarihinden -Belge], Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9,
‹stanbul.
2002 “Toplum Bilimleri ve Sosyolojinin Sonu Görüflleri Üzerine”, Sorgulanan Sosyoloji, M. Ça¤atay Özdemir (der.), Ankara, Eylül Yay›nlar›. [Ertan E¤ribel ve Ufuk
Özcan ile birlikte.]
2002 “Hilmi Ziya Ülken”, Do¤umlar›n›n 100. Y›l›nda Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu ve
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Hilmi Ziya Ülken, Nevin Güngör Ergan (yay. haz.), Ankara. [Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taraf›ndan düzenlenen ayn› adl› toplant›ya tebli¤ olarak sunulmufltur.]
2003 “Kemal Tahir Üzerine - ‹ki Televizyon Konuflmas›”, Kemal Tahir’in 30. Ölüm Y›ldönümü An›s›na, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 10, ‹stanbul: K›z›lelma Yay.
2004 “Baykan Sezer’in Biyografisi ‹le ‹lgili Sorulara Verdi¤i Cevaplar”, Baykan Sezer’e
Arma¤an, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 11, ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›.
2004 “Baykan Sezer’in Gökhan Köktürk’e Mektubu”, Baykan Sezer’e Arma¤an, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 11, ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›.
2005 Türk Sosyolojisinin Ana Sorunlar› (Rusça’ya çevirisi), Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi Yay›nlar›.
2005 “Tarihte Do¤u-Bat› Çat›flmas› - Ders Notlar›”, Tarihte Do¤u-Bat› Çat›flmas›, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 12, (Yay. Haz. Ertan E¤ribel-Ufuk Özcan), K›z›lelma Yay›nlar›, ‹stanbul.
2006 “Sosyoloji ve Co¤rafya - Ders Notlar›”, Sosyoloji ve Co¤rafya, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 15, Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan (haz.), ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›.
2007 Baykan Sezer, “Bilim Sosyolojisi Ders Notlar›”, Bilim Sosyolojisi - Bilim Tarihi ve
Yöntem, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 16, Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan (haz.), ‹stanbul:
Kitabevi.
Sinema Yaz›lar›
Baykan Sezer daha lise y›llar›nda sinema ile iliflki kurmufltur. Bu iliflkiyi amatör bir
merak ve pasif bir izleyici olman›n ötesinde sinemaya katk› olacak çeflitli biçimlere tafl›m›flt›r. Baykan Sezer ve arkadafllar›, Türkiye’de ilk defa Galatasaray Lisesi’nde Sinema Kulübü’nü kurmufllar, aralar›nda Kemal Tahir’in de bulundu¤u çeflitli ayd›nlar› bu
kulübe davet etmifllerdir. Bu konu ve tart›flmalar hakk›nda maalesef elimize kalan bilgi-belge yok. Buna karfl›l›k Baykan Sezer’in sinema yaz›lar›n› edinmemiz mümkün olmufltur. Bu yaz›lar s›radan ö¤renci dergilerinde yay›nlanm›fl yaz›lar olmad›¤› gibi,
amatörce bir ilginin ürünü de de¤ildir. Baykan Sezer genç yaflta dönemin etkili ve ulusal düzeyde çok sat›fl yapan gazete ve dergilerinde sinema yazarl›¤› yapm›flt›r. Sinema
yaz›lar›na Pazar Postas›’nda bafllam›fl, ayn› anda Akflam gazetesinin sinema köflesinde de film de¤erlendirmelerini sürdürmüfltür. Pazar Postas›’ndaki yaz›lar› film de¤erlendirme yaz›lar› olmaktan öte, sineman›n temel sorunlar› üzerine de tart›flmalar yürüttü¤ü metinlerdir.1 Akflam gazetesinde ise sinema üzerine de¤erlendirme ve tart›flmalar›n› gazete format›n›n da etkisiyle daha çok filmler üzerinden yapm›flt›r.2 Baykan
Sezer belli bir siyasete angaje olmadan, kendi görüfllerini sak›nmadan sinema arac›l›¤›yla ifade etmifltir. O dönemde film de¤erlendirme yaz›lar›, sinema yazarl›¤› (imzal›,
1 Baykan Sezer Türkiye Komünist Partisi ile ilgili takibatlar›n yap›ld›¤› bir dönemde sinema
arac›l›¤› ile “sansür” konusunu tart›flm›flt›r. Daha sonra son yaz›s›n›n da yine sansür konusu üzerine olmas› rastlant› de¤ildir. 1960 öncesi sinema yaz›lar›nda siyaset ve toplum iliflkileri ihtiyatl› bir biçimde ele al›nmaktad›r. Sinema sanat› ve fikriyat›n›n geliflmesine bu
aç›dan da bak›labilir. Sonraki dönemde de sadece belli görüfllere arac›l›k etmesi aç›s›ndan
de¤il, belli görüfllerin oluflturulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› aç›s›ndan da sinemaya ayr› bir
önem ve rol verilmektedir.

622

TAL‹D, 6(11), 2008, E. E¤ribel-U. Özcan

çerçeveli, süreklili¤i olan yaz›lar) Türkiye’de yeni bir aland›r. Türkiye’de sinema ile ilgili dergiler de ilk defa ç›kmaktad›r. O dönemin popüler sinema dergileri (Y›ld›z, Artist) sinemaya ciddi bir kültür/bilinç alan› olarak de¤il, günümüzün magazin (televole) anlay›fl›yla yaklaflmaktad›r. Büyük bir ihtimalle dergilerin ve günlük gazetelerin sinema köflelerine gereksinim duymas› Türkiye’de sineman›n kazand›¤› popüler ilgi yan›nda (1950’lerin sonunda art›k neredeyse yüze yaklaflan Türk filmi, Anadolu’nun en
ücra köflelerine kadar uzanan sinema salonlar›) bu magazin dergilerinin gördü¤ü büyük ilgi nedeniyledir. Ancak “acar muhabirlik” yerine “sinema yazarl›¤› ve elefltirmenli¤i”nin öne ç›kmas›yla sinema ve sinema yazarl›¤› ifli ciddiye al›nmaya bafllanm›flt›r.
Türk sinemas› bu dönemde Muhsin Ertu¤rul (‹stanbul) etkisinden kurtulup tüm Anadolu’da yayg›nlafl›rken belli de¤ifliklikler göstermifltir. Bu de¤iflime paralel biçimde
kendi sanatç› ve yönetmenlerini yarat›rken sinema düflüncesi alan›nda da kendi sinema yazarlar›n› yaratm›flt›r. Yeni “yerli” sinema sektörünün Yeflilçam olarak adland›r›lmas› bu y›llardad›r. Bu dönemde Amerikan sinemas›n›n etkinlik kazanmas› nedeniyle Avrupa sinemas› da kendisine bir ç›k›fl aramaktad›r. Buna ba¤l› olarak sinema sanat› üzerinde yeni aç›l›m ve de¤erlendirmeler söz konusudur. Avrupa’da sinema yazarl›¤›n›n/elefltirmenli¤inin ciddi bir ifl haline gelmesi, ciddi sinema dergilerinin ortaya ç›kmas› yenidir. Türkiye bu geliflmelerin uza¤›nda olmad›¤› gibi, Türk sinemas› da
büyük bir canl›l›k ve dinamizm içindedir. Bu aç›dan da Baykan Sezer’in Türk sinemas›na ve sinema yazarl›¤›na/elefltirmenli¤ine katk›s›ndan söz etmek gerekir. Bu dönemde sinema sanat› üzerine telif veya çeviri kitaplar say›l›d›r. Baykan Sezer’in ilk sinema yaz›lar›ndan birinin Türkiye’de sinema literatürü üzerine olmas› ve bu konudaki s›n›rl›l›klara iflaret etmesi bofluna de¤ildir.3 Bu yaz› onun gençli¤ine ra¤men sinema
konu ve sorunlar› üzerine genel literatüre hâkimiyetinin de bir göstergesidir. Böyle bir
dönemde/ortamda Baykan Sezer çeflitli dergi ve gazetelerde esas olarak Türk sinemas›n› sorun eden imzal› elefltirel yaz›lar yazm›flt›r. Baykan Sezer’in bu sinema yaz›lar›n› Türk sinema elefltirisi ve yazarl›¤› aç›s›ndan öncü yaz›lar olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Nitekim Baykan Sezer daha sonra bu alan›n d›fl›na ç›kmas›na, baflka bir
düflünce ve yaz›n serüvenine giriflmesine karfl›l›k pek çok kifli taraf›ndan Türk sinema
elefltirmenleri aras›nda gösterilmifltir. Çok k›sa bir zaman önce At›f Y›lmaz sinemas›
ile ilgili yap›lan bir arma¤an kitab›nda Baykan Sezer’in yaz›s›n›n da konulmufl olmas›
2 Baykan Sezer Pazar Postas›’nda bafllad›¤› sinema yaz›lar›na ayn› anda Akflam gazetesinde
yeni bir köflede yay›nlad›¤› yaz›larla devam ettirmifltir. Bibliyografyada (*) iflaretli olan yaz›lar Akflam gazetesinin “sinema” köflesinde Baykan Sezer’in Galatasaray Lisesi’nden ve
okulun sinema kulübünden arkadafl› olan Erdo¤an Tokatl› imzas› ile yay›nlanm›flt›r. Bu
yaz›lar üzerinde Baykan Sezer’in de katk›lar› oldu¤unu düflünüyoruz. En az›ndan bu yaz›daki görüflleri benimsedi¤ini söyleyebiliriz. Bu nedenle bibliyografyaya dâhil edilmifltir.
Baykan Sezer ve Erdo¤an Tokatl› Akflam gazetesindeki sinema köflesinde ayr› ayr› film de¤erlendirmeleri yapt›klar› gibi birlikte yaz›lara da imza atm›fllard›r. Birlikte davrand›klar›
ve birlikte düflündükleri, hatta benzer üsluplara sahip olduklar› yaz›lar›ndan kolayl›kla anlafl›labilir. Bafllang›çta tek tek imzal› yaz›larla bafllayan Akflam sinema köflesi “Baykan Sezer-Erdo¤an Tokatl›” yazarlar›n›n ortak köflesi haline dönüflmüfltür. Bu üst bafll›k içinde
ayr› ayr› iki imzal› veya tek imzal› yaz›lara da yer verilmesi o dönemin anlay›fl› içinde yad›rganmam›flt›r.
3 Baykan Sezer, “Sinema Yay›nlar›”, Pazar Postas›, 10 May›s 1959.
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bunun bir göstergesidir.4 Baykan Sezer, At›f Y›lmaz örne¤inde oldu¤u gibi genel olarak Türk sinemas› hakk›nda ilk de¤erlendirmeleri yapan elefltirmenlerden biri olarak
öne ç›kmaktad›r. 20 yafl›nda bir lise ö¤rencisi olarak yazd›klar›n›n önemsenmesi ve
hemen Türk sinemas› çevresi taraf›ndan kabul edilmesi, tart›flmalara davet edilmesi
rastlant› de¤ildir.5 Büyük bir ihtimalle bu yaz›lar› genç birinin yazd›¤› da bilinmemektedir. 1959-1960’larda bir gazetede sinema köflesi sahibi olmak ve yaz›lar›yla sinema
izleyicisini bilgilendirmenin ötesinde yönlendirmek o günün flartlar› içinde hiç de kolay olmayan bir k›vrakl›¤› gerektirir. O dönemde bu ifli yapmak isteyen birçok heveslinin de olaca¤› kolayl›kla tahmin edilebilir. Baykan Sezer’in o dönemdeki konumuna
bu aç›dan da bakmakta yarar vard›r. Buna ra¤men Baykan Sezer baflkalar›n›n elde etmek için büyük ihtiras gösterdi¤i bu konum ve güçten kolayl›kla vazgeçmifltir. Fransa’ya gidiflinde sinema üzerine daha genifl bir donan›m sahibi olmak isteyiflinin de bir
rolü vard›r. O dönemde Paris sadece Avrupa sinemas›n› takip etmek için de¤il, genel
olarak entelektüel düzeyde de önemli bir yerdir. Ancak bütün bunlara ra¤men Baykan
Sezer’in sinemadan vazgeçmesi, sineman›n tek ilgi kayna¤› olmamas›ndand›r. Belki
sinema sanat› ve çevresi üzerine de¤erlendirmelerinin de¤iflmesi, Türk toplum düflüncesi ve sanat›n›n sinema üzerinden bir güç kazan›p at›l›m gösterece¤ine olan
umudunu yitirmesi de bunda bir rol oynam›fl olabilir. Baykan Sezer’in 1960’lardan
sonra Türkiye’de gündeme gelen sinema tart›flmalar› içinde yer almamas› bu aç›dan
anlaml›d›r. Hatta bir ad›m ileri gidersek bu tart›flmalar›n geliflim seyri onu sinemadan
uzaklaflt›rm›flt›r da diyebiliriz. Bu tart›flmalar (en fazla ilgi çekeni “ulusal sinema” tart›flmas›d›r) o dönemde öne ç›kan Amerikan sinemas› içinde yerel bir konum ve rol
üstlenme, taflral› bir kimlik belirtme çabas›n›n ötesine geçmemektedir. Avrupa sinemas›nda ortaya ç›kan çeflitli ak›mlar için de ayn› fleyi söyleyebiliriz. Baykan Sezer bu
yerelleflme, taflralaflma tuza¤›na genç yaflta olmas›na ra¤men düflmemifltir. Bu dönemin öne ç›kar›lan filmleri hakk›ndaki yapt›¤› de¤erlendirmelerde bunu kolayca görmek mümkündür. Sinema yaz›lar›nda, yabanc› veya yerli film de¤erlendirmelerinde
hemen hissedilen üstten bak›fl aç›s› ve ironi bundan kaynaklanmaktad›r. Bu filmlerin
çok seyrediliyor olmas› ve gifle yapmas› onu etkilememifltir. Yönetmenlere yaranma
çabas› da yoktur. ‹lgi alan› sadece sinema de¤ildir, sinema konusunda uzman/otorite
olma çabas› da yoktur. Baykan Sezer tart›flmalar›n yönünü, araçlar›n› ve içeri¤ini de¤ifltirmek aç›s›ndan sinemadan vazgeçmeyi gereklilik olarak görmüfltür. Hâlbuki bu
dönemde tam tersine bir e¤ilim söz konusudur. Türkiye’de de sinema, bir sanat olay›
olman›n ötesinde giderek bir “endüstri”ye, ticari bir olaya dönüflmüfltür. Buradan yola ç›k›larak “halk sinemas›” gibi deyimler gelifltirilmifltir. Kerime Nadir, Yaflar Kemal,
Atilla ‹lhan gibi tan›nan romanc›lar sinema için senaryolar yazmakta veya roman
uyarlamalar› yapmaktad›r. Sinema çok yönlü ilgi oda¤› durumundad›r. Film yap›m,
4 Di¤er yazarlar›n kimli¤i aç›kça belirtilmesine karfl›n Baykan Sezer’in sonraki kimli¤i hakk›nda bilgisi olmayan (kitab› derleyen) yazar bu konuyu aç›k b›rakm›flt›r. Baykan Sezer’in
yaz›s›na yer verilmesinin nedeni ilk defa At›f Y›lmaz hakk›nda de¤erlendirme yapan kifli olmas› yan›nda bu de¤erlendirmelerin günümüzde de önemli ve geçerli olmas›ndand›r.
Bkz. Rejisör At›f Y›lmaz, Müjde Arslan (der.), ‹stanbul: Agora Kitapl›¤›, 2007.
5 Baykan Sezer’in “Yaln›zlar R›ht›m›” filmi dolay›s›yla Atilla ‹lhan’a yöneltti¤i elefltiri ve buna karfl› Atilla ‹lhan’›n savunmac› tezhibi ilgi çekicidir.
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üretim ve gösterim süreçlerinin “ticari al›flverifl” (iflletmeci-da¤›t›mc› sistemi) düzeniyle bütünleflmesi elbette bir üstünlük göstergesi de¤ildir. Türkiye’de gerçek anlamda bir film endüstrisi yerine film ticaretinin ortaya ç›kmas› (Anadolu’daki bölge ve sinema iflletmecileri sistemi) verili bilinç konusunda belirsizlikler nedeniyledir. Bu belirsizli¤i aflma çabas› resmi görüfl d›fl›nda marjinal, hatta korsan bir piyasan›n ortaya
ç›kmas›na (1960’lar›n sonunda müzik alan›nda da) neden olmufltur. Gerçekte yeni bir
söz söyleme çabas›n›n olmad›¤› bir alanda sinemadan çok fley beklenmektedir. Sinema her fleyden önce gündelik yaflam ile iç içedir. Bu durum sinema arac›l›¤›yla yeni
bir söz söylemeyi zorlaflt›rmaktad›r. Sinema sanat›, içinde tarihsel konulu ürünleri de
bar›nd›rmas›na ra¤men, teknik ve anlat›m olarak (ikonografi, dramatik afl›lama yöntemleri, sahneleme, zaman›n s›k›flt›r›lmas›, nedensellik, tiplere/y›ld›zlara dayal› özdefllefltirme veya yabanc›laflt›rma, paralel kurgu, görüntü devaml›l›¤›, çeflitli aç›lar,
montaj gibi teknikler ve sinema üzerinden sinema yazarl›¤› gibi içeri¤e ve biçime iliflkin ortak formüller) gündelik yaflam deneyimine uygun belli bir ideolojiyi aktarmak,
yayg›nlaflt›rmak amac›yla s›n›rl›d›r. Bu aç›dan anlat›m itibariyle elveriflli özellikler tafl›sa da verili bilincin yayg›nlaflmas›na arac›l›k etmektedir. Bu tekniklerin ortaya ç›kmas› seyircinin ancak düzene uyum sa¤lama çabas›n›n varl›¤›yla veya temel iliflki ve
de¤erlerin bafltan verili olarak kabulüyle mümkündür.6 Yönetmenlerin istedi¤i filmi
yapamamaktan flikayetçi olmalar› bu nedenledir. ‹stedi¤i filmleri yapt›klar›nda da zaten seyirciyle buluflamamaktad›rlar. Sinema elefltirmenli¤inin/yazarl›¤›n›n da sinema
teknik ve içeri¤iyle ilgili olarak ortaya ç›km›fl olmas› nedeniyle, bunu aflmak ancak sineman›n d›fl›na ç›kmakla mümkündür. Kitleleri belli bir görüfl çerçevesinde organize
etme ve yönlendirme çabas› sineman›n teknik ve içerik olarak biçimlenmesini de belirleyecektir. Aksi takdirde yap›lan filmler (aktar›lan bilinç) havada kalacakt›r. Türkiye’de verili bilinç/resmi görüfl ile toplum aras›nda bir uyumsuzluk söz konusudur.
Ancak verili düzenin afl›lamamas› nedeniyle resmi görüfle paralel marj-d›fl› görüfller
yayg›nl›k kazanacakt›r.
Türkiye’de devlet ile toplum aras›ndaki uyumsuzluk nedeniyle sineman›n devletlefltirilmesi ve resmi görüflü aktarmada, toplumu yönlendirmede bir araç olarak kullan›lmas› mümkün olmam›flt›r. Türkiye’de sinema yap›mc›l›¤›n›n farkl› bir biçimde
geliflmesini bu aç›dan de¤erlendirmek gerekir. Film yap›m›n›n pahal› bir ifl olmas› ve
piyasan›n belirsizli¤i karikatür tiplere dayal› garantili star sisteminin geliflmesinin de
nedenidir. II. Dünya Savafl› sonras›nda Bat› ile girdi¤imiz yeni iliflkiler nedeniyle, Bat›
dünya görüflüyle toplumun genifl kesitleri aras›nda belli bir ba¤ ve yak›nlaflma gündeme gelmifltir. Türk sinemas› bu yeni iliflkilerin hem oluflturucusu, hem de arac›s› durumundad›r. Sinemaya yüklenen görevler ve sineman›n gösterdi¤i canl›l›k bu nedenle tart›flmal›d›r. Sinema filmlerinin zorunlu olarak kendini tekrarlamas› (kal›plar) film
elefltirisinin/yazarl›¤›n›n da kendini tekrarlamas›na neden olmufltur.7 Baykan Sezer
bu nedenle sinema yazarl›¤›ndan ve sinema çevresinden kopmakta tereddüt etme6 Sinema bu nedenle “kitle sanat›”d›r. Verili iliflki ve de¤erlerin aktar›l›yor olmas› sinemaya
özgü yapayl›klar›n ortadan silinmesine izin verdi¤i gibi, seyirciyle belli bir konum ve bak›fl
aç›s›n›n paylafl›lmas›n› da sa¤lamaktad›r. Sinemada sansür (oto-sansür ile birlikte elbet)
bu nedenle do¤allaflm›flt›r. Çocuklara, gençlere yönelik yafl s›n›rlamas› getirilmesi bir anlamda sineman›n yaflamas› için de (esas seyirci onlar oldu¤u için) flart olmufltur.

Baykan Sezer Kaynakças›

625

mifltir. Bu dönemde pek çok kifli sinema elefltirmenli¤inden/yazarl›¤›ndan sinema yönetmenli¤ine atlarken (Erdo¤an Tokatl›, Halit Refi¤ gibi Baykan Sezer’in de çok yak›n
tan›d›¤› kifliler) Baykan Sezer kendisi için baflka bir yol seçmifltir. Deyim yerindeyse sinema ve sinema çevresiyle kurdu¤u haz›r köprüyü bütün bütüne atarak yeni ve çok
daha zor bir düflünce serüvenine giriflmifltir. Sinema ile ilgili son yaz›lar›n›n Yön dergisinde olmas› (1966) bu aç›dan rastlant› olmamal›d›r.8 Baykan Sezer’in alan de¤ifltirmesi Türk sinemas› aç›s›ndan önemli bir kay›pt›r, ama biz bundan elbette çok memnunuz. Bu sayede Türk toplum düflüncesi kendisine büyük zenginlik kazand›racak
gerçek öncüsüne kavuflmufltur. Bu alanda yeterli birikim ve donan›m sahibi oldu¤u,
1968 y›l›nda yazd›¤› “Do¤u-Bat› Çat›flmas›nda Yunanl›l›¤›n Yeri” adl› lisans tezinden
ve “Osmanl›n›n Bat›c›laflmas›” çal›flmas›ndan aç›kça bellidir.9 Baykan Sezer sinema
yaz›lar›n› daha sonraki dönemde önemsemedi. Hiç sözünü de etmedi. Ancak bunun
onlardan tamamen vazgeçme anlam›na geldi¤ini sanm›yoruz. Belki sinema üzerine
son dönemlerde yapmak istedi¤i bir çal›flmay› yapsak bu konuda daha net de¤erlendirme yapma olana¤› da bulurduk. Hay›flanmaya gerek yok. Öyle veya böyle bize düflen Baykan Sezer’in sinema yaz›lar›na da sahip ç›kmakt›r. Gerisi bizim de¤erlendirmemize kalm›flt›r. Konuya ilgimizi sürdürece¤iz.
1959 “Gervaise (René Clément)”, Pazar Postas›, 26 Nisan, sy. 9.
1959 “‹yi Ekip ‹yi Film: Sen Bir Melektin”, Pazar Postas›, 26 Nisan.
1959 “Sinema Yay›nlar›”, Pazar Postas›, 10 May›s.
1959 “Türk Filmleri Yar›flmas›”, Akflam, 18 May›s. (*)
1959 “Türk Film Festivali, Yar›flmaya Kat›lan Filmler”, Akflam, 22 May›s.
1959 “Türk Filmleri, Festivali, ‹lk Üç Gün 3 Film”, (Ala Geyik, Beraber Ölelim, Dokuz Da¤›n Efesi), Akflam, 23 May›s.
1959 “Türk Film Festivali, Birincili¤e Aday: Üç Arkadafl”, Akflam, 24 May›s.
1959 “Türk Film Festivali: Yar›flman›n Son Günleri”, (Bu Vatan›n Çocuklar›), Akflam, 26 May›s. (*)
1959 “Türk Film Festivali: Kazananlar”, (Dokuz Da¤›n Efesi, Bu Vatan›n Çocuklar›),
Akflam, 2 Haziran. (*)
1959 “1958-59 Mevsimi Yabanc› Filmler”, Pazar Postas›, 7 Haziran.
1959 “Berlin Film Festivali Bafllad›”, Pazar Postas›, 5 Temmuz.
1959 “Berlin Festivalini de Genç Bir Frans›z Kazand›”, Pazar Postas›, 19 Temmuz.
1959 “Can Çekiflen Türk Film Endüstrisi Yanarak Öldü”, Pazar Postas›, 26 Temmuz.
[Erdo¤an Tokatl› ile birlikte]
1959 “Neler Olacak?”, Pazar Postas›, 26 Temmuz.
1959 “Sansür ‘Harikalar Diyar›nda’”, Pazar Postas›, 2 A¤ustos.
1959 “‹yi Film ya da ‹fl Filmi”, Pazar Postas›, 16 A¤ustos.
1959 “Haftan›n Filmleri: ‹nsanl›k Suçu”, Pazar Postas›, 23 A¤ustos.
7 Yönetmenlerin kendilerini tekrarlamas›ndan flikayet edilmesi rastlant› de¤ildir.
8 Baykan Sezer’in son dönemde Sosyoloji Y›ll›¤›’nda (imzas›z, ortak yaz› olarak) sinema konusuna tekrar e¤ilmesinin bir nedeni Kurtulufl Kayal›’n›n sinema konusundaki heyecan›
ve yazd›klar›na duydu¤u sayg› nedeniyledir.
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1959 “Bu mevsim Göreceklerimiz, Yabanc› Filmler”, Akflam, 30 A¤ustos. (*)
1959 “Yabanc› Filmler”, Akflam, 5 Eylül.
1959 “Yerli Filmler”, Akflam, 12 Eylül.
1959 “Bu y›l Görece¤imiz Filmler”, Pazar Postas›, 13 Eylül.
1959 “Sinema Mevsimin ‹lk Günleri”, Akflam, 26 Eylül.
1959 “Haftan›n Filmleri”, Akflam, 3 Ekim.
1959 “Haftan›n Filmleri”, Akflam, 17 Ekim.
1959 “Genç Bir Sinemac›yla (Atilla Tokatl›) Konuflma”, Pazar Postas›, 25 Ekim.
1959 “Haftan›n Filmleri: Yaln›zlar R›ht›m›”, Akflam, 31 Ekim.
1959 “Haftan›n Filmi: Düflman Yollar› Kesti”, Akflam, 7 Kas›m.
1959 “Atilla ‹lhan’›n Bir Mektubu”, (Sinema Köflesine Ek), Akflam, 7 Kas›m.
1959 “Haftan›n Filmleri Üç Sevgili (Faibles Femmes)”, Akflam, 14 Kas›m.
1959 “Gurur ve ‹htiras”, Pazar Postas›, 15 Kas›m.
1959 “Haftan›n Filmi: Savaflan Kahramanlar”, Akflam, 28 Kas›m.
1959 “Öp Beni Öldüresiye (Kiss me Deadly), Pazar Postas›, 29 Kas›m.
1959 “Haftan›n Filmi: Tütün Zaman›”, Akflam, 21 Kas›m.
1959 “Öldürme Emri (Order to Kill)”, Akflam, 5 Aral›k.
1959 “Üç K›z›n Hikâyesi”, Akflam, 12 Aral›k.
1959 “Tütün Zaman›”, Pazar Postas›, 12 Aral›k.
1959 “‹dam Sehpas›”, Akflam, 19 Aral›k.
1959 “Aflk Cambazhanesi, K›r›k Plak”, Akflam, 26 Aral›k.
1959 “Sonbahar”, Pazar Postas›, 26 Aral›k.
1959 “Ay›n Kiflisi: At›f Y›lmaz Bat›beki”, Sinema-Tiyatro, Say› 5.
1960 “Üç Dünya Güzeli”, Akflam, 2 Ocak.
1960 “Günahkarlar Soka¤›”, Pazar Postas›, 2 Ocak.
1960 “Amerikan ‘Musical’lerinin Bafll›ca Kiflileri”, [Erdo¤an Tokatl› ile birlikte], Pazar Postas›, 2 Ocak.
1960 “Anahtar”, Akflam, 9 Ocak.
1960 “Karacao¤lan’›n Kara Sevdas›”, Akflam, 16 Ocak.
1960 “Rose Bernd”, Akflam, 3 Ocak.
1960 “Hayat Cilveleri”, Akflam, 30 Ocak.
1960 “Ateflten Damla”, Akflam, 6 fiubat.
1960 “Brigitte Bardot”, [Erdo¤an Tokatl› ile birlikte], Akflam, 13 fiubat.
1960 “Zehir Hafiye, Akflam, 20 fiubat.
1960 “Yine Günefl Do¤acak”, Akflam, 27 fiubat.
1960 “Kanun Kanundur”, Akflam, 5 Mart. (*)
9 “Do¤u-Bat› Çat›flmas›nda Yunanl›l›¤›n Yeri” (1968), Do¤u-Bat› ‹liflkileri Aç›s›ndan Bat› Tar›m› içinde “ek”, ‹stanbul, 1990; “Osmanl›’n›n Bat›c›laflmas›”, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunlar›, içinde “ek”, ‹stanbul, 1988. Baykan Sezer’in ilk çal›flmalar›ndan biri olan bu uzun
makale 1968’de tamamlanmas›na ra¤men (Baykan Sezer’in de bir vesileyle belirtti¤i gibi)
yanl›fll›kla 1978 tarihi verilmifl ve bu yanl›fl yeni bask›da da bizim taraf›m›zdan tekrarlanm›flt›r. Bunun yanl›fl oldu¤unu tekrarlamaktan bu nedenle çekinmiyor, do¤rulamay› bir
gereklilik olarak görüyoruz.
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1960 “Kalpakl›lar”, Akflam, 12 Mart. (*)
1960 “Aparajito”, [Erdo¤an Tokatl› ile birlikte], Akflam, 19 Mart.
1960 “‹nsan Avc›lar›”, [Erdo¤an Tokatl› ile birlikte], Akflam, 26 Mart.
1960 “Hollywood Yolcular›”, [Erdo¤an Tokatl› ile birlikte], Akflam, 2 Nisan.
1960 “fiahidin Gözleri”, Akflam, 9 Nisan.
1960 “On ‹ki Öfkeli Adam, Kanl› Firar”, Akflam, 16 Nisan.
1960 “fiafak Devriyesi”, [Erdo¤an Tokatl› ile birlikte], Akflam, 23 Nisan.
1966 “Son Kufllar”, Yön, 28 Ocak.
1966 “Luis Bunuel”, Yeni Sinema, say›: 1.
1966 “Sinemam›z ve Bizler”, Yeni Sinema, say›: 2.
1966 “Murad’›n Türküsü”, Yön, 1 Nisan.
1966 “Türkiye’de Bir Film Nas›l Katledildi?”, Yön, 22 Nisan.
1966 “Türk Sinemas› Üzerine -1”, Yön, 6 May›s.
1970 “Sansür - Aç›k Oturum”, Yeni Sinema, sy. 30. [Oturuma kat›lanlar: Onat Kutlar, Muhtar Kocatafl, Alp Zeki Heper, Baykan Sezer, Çetin Özek, Ziya Metin, Rekin Teksoy. 1966 y›l›nda yap›lan ve Evrim Arda taraf›ndan kaydedilmifl bu aç›k
oturumun yaz› diline aktar›larak yay›nlanmas› sonraki y›llarda gerçeklefltirilmifltir.]
1999 (Kurtulufl Kayal›’n›n yaz›s›na) “Not”, Tarih ve Sosyoloji, Sosyoloji Y›ll›¤› 4, Ertan E¤ribel (yay. haz.), ‹stanbul. [Ertan E¤ribel ve Recep Ertürk ile birlikte yaz›lan bu
yaz› Baykan Sezer’in sinema ile ilgili son yaz›s›d›r.]
Toplant›lar, Çal›flma Günleri ve Sosyoloji Y›ll›klar›
Baykan Sezer Sosyoloji Bölümü’nde ortak çal›flman›n önemini hep vurgulam›flt›r.
Bu çerçevede öncelikle bölüm mensuplar› ve kendi seminer ö¤rencilerinin kat›l›m›yla çeflitli çal›flmalar› yönlendirmifltir. Bu çal›flmalar Baykan Sezer’in üzerinde yo¤unlaflt›¤› bafll›ca sorun ve konulard›r ve bunlar›n sonuçlar› Sosyoloji Y›ll›klar›nda de¤erlendirilmifltir. Sosyoloji Y›ll›klar›na sonradan Baykan Sezer’in önerisi ile daha önceki
iki çal›flman›n (Yunan Tarihçili¤i ve Türk Müzi¤i) da dahil edilmesiyle yay›n say›s› dokuza yükselmifltir. Bütün bu çal›flmalarda Baykan Sezer yönlendirici konumundad›r.
Baykan Sezer’in ölümünden sonra yay›nlanan Sosyoloji Y›ll›¤› kitaplar›n› da listeye
ekledik.
1. Kitap: Yunan Tarihçili¤i, Sosyoloji Araflt›rma Merkezi Çal›flma Günleri, ‹stanbul: 1992.
2. Kitap: Türk Müzi¤i, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dal› Çal›flma Günleri, ‹stanbul,1993.
3. Kitap: Hilmi Ziya Ülken’e Övgü - Osmanl› Tarihçili¤i, Sosyoloji Y›ll›¤› 1, ‹stanbul, 1997.
4. Kitap: Mehmet Genç’e Sayg› - K›br›s Üzerine, Sosyoloji Y›ll›¤› 2, ‹stanbul, 1998.
5. Kitap: Nihat Nirun ‹çin - Bat› Yay›lmac›l›¤› - Sosyologca 2, Sosyoloji Y›ll›¤› 3, Erzurum, 1998.
6. Kitap: Ümit Meriç Yazan’a Arma¤an - Tarih ve Sosyoloji, Sosyoloji Y›ll›¤› 4, Ertan E¤ribel (yay. haz.), ‹stanbul, 1999.
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7. Kitap: Osmanl›l›k - Türkiye Sosyolojisi Seminer Notlar›-1 - Eyüp Kemerlio¤lu’nun An›s›na Arma¤an, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 7, Ertan E¤ribel (yay. haz.), ‹stanbul, 2000.
8. Kitap: XIX. Yüzy›l - Türkiye Sosyolojisi Seminer Notlar›-2, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap
8, Ertan E¤ribel (yay. haz.), ‹stanbul, 2001.
9. Kitap: XX. Yüzy›l - Türkiye Sosyolojisi Seminer Notlar›-3, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap
9, Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan (yay. haz.), ‹stanbul, 2002.
10. Kitap: Kemal Tahir’in 30. Ölüm Y›ldönümü An›s›na, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 10,
Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan (yay. haz.), ‹stanbul: K›z›lelma Yay., 2003.
11. Kitap: Baykan Sezer’e Arma¤an, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 11, Ertan E¤ribel ve Ufuk
Özcan (yay. haz.), ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›, 2004.
12. Kitap: Tarihte Do¤u-Bat› Çat›flmas›, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 12, Ertan E¤ribel ve
Ufuk Özcan (yay. haz.), ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›, 2005.
13. Kitap: Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Bafll›klar›, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 13, Ertan
E¤ribel ve Ufuk Özcan (yay. haz.), ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›, 2006.
14. Kitap: Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunlar›, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap
14, Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan (yay. haz.), ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›, 2006.
15. Kitap: Sosyoloji ve Co¤rafya, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 15, Ertan E¤ribel ve Ufuk Özcan (yay. haz.), ‹stanbul: K›z›lelma Yay›nlar›, 2006.
16. Kitap: Bilim Sosyolojisi - Bilim Tarihi ve Yöntem, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 16, Ertan
E¤ribel ve Ufuk Özcan, ‹stanbul: Kitabevi, 2007.
Dizi D›fl› Çal›flmalar
Baykan Sezer’in Sosyoloji Y›ll›¤› kitaplar› içinde yay›mlanmam›fl olmas›na ra¤men
benzer bir anlay›flla ön ayak oldu¤u baflka çal›flmalar› da bulunmaktad›r. Bunlar da
Sosyoloji Y›ll›¤› çerçevesinde ancak dizi d›fl› çal›flmalar olarak de¤erlendirilmelidir.
Baykan Sezer’in giriflimi ve yol göstericili¤iyle düzenlenen di¤er toplant› ve sempozyumlar›n ürünü olan bu kitaplar flunlard›r:
1. 75. Y›l›nda Türkiye’de Sosyoloji, ‹smail Coflkun (yay. haz.), ‹stanbul: Ba¤lam
Yay., 1991. [Baykan Sezer’in giriflimiyle 1989 y›l›nda düzenlenen ‹.Ü.E.F. Sosyoloji Bölümü’nün 75. Y›l› Toplant›lar›’na sunulan bildirilerin kitaplaflm›fl biçimidir.]
2. Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 May›s 1990, ‹stanbul, 1991. [Baykan Sezer’in
giriflimiyle ‹.Ü.E.F. Sosyoloji Araflt›rma Merkezi ile ‹.Ü.E.F. Tarih Bölümü Araflt›rma Merkezi’nin ortaklafla düzenledi¤i toplant›ya sunulan bildirilerin kitaplaflm›fl biçimidir.]
3. 500. Y›l›nda Amerika, Recep Ertürk ve Hayati Tüfekçio¤lu (yay. haz.), ‹stanbul:
Ba¤lam Yay›nlar›, 1994. [Baykan Sezer’in giriflimi ve yol göstericili¤iyle 1992 y›l›nda ‹.Ü.E.F.’nde düzenlenen ve uluslararas› bir toplant› olan Amerika’n›n
Keflfinin 500. Y›l› Toplant›lar›’na sunulan bildirilerin kitaplaflm›fl biçimidir.]
Baykan Sezer bibliyografyas›n›n as›l önemi çal›flmalar›n›n niteli¤i ve birbirleriyle
iliflkisini göstermektir. Bu bibliyografyadan da görülece¤i gibi çal›flma bafll›klar› tekrarlanan konular de¤ildir. Baykan Sezer sürekli yeni konular› gündeme getirmeye çal›fl-
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m›flt›r. Ayn› konuyu ele alm›fl olsa bile konunun farkl› yönlerini, yeni ba¤lant›larla tart›flarak zenginlefltirmifltir. Bu bibliyografyan›n amac› Baykan Sezer bibliyografyas›n›
kronolojik olarak aktar›rken, yay›n biçiminin özelliklerini göstermektir. Baflka çal›flmalarla Baykan Sezer bibliyografyas›n›n de¤iflik yönleri üzerinde durmak niyetindeyiz.
Baykan Sezer Hakk›nda Yap›lm›fl Çal›flmalar
Kendisi ve düflünceleri hakk›nda yap›lan çal›flmalar da bir yerde Baykan Sezer’in
etkisini, damgas›n› tafl›maktad›r. Bu, insan düflüncesinin bir ömür çizgisi ile s›n›rl› olmad›¤›n›n göstergesidir. Bu nedenle Baykan Sezer üzerine yap›lm›fl çal›flmalar› da bu
bibliyografyaya eklemeyi uygun gördük. Baykan Sezer’in çal›flmalar› sadece sosyologlar›n de¤il, tarih, iktisat, hukuk gibi di¤er sosyal bilimlere mensup kiflilerin de ilgisini
çekmifltir. Baykan Sezer yay›n konusunda karfl›laflt›¤› güçlüklere ra¤men, yaflarken
yazd›klar›na önem verilmifl, Türk sosyoloji tarihine mal olmufl ender kiflilerden biridir. Biz burada do¤rudan Baykan Sezer ve düflüncesi ile iliflkili yay›nlar›n bir dökümünü vermekle yetiniyoruz. At›flar ayr› bir yaz› konusudur.
1991 Serdar Sa¤lam, “Bir Kitap: Türk Sosyolojisinin Ana Sorunlar›”, Milli Kültür, Nisan, sy. 83.
1993 Nilgün Çelebi, “Bir Ekol, Bir Kitap”, Ça¤r›, A¤ustos, sy. 405.
1995 “Sosyologlar›m›z -1: Baykan Sezer”, Türk Sosyoloji Dergisi, sy. 1.
1995 Kurtulufl Kayal›, “Türk Sosyolojisinin 1980’lerde Yeniden Biçimlenifli”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay., c. XV.
1997 Hüseyin Atlansoy, “Türk Sosyolojisinde Do¤u-Bat› Sorunsal›: Baykan Sezer Örne¤i”, Yüksek Lisans Tezi, K›r›kkale, K›r›kkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1998 Sezgin K›z›lçelik, “Bat› (Kapitalizm) Eksenli Sosyolojiyi Elefltirmede ve Türkiye’de Sosyolojiyi Tarihle Temellendirme Çabalar›nda Öncü Bir ‹sim: Baykan
Sezer”, Sosyoloji Yaz›lar› 1, ‹zmir, Saray Kitabevleri. [UNESCO Türkiye Milli
Komisyonunun 27-28 Nisan 1998’de Bolu’da düzenledi¤i Sosyoloji ve Tarih
Sempozyumu’nda sundu¤u metnin geniflletilmifl biçimidir.]
1999 Gökhan Köktürk, “Baykan Sezer’de Do¤u-Bat› Sorunu”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.
2000 Sezgin K›z›lçelik, Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlay›fl›, Ankara: An› Yay›nc›l›k.
2000 Ayhan Vergili, “Baykan Sezer’in Sosyolojisi (Kitap ve Makalelerinin De¤erlendirilmesi)”, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Üniversitesi.
2001 Sezgin K›z›lçelik, “Bat› Düflün Kal›plar›n›n D›fl›nda, ‘Tak›m Anlay›fl›’ndan Hareket Edenlerin Karfl›s›nda Bir Yerli, Yerli Oldu¤u Kadar Evrensel Bir Sosyolog:
Baykan Sezer”, Do¤u Bat›, sy. 16.
2001 Aydil Erol, “Türk Gerçe¤ini De¤erlendirmek”, (Baykan Sezer’le röportaj), Orkun,
sy. 45.
2001 Kurtulufl Kayal›, “Belirgin Bir Tarih Vurgusu Eflli¤inde Kemal Tahir ve Baykan Sezer’in Yazd›¤› Metinleri Yeniden Okumay› Denemek”, Folklor/Edebiyat, c. VII,
sy. 26.
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2001 Sezgin K›z›lçelik, “Sosyal Bilimlerdeki Multidisiplinarite Yönelimleri Çerçevesinde Tarih ‹le Sosyolojinin Yak›nlafl›m› ve Baykan Sezer”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. XXV, sy. 1.
2002 Kurtulufl Kayal›, “Baykan Sezer’in Metinlerini Do¤ru Okumaya Yönelmek Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Geliflimini Daha Gerçekçi Bir Biçimde Kavramay› Sa¤lar”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap 9, ‹stanbul.
2002 Kurtulufl Kayal›, “Baykan Sezer’le Diyalogumuz Sürecek”, Sosyoloji Y›ll›¤› Kitap
9, ‹stanbul.
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Baykan Sezer’in kaynakças› daha ilk bak›flta onun ilgilendi¤i konular›n çeflitlili¤ini göstermektedir. Baykan Sezer, ele ald›¤› konularla Türk sosyolojisinin temel tart›flmalar›n› gündeme getirmifltir. Bafll›ca sosyoloji kuramlar›n›n d›fl›nda, Bat› toplum tarihi, Osmanl›-Türk toplum tarihi, Türk toplum düflüncesi, iktisadi ve co¤rafi konular,
evrensel dinlere ait kutsal metinler, Türk ve dünya edebiyat›/sinemas› vb. hakk›nda
kuflat›c› de¤erlendirme ve aç›klamalarda bulunabilecek özümsenmifl bir birikime sahipti. Bu birikimi Baykan Sezer’e kapsaml› bir dünya/toplum görüflünü bütünlefltirme ve sistemlefltirme olana¤› vermifltir. Bat› aç›klama modellerine ba¤l› kalmaks›z›n,
kendine özgü bir metodolojiyle toplum sorunlar›n› dünya tarihi içindeki kökleri ve
dönüflüm süreçleriyle de¤erlendirmesi sosyolojimize önemli bir katk› niteli¤indedir.
Yerli bir bak›fl aç›s›n›n çat›s› onun çal›flmalar›yla kurulmufltur.
Baflta belirtti¤imiz gibi Baykan Sezer’in çal›flmalar›n›n tümü yay›nlanmam›flt›r.
Dolay›s›yla bu kaynakça eksiklidir. Yay›nlamaya f›rsat bulamad›¤› kitap boyutunda
çal›flmalar›n, ders notlar›n›n, çok de¤iflik konularda ald›¤› notlar›n yay›nlanmas› bu
eksikli¤i giderecektir. Sosyoloji Y›ll›¤› toplulu¤u olarak belirli bir sistemati¤e ba¤l› kalarak bunlar›n yay›nlanmas›na çal›flmaktay›z.

The Bibliography of Baykan Sezer
Ertan E⁄R‹BEL-Ufuk ÖZCAN
Abstract
Baykan Sezer is a prominent name deserving to be studied for his own sake. However,
his methodology and perspective are not confined only to himself. For this reason,
bibliography of Baykan Sezer cannot be evaluated within the confines of only his own
studies. His studies need to be evaluated by taking their effects into consideration.
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The chronological list of Baykan Sezer books does not reflect this scope comprehensively. His lectures and the theses that he advised directly or indirectly needs to be dealt with in a separate study.
Bibliography of Baykan Sezer, even at first glance reveals the wide scope of topics that
he interested in. By means of the topics that he dwelled on Baykan Sezer underlined
the main arguments of Turkish sociology. He has an academic accumulation to deal
in a comprehensive way with the issues of wide range from main sociological theories to history of Western society, history of Ottoman-Turkish society, thought of Turkish society, issues of economics and geography, sacred texts of universal religions,
and world and Turkish literature and cinema.
This article aims to present a chronological list of Baykan Sezer’s studies by pointing
out some details about his researches and publications.
Keywords: Baykan Sezer, Turkish Sociology, Orient, Occident, Kemal Tahir.

Baykan Sezer Kaynakças›
Ertan E⁄R‹BEL-Ufuk ÖZCAN
Özet
Baykan Sezer elbette kendi bafl›na, kendisi ile de¤erlendirilecek önemde bir hocad›r.
Ancak onun çal›flma biçimi ve anlay›fl› kendisi ile s›n›rl› de¤ildir. Bu nedenle Baykan
Sezer bibliyografyas› sadece kendi çal›flmalar› çerçevesinde ele al›namaz. Bunlar
uyand›rd›¤› etkilerle birlikte de¤erlendirilmelidir. Verece¤imiz kronolojik Baykan Sezer listesi bu zenginli¤i bütünüyle yans›tmamaktad›r. Verdi¤i dersler ve yönetti¤i tezleri veya dolayl› olarak katk›da bulundu¤u tezleri ayr› bir çal›flmada ele almak bir zorunluluktur.
Baykan Sezer’in kaynakças› daha ilk bak›flta onun ilgilendi¤i konular›n çeflitlili¤ini
göstermektedir. Baykan Sezer, ele ald›¤› konularla Türk sosyolojisinin temel tart›flmalar›n› gündeme getirmifltir. Bafll›ca sosyoloji kuramlar›n›n d›fl›nda, Bat› toplum
tarihi, Osmanl›-Türk toplum tarihi, Türk toplum düflüncesi, iktisadi ve co¤rafi konular, evrensel dinlere ait kutsal metinler, Türk ve dünya edebiyat›/sinemas› vb. hakk›nda kuflat›c› de¤erlendirme ve aç›klamalarda bulunabilecek özümsenmifl bir birikime sahipti.
Biz bu yaz›da, çal›flma ve yay›nlar› ile iliflkili bir-iki hat›rlatma çerçevesinde Baykan
Sezer’in çal›flmalar›n›n kronolojik bir listesini vermeyi amaçlad›k.
Anahtar Kelimeler: Baykan Sezer, Türk Sosyolojisi, Do¤u, Bat›, Kemal Tahir.

