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ÖZ: Bu çalışmada Baykan Sezer’in çalışmalarında yararlandığı çeşitli sosyal bilim disiplinleriyle 
ilişkisini değerlendirmeye çalışılacaktır. Baykan Sezer toplum olayların çözümlenmesinde temel 
etkenin önemli olduğunu vurgulamaktadır.  Baykan Sezer’in genel kuramı dünya-tarihsel 
gelişmelerle ilişkilidir. Dünya tarihinin farklı uygarlıklar arasındaki ilişkilerle biçimlendiği görüşü 
Baykan Sezer’in kuramının merkezinde yer alır. Dünya tarihinin farklı uygarlıklar arasındaki 
ilişkilerle biçimlendiği görüşü Baykan Sezer’in kuramının merkezinde yer alır. Baykan Sezer, 
sosyolojide ve sosyal bilimlerde tarihsel boyutun önemine dikkat çeken ilk sosyolog değildir. 
Sosyolojinin kurucuları arasında yer alan Marx ve Weber gibi sosyologlar da yoğun tarihsel 
çözümlemeler yapmışlardır. Sosyoloji-tarih ilişkisinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Baykan 
Sezer, Doğu-Batı sorunu temelinde Batı-merkezci ve evrenselci tarih anlayışına daima eleştirel bir 
biçimde yaklaşmıştır. Baykan Sezer sosyolojinin tarihle olduğu kadar coğrafyayla ilişkisini de 
önemsemiştir.  
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On Main Interests, Sources And Scope Of Baykan Sezer's Sociology 

 
ABSTRACT: In this study, it will be tried to evaluate Baykan Sezer's relationship with various 
social science disciplines that he used in his studies. Baykan Sezer emphasizes that society is the 
main factor in the resolution of events. Baykan Sezer's general theory is related to world-historical 
developments. The view that world history is shaped by the relations between different 
civilizations is at the center of Baykan Sezer's theory. The view that world history is shaped by the 
relations between different civilizations is at the center of Baykan Sezer's theory. Baykan Sezer is 
not the first sociologist to draw attention to the importance of the historical dimension in sociology 
and social sciences. Sociologists such as Marx and Weber, who are among the founders of 
sociology, also made intense historical analyzes. Emphasizing that the relationship between 
sociology and history is inevitable, Baykan Sezer has always approached the West-centric and 
universalist understanding of history critically on the basis of the East-West problem. Baykan Sezer 
cared about the relationship of sociology with geography as well as history. 
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Giriş Yerine 

Bu çalışmada Baykan Sezer’in çalışmalarında yararlandığı çeşitli sosyal bilim 
disiplinleriyle ilişkisini değerlendirmeye çalışılacaktır. Bütün külliyatı göz önünde 
bulundurulduğu zaman Baykan Sezer’in son derece geniş bir ilgi alanına sahip olduğu 
görülecektir. Baykan Sezer başta tarih olmak üzere, Şarkiyat, Türkiyat, iktisat tarihi, 
arkeoloji, coğrafya, demografya gibi disiplinlerden yararlandığını görüyoruz. Her ne kadar 
sosyolojiyle dolaysız ilişkisini kurmasa da sinema ve edebiyatla da ilgili olmuştur. Evini 
büyük bir kütüphaneye ve çalışma evine dönüştürmüş olan Baykan Sezer’in kitaplığı onun 
sosyoloji anlayışının kapsamı hakkında bir fikir vermektedir. 15-20 bin seçilmiş kitaptan 
oluşan zengin kütüphanesi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına ait temel çalışmalardan 
oluşmaktadır. Baykan Sezer, literatürü salt sosyolojik kuram, yöntem ve teknik bilgisiyle 
sınırlı sosyologlardan belirgin biçimde ayrılmaktadır. Kütüphanesinde ve kişisel arşivinde 
sosyal bilimlerin çeşitli branşlarıyla ilgili Fransızca yayınların ağırlıklı bir yeri bulunduğunu 

da belirtelim. Baykan Sezer’in düşünce ufku o kadar kuşatıcıdır ki, birçok çalışmasında 
sosyolojinin sosyal bilimlerin diğer disiplinleriyle ilişkisini somutlaştırma çabasını görmek 
mümkündür.  

Konuya girmeden önce Baykan Sezer’in sosyoloji ve yöntem anlayışının özellikleri 
hakkında birkaç saptamada bulunmak anlamlı olacaktır. Öncelikle Baykan Sezer toplum 
olayların çözümlenmesinde temel etkenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Temel etken, 
toplumsal değişmede etkili olan tüm etkenlerin eşit derecede rol oynamadığı ilkesine 
dayanır. Temel etken yaklaşımı, pluralist yönteme bağlı kimi sosyal bilimciler tarafından 
toplumları tek bir etkene bağlı olarak tahlil etmek olarak anlaşılmakla birlikte, diğer 
etkenlerin gözardı edilmesi anlamına gelmemektedir. Baykan Sezer’in yöntem anlayışına 
göre toplumların tarihsel gelişmesinde ekonomik, coğrafi, demografik, askeri, siyasal, 
kültürel vb. birçok etken karşılıklı olarak karmaşık bir ilişki yumağı oluşturmaktadır, ancak 
bütün bu etkenler toplumlar arası ilişkiler, konumlar ve roller çerçevesinde belirlenmektedir. 
Temel etken, Doğu-Batı ilişkilerinden kaynaklanan çatışma biçimidir ve diğer tüm etkenler 
(sınıf çatışması, etnik ve dinsel çatışmalar vb.) bu temel etkene göre anlam kazanmaktadır. 
Bu nedenle toplumların gelişiminin toplumlar arası düzeyde ve dinamik tarihsel ilişkiler 
içinde incelenmesi gerekmektedir. Sosyolojinin görevi toplumsal ve toplumlar arası ilişkileri 
tarihi boyutu da kapsayacak bir açıklama getirmesidir. Sosyoloji sadece toplumun kendisiyle 
sınırlı yapı ve süreçlerle ilgili değildir. Bu nedenle öncelikle toplumlar arası düzeyde 
gerçekleşen değişmelere odaklanmak gerekmektedir. Toplumlar dinamik ve değişken 
yapılar olduğu için özcü, mutlakçı ve tarih dışı yaklaşımların geçerliliği tartışmalıdır. Baykan 
Sezer’in genel kuramı dünya-tarihsel gelişmelerle ilişkilidir. Dünya tarihinin farklı 
uygarlıklar arasındaki ilişkilerle biçimlendiği görüşü Baykan Sezer’in kuramının merkezinde 
yer alır. Dünya tarihi içinde ortaya çıkan uygarlıkların tarihi birlik ve bütünlük 
perspektifiyle ele alınmalıdır. Uygarlık tarihi karşılıklı çatışmalı ilişkilerin tarihidir. Tarihte 
görülen ilk temel çatışma biçimi göçebe toplumlarla yerleşik toplumlar arasında 
gerçekleşmiştir. Tarih, göçebe-yerleşik çatışmasından Doğu-Batı çatışmasına doğru gelişme 
göstermiştir. Tarihte göçebe-yerleşik çatışması aşıldığı gibi, Doğu-Batı çatışması da aşılabilir 
niteliktedir.  

 
 Baykan Sezer Fransız literatürünü yakından takip etmiştir. Kişisel arşivinde yer alan Fransız ulusal 
bilimsel araştırma kurumu CNRS’e ilişkin dokümanlar, Fransızca dijital kitaplar, makaleler ve bunlar 
hakkında tanıtım yazıları, Le Monde gazetesinde çıkan Türkiye ve Kıbrıs konulu haber ve makaleler, 
Fransız sinema filmlerine ilişkin yazılar, Fransız TV5 kayıtları vb. dünya gündemini Fransızca 
kaynaklar üzerinden yakından izlediğini göstermektedir. XIX. ve XX. yüzyıl Marksist klasiklerini 
Fransızca baskılarından okuduğu da görülmektedir. Ayrıca kölelik, Mayıs 68, Pinochet, Ruanda, İsrail, 
Küba, Çin, Rusya gibi başlıklar altında tasnif ettiği çeşitli kayıtlardan, Soğuk Savaş döneminin dünya 
gündemine de ilgisiz kalmadığı anlaşılmaktadır. 



   

  

2022, Sayı 24, Sayfa 9-18 

 

11 

 

Baykan Sezer’in düşünsel gelişiminde 1960’ların düşünce gündeminin ve dünyadaki 
gelişmelerin rolü büyüktür. Onun özgün sosyoloji yaklaşımının biçimlenmesini ve 
kaynaklarını 1960’lı yıllardaki tartışmalarda aramak gerekir. Baykan Sezer Cezayir savaşı 
sırasında Fransa’da bulunmaktadır; bir yandan da Vietnam savaşı ve Küba’ya Amerikan 
müdahalesi söz konusudur. Dünya sıcak ve soğuk savaş dengeleriyle biçimlenmektedir. 
Diğer yandan Batı dünyası 1968 olaylarıyla sarsılmaktadır. Baykan Sezer Batı’nın Batı dışı 
dünyadaki müdahalelerinin gayrimeşruluğunun ötesinde Batı yayılmacılığının ve 
hegemonyasının mekanizmalarını keşfetme, ifşa etme çabası içine girmiştir.  

1959’da Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fransa’ya gitme imkânı bulan 
Sezer, 1960’lı yıllar boyunca Paris’te bulunmuş, 1960’ların sonlarında Türkiye’ye dönmüştür. 
Baykan Sezer, Cezayir Bağımsızlık Savaşı ve Cezayir’in bağımsızlığını kazandığı yıllarda 
Paris’te bulunmasının ilgi alanının ve görüşlerinin belirlenmesinde etkili olduğunu, bunun 
yanında Cezayir Savaşı nedeniyle Doğu toplumları konusunda başlatılan tartışmaları 
yakından takip edebildiğini belirtmektedir. Bu tartışmalara kuşkucu bir bilim insanı tavrıyla 
yaklaşmıştır. O yıllarda Fransa’da Doğu toplumları konusunda başlatılan düşünce 
gündemini (ATÜT, Üçüncü Dünyacılık, Bağlantısızlar Hareketi vb.) takip etmiş; her ne kadar 
kendi yaklaşımını ortaya koyan metinlerini 1968 yılından itibaren kaleme alacak olsa da, bu 
gündeme kendine özgü görüş sahibi bir sosyal bilimci adayı olarak yorum getirmiştir. 
Baykan Sezer kendi kuşağının tartışmalarına nispeten geç katılmıştır, ancak 60’ların 
entelektüel gündeminin hızla canlılığını yitirmesine karşın daha uzun soluklu, olgun ve 
özgün bir yaklaşım getirmiştir. 60’ların geç tartışmacısı olduğu saptamasını bu anlamda ele 
almak gerekir. 70’lerde, örneğin Fransa’da sosyal bilimler gerek yapısalcılığın gerekse 
Marksizmin etkilerinden uzaklaşıp sonradan postyapısalcılık olarak anılacak olan radikal bir 
dönüşüme maruz kalırken, Baykan Sezer sosyoloji anlayışını geliştirerek sürdürmüştür. 
Döneminin geç tartışmacısıdır ama dünyadaki gelişmelere karşı tavrı ve kendi kuşağının 
tartışmalarına müdahalesi anlamlıdır. Sosyalizm, Doğu toplumları, feodalizm, ATÜT ve 
Osmanlı konusunda başlatılan tartışmalara katılarak özgün katkılarda bulunmuştur. 1968 
yılında “Osmanlı’nın Batıcılaşması” adlı ilk makalesini kaleme alan Baykan Sezer’in bir 
başka temel çalışması “Doğu-Batı Çatışması İçinde Yunanlılığın Yeri”dir. Baykan Sezer, 
1971’de İ.Ü. Sosyoloji Bölümü’ne asistan olarak atandığında “Doğu’da Yerleşik ve Göçebe 
Toplumların Sosyolojik Özellikleri” başlıklı doktora tezini çoktan tamamlamış bulunuyordu. 
1969’da tamamladığı bu çalışmasını on yıl sonra yayımlaması dikkat çekicidir. “Türk 
Toplum Tarihi Üzerine Tartışmalar” başlıklı makalesi ise 1978’de yayınlanmıştır. Baykan 
Sezer’in bu erken dönem çalışmaları düşüncelerinin sonraki dönemde alacağı yönün de 
habercisidir. Aktif düşünme süreci ve yazma mesaisi 30 yılı aşkın bir süreye yayılan Baykan 
Sezer’in yayınlanan makale ve kitaplarının bir dökümü bile, bunların birbiriyle tutarlı, uzun 
soluklu ve büyük birikime dayalı çalışmalar olduğunu göstermektedir.1  

Sosyoloji-Tarih İlişkisi  

Baykan Sezer, sosyolojide ve sosyal bilimlerde tarihsel boyutun önemine dikkat çeken ilk 
sosyolog değildir. Sosyolojinin kurucuları arasında yer alan Marx ve Weber gibi sosyologlar 
da yoğun tarihsel çözümlemeler yapmışlardır. Sosyoloji tarihinde her iki sosyologun ismi de 
çatışmacı sosyolojik kuram içinde anılmaktadır. Nihai olarak Baykan Sezer’in ismini de 
tarihsel sosyoloji geleneğine bağlı çatışmacı kuram içine yerleştirmek mümkündür, Bununla 
birlikte Baykan Sezer’in kuramsal yaklaşımının kendine özgü yönleri bulunmaktadır. 
Baykan Sezer öncelikle toplum sorunlarını tarihsel derinliği ve boyutlarıyla ele alan bir 
yaklaşımın sahibi olmakla yetinmemiştir. Dünya tarihinin temel sorun ve tartışmalarına 

 
1 Bkz. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, “Baykan Sezer Kaynakçası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 

6/11 (2008), s.611-632.  
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(uygarlıklar arası ilişkiler, Yunanlılık, feodalite, Doğu ve Batı tarım örgütlenmesi, 
endüstrileşme vb.) kendine özgü bir bakış açısıyla yaklaşmış ve bu alanda sistematik bir 
kuram oluşturma çabası içinde olmuştur. Türk toplum tarihine ise özel bir ilgi göstermiştir. 
Türk toplumu ve Batı uygarlığı, ATÜT-göçebe toplumlar ilişkisi, Osmanlılık, Batılılaşma gibi 
Türk sosyal bilimcilerinin uğraşması gereken temel sorunların altını çizmiştir. Üstelik bunu 
yaparken özetlemeci ve basmakalıp bakış açılarını kıran bir düşünsel netliğe ve yüzeysel 
değinmelere yer vermeyen bir yoğunluğa sahip olabilmiştir.  

Sosyoloji-tarih ilişkisinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Baykan Sezer, Doğu-Batı 
sorunu temelinde Batı-merkezci ve evrenselci tarih anlayışına daima eleştirel bir biçimde 
yaklaşmıştır. Tek-merkezci tarih anlayışına karşı çıkmıştır. Aynı zamanda göçebe-yerleşik ve 
Doğu-Batı ilişkileri çerçevesinde tarihin birliğinden söz etmesi onun yaklaşımını özgün 
kılmaktadır. Tarihin birliği, Batı toplumlarının yanı sıra, genelde Doğu toplumlarının ve 
özelde Türk toplumunun da içinde rol oynadığı anlamına gelmektedir. Baykan Sezer’e göre 
Türk tarihini dünya tarihinden dışlamamak bir zorunluluktur. Dünya tarihinin birliğini 
sağlayabilmek için tarihin dönemlendirilmesini Doğu-Batı ilişkileri içinde ele almak 
gerekmektedir. Baykan Sezer genel Türk tarihini de bu açıdan ele almıştır. Sezer’in Doğu-
Batı sorunu konusunda çıkış noktası Batı’nın da Doğu’nun da kendi kimlik ve özelliklerini 
kazanmasının karşılıklı ilişkiler içinde mümkün olduğu tezidir. Doğu toplumları tarihsel 
gelişmenin dışında olmadığı gibi uygarlık da Batı’nın tek başına ve kendi iç ilişkileri ve 
çelişkileri sonucu değil, Doğu-Batı ilişkilerinin ürünüdür. Baykan Sezer göçebe-yerleşik ve 
Doğu-Batı ilişkilerinin temelde farklılaşmaya dayalı ve çatışmalı bir ilişki olduğuna dikkat 
çekmektedir.  

Baykan Sezer, Türk tarihinin gelişim dönemlerini ele alarak sosyoloji-tarih ilişkisi 
bağlamında özgün düşüncelerini ortaya koymuştur. Sezer sosyoloji-tarih ilişkisi bağlamında 
sosyolojinin günümüz sorunlarını çözümleyebilmek için tarih bilgilerinin günlük yaşamda 
kullanılır biçime dönüştürülmesinden başka bir şey olmadığını savunmuştur. Bu savıyla da 
yetinmemiştir; Batı sosyolojisinde öne çıkan azgelişmişlik, bağımlılık, toplumsal yapı gibi 
kavramların evrensel bir analiz aracı olamayacağını belirtmektedir. Batı toplumlarıyla Batı 
dışı toplumların yapısal farklılıklarıma dikkat çekmiştir. Temeldeki farklılığın bariz 
göstergesi, Türkiye gibi Batı dışı toplumların tarihin belirli bir evresinde Batıcılaşma veya 
Batı ile özdeşleşme çabası içine girmiş olmasıdır. Buna karşılık Batı sosyolojisinin kuram ve 
kavramları Batı dışı toplumların değişimini açıklamak için elverişli değildir. Bu nedenle 
öncelikle Batı toplumlarının farklı özelliklerinin araştırılması önemlidir. Ancak böyle bir 
araştırma ve sorgulama sonunda uygarlık sorunu çözümlenebilecektir. Batı sosyolojisinin 
açıklamalarını evrensel ölçekte geçerli saymak zorunda kalmak sınırlı bir bakış açısının 
benimsenmesine yol açmıştır. Toplumlar farklı gelişme çizgileri izlemişlerdir, ancak bu ayrı 
gelişme çizgileri dünya tarihi çerçevesi içinde, tarihinin zenginliğini oluşturmuştur. 
Toplumların gelişme çizgilerinin çeşitliliği ve farklılığı hiçbir biçimde dünya tarihinin birliği 
anlayışına karşıt bir olgu değildir. Baykan Sezer toplumsal olayların gerçek anlamlarının 
bütün ile olan ilişkilerinde bulunabileceğini savunmaktadır. Sosyolojinin toplum olaylarını 
birbirinden yalıtılmış halleriyle değil, ilişkiselliği ve bütünlüğü içinde ele alınması 
gerektiğini öne sürmüştür.2 Sosyolojinin görevi toplumların birbirleriyle ilişkilerinde kendi 
rollerini tanımlamalarına ve konumlandırmalarına katkı sağlamaktır.  

Bu yaklaşımından hareketle Baykan Sezer Batı ve Doğu toplumlarının tarihiyle yoğun bir 
biçimde ilgilenmiştir. Başvurduğu kaynaklar zengin ve çeşitlidir. Batılı tarihsel kaynakları 
hiçbir biçimde göz ardı etmediği gibi Doğulu kaynaklarla kıyaslamalı olarak incelemiştir. 
Osmanlı kronikleri, Doğu siyasetnameleri ve seyahatnameleri kadar Arnold Toynbee, Rene 
Grousset gibi alanında otorite olan Batılı tarihçilerin temel metinleri de Baykan Sezer’in 

 
2 Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, Sümer Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 66-67.  
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önemli referans kaynakları arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte Baykan Sezer dünya ve 
Türk tarihi üzerine düşünürken Batı-merkezci olduğu kadar Batı-karşıtı, fundamentalist, 
Doğu-merkezci açıklamalara da mesafeyle ve eleştirel yaklaşmıştır. Tarihte toplumlar 
arasında yaşanan deneyimlerin Batılı ve Batı dışı toplumları birbirinden farklılaştırdığını 
savunan Baykan Sezer’in gözünde Türk toplum tarihi gerek geçmişi gerekse bugünü 
itibariyle sosyolojik anlamda değerlendirilmesi gereken bir hazinedir. Türk toplumunun 
temel tarihsel dinamiklerinin saptanması, sorunların ve bu sorunlara çözüm önerilerinin 
belirlenmesi bugüne ve geleceğe de ışık tutacaktır.  

Baykan Sezer’in Türk sosyolojisine getirdiği yenilik, onu diğer sosyologlarımızdan ayıran 
özellik nedir? Bu soru bugün de can alıcı bir önem taşımaktadır. Baykan Sezer öncelikle 
toplum sorunlarını tarihsel derinliği ve boyutlarıyla ele alan bir yaklaşımın sahibidir. Dünya 
tarihinin temel sorun ve tartışmalarına (ATÜT ve Doğu uygarlıkları, Yunanlılık, feodalite ve 
Batı tarımı, Endüstri Devrimi, Osmanlılık vd.) kendine özgü kuramsal bakış açısıyla 
yaklaşmış ve bu alanda sistematik bir kuram oluşturma çabası içinde olmuştur. Türk toplum 
tarihine ise özel bir ilgi göstermiştir.  

Baykan Sezer dünya dinlerinin tarihiyle de yakından ilgilenmiştir. Baykan Sezer’e göre 
Yakın Doğu’da tarihsel süreklilik gösteren İslamiyet, yayılma alanlarına Araplaşmayı da 
beraberinde getirmiş olmasına rağmen Anadolu topraklarını yurt edinen Türkler ve İran 
bunun dışında kalmıştır. Din konusunu, dinler tarihine ilişkin temel kaynakları 
değerlendirerek açıklamayı tercih eden Baykan Sezer, dini ideal bir olgu olarak değil, 
toplumlar arası ve tarihsel boyutlarıyla ele almıştır.3 Bu konudaki eserinde Durkheim, 
Weber, Sombart, Freyer gibi sosyologların din konusundaki tezleri hakkında eleştirel 
değerlendirmelerde bulunduğu gibi, Challaye, Freud, Grousset, Childe gibi sosyal 
bilimcilerin metinlerine de şerh düşmektedir. Baykan Sezer din olgusu üzerinde teolojik 
yaklaşımın dışında ve ötesinde sosyolojik bir yaklaşım getirmiştir. Dinin, kendi ideal 
çerçevesi dışında, sosyal boyutlarıyla ve toplumlar arası farklılaşma ekseninde açıklığa 
kavuşturulabileceğine dikkat çeken Sezer, seküler bir bakış açısıyla, dinin gelişmesi boyunca 
toplum içinde çeşitli görünüm ve roller kazandığını ileri sürmüştür.  

Marksizm ve Tarihsel Sosyoloji  

Marksist literatür Baykan Sezer’in külliyatını 1960’ların sonlarına doğru belirginleşip 
olgunlaşan tarih anlayışı, kendine özgü diyalektik yöntemi ve Doğu-Batı kavra-
mlaştırmasıyla bağlantılı olarak değerlendirmek doğru olacaktır. 1960’lı yılların sonunda 
dünyanın ve Türkiye’nin çalkalandığı bir dönemde lisans eğitimini tamamlayan Sezer, o 
dönemde Türkiye’de revaçta olan Marksist yönelimli ATÜT tartışmalarına katılmış ve bu 
tartışmalara farklı ve yeni bir bakış açısı getirmiştir. 1960’lar boyunca ATÜT tartışmaları 
Kemal Tahir ve çevresinin başlıca ilgi alanı olmakla birlikte Baykan Sezer Türk toplum 
tarihinini gerek feodalizm gerekse ATÜT yaklaşımıyla ele almanın güçlüğüne dikkat 
çekmiştir. Elbette Baykan Sezer’in Kemal Tahir’le diyalogların özel bir önemi vardır. Kemal 
Tahir hakkında çeşitli makaleler, Kermal Tahir Notlar’ına önsözler kaleme almıştır. Baykan 
Sezer sosyolojisinin Kemal Tahir’le bağlantısı önemlidir, bununla birlikte bu bağ, iki 
düşünür arasındaki yaklaşım farklılıklarının göz ardı edilmemesini de gerektirmektedir. 
Baykan Sezer tarihselliğin olduğu kadar tarihi belirli bir perspektiften okumanın önemini 
vurgulayarak, toplumların özelliklerini soyut ve aşırı genel kavramlarla anlaşılamayacağını 
savunmuştur. Doğu toplumlarının tarihini tek bir kategorik kavramla açıklamak güçtür. Bu 
yaklaşımının bir sonucu olarak özellikle Türk tarihini daha derinlemesine incelemiş ve 
Doğu-Batı çatışması kuramını oluşturmuştur. Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır 

 
3 Bkz. Baykan Sezer, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 
1981.  
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Uygarlıkları başlıklı eserinde Marx’ın ATÜT tezine itirazlarını geliştiren Baykan Sezer Doğu 
toplumları arasındaki temel farklılıklara da dikkat çekmektedir. Kitabında “artı değer”, 
“üretim örgütlenmesi”, “Asya Tipi Üretim Tarzı” gibi kimi Marxçı kavramları kullanmakla 
birlikte bu kavramları farklı içeriklerle tanımlama çabası gözden kaçmamaktadır. Üretim-
yönetim, toplum-devlet, ATÜT-asker devlet gibi ayrımlar geliştiren Baykan Sezer’in bu 
eserinin önemi, tarihte toplumlar arası ilişkilerine ve göçebe-yerleşik çatışmasına dikkat 
çekmiş olmasıdır. Göçebe-yerleşik çatışması uygarlık tarihinde görülen ilk toplumlar arası 
çatışma biçimidir. Bununla birlikte Yunan’ın tarih sahnesine çıkışıyla beraber toplumlar arası 
ilişkilerde Doğu-Batı çatışması da etkili olmaya başlamıştır. Baykan Sezer çağlar boyu ele 
aldığı toplumlar arası çatışmayı tarihin temel dinamiği olarak görmüş ve tarihte Türklerin bu 
ilişkiler içinde oynadığı değişken rolün önemine dikkat çekmiştir. Baykan Sezer kendine 
özgü diyalektik yaklaşımıyla, Marx’ın toplum içi sınıf dinamikleriyle sınırlı, ekonomi 
ağırlıklı yaklaşımının ötesinde, toplum sorunlarının Doğu-Batı çatışması temelinde farklı bir 
terminoloji ve kuramı ortaya koymuştur. Geleneksel Doğu toplumlarını üretim/yönetim, 
üretim/askerlik, toplum/devlet, ATÜT/asker-devlet, göçebe-savaşçı/yerleşik-tarım 
toplumu ayrımlarıyla analiz ederek sosyal bilimlere gerek kavramsal gerekse kuramsal 
açıdan değerli bir katkıda bulunmuştur.  

Baykan Sezer’in verdiği dersler arasında bilim, yöntem, değişim, endüstri, köy, kurumlar 
ve din sosyolojisi bulunuyordu. Bununla birlikte Türkiye Sosyolojisi Seminerleri başlığı 
altında Doğu-Batı ilişkileri ekseninde 19. yüzyılda Avrupa, Endüstri ve Fransız Devrimleri, 
Osmanlı’nın Batıcılaşması, 20. yüzyıl, Şarkiyat, Annales Okulu, Türk toplum tarihi, Türk 
sosyolojisi, 19. yüzyıl Türk edebiyatı gibi konuları işledi. Seminerlerde kitaplarını ele alıp 
değerlendirdiği sosyal bilimciler arasında Braudel, Childe, Toynbee, Vladimirtsov, 
Divitçioğlu, Barthold, Bloch, Pirenne, Heyd, Barkan, Lybyer, İnalcık gibi isimler 
bulunmaktadır. Bu sosyal bilimcilerin temel metinleriyle yer yer örtüşen değerlendirmeleri 
kadar getirdiği eleştiriler de uzun yıllara dayalı bir birikimi ortaya koymaktadır.  

Sosyoloji-Coğrafya İlişkisi  

Baykan Sezer sosyolojinin tarihle olduğu kadar coğrafyayla ilişkisini de önemsemiştir. 
Onun bu ilgisi, toplumların zaman ve mekan boyutlarının bir bütünlük, tamamlayıcılık 
sağlayacağı görüşüyle bağlantılıdır. Çeşitli metinlerinde coğrafyanın bazı alt dallarının 
verilerinden yararlandığı görülür. Coğrafi keşiflerin yol açtığı gelişmeler konusunda geniş 
ölçüde durmuştur. Özellikle beşeri ve fiziki coğrafyayla, kayda değer ölçüde siyasi 
coğrafya, jeo-strateji, jeopolitik, hatta bitki coğrafyasıyla da ilgilendiği görülmektedir. 
Değişik çalışmalarında Anadolu coğrafyası, bölgeler coğrafyası, savaş yolları, ticari 
güzergahlar, şehirlerin oluşumu gibi konuları işlemiştir. Tarihi haritalara da özel bir 
merakı bulunmaktadır. Çeşitli kitaplarında ve seminerlerinde toplum-coğrafya ilişkisine 
detaylı bir biçimde eğilmiştir.4 Bu çalışmalar Baykan Sezer’in sosyoloji konuları arasına 
coğrafya ve mekân bilgisini de dahil etme çabasının bir sonucudur. Bağlı olduğu fakültenin 
Coğrafya Bölümünde Beşerî ve İktisadi Coğrafya konusunda otorite bir hoca olan Süha 
Göney’le dostça yakınlık kurması, benimsediği disiplinlerarası araştırma yöntemiyle 
doğrudan bağlantılıdır. Benzer bir şekilde Fransız Marksist sosyal bilimci Y. Lacoste’un başta 
Coğrafya Savaşmak İçindir adlı kitabı olmak üzere diğer kitaplarını da merakla incelemiştir. 
Fransız Science Sociale okulunun ve okulun Türkiye’deki temsilcilerinin (Mehmet Ali Şevki 
vd.) coğrafya eksenli toplum açıklamalarına son derece önemli eleştiriler getirmiştir. 
Coğrafyaya duyduğu ilgiye karşın, sosyolojide coğrafi determinist yaklaşıma belirli bir 

 
4 Bu konuda bağımsız bir çalışması için bkz. Baykan Sezer, “Sosyoloji ve Coğrafya Ders Notları”, 

Sosyoloji ve Coğrafya, der. E.Eğribel-U.Özcan, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık, 2006 içinde, ss. 51-99. Bu 
çalışmasında yabancı dilde bir dizi kitabı tartışmaya açmıştır.  
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mesafeyle yaklaştığı görülecektir. Coğrafyanın statikliği karşısında tarihin dinamizmi 
toplumların yaşamında belirleyici bir etkendir.  

İktisat Tarihi 

Dünya iktisat tarihine ilişkin temel sorunlar da Baykan Sezer’in ilgi alanı dışında değildir. 
Geçmişte Asya’da Çin, Hindistan, Mezopotamya, Afrika’da Mısır gibi suboyu havzalarında 
yüksek kapasiteli tarımsal üretimin doğurduğu sosyal ve siyasal yapıları, Antik Çağ Batı 
köleliği, Ortaçağ Batı tarımı, servaj ve artizan sınıfları, Yeni Çağda Batı’da merkantilist 
uygulamaları ve Yakın Çağda endüstri örgütlenmesi gibi konuları çeşitli metinlerinde 
derinlikli bir biçimde ele almıştır. Doğu Akdeniz ticareti, tarihi İpek ve Baharat yollarında 
gerçekleşen ticaret de Doğu-Batı ilişkileri bağlamında Baykan Sezer’in çeşitli çalışmalarında 
önemle ele aldığı konular arasındadır. Bu kapsamda örneğin W. Heyd, P. Dockes, R.L. 
Heilbroner gibi iktisat tarihçilerinin metinlerini notlamış ve sonuçlar çıkarmıştıır.5  

Sezer’in toplum anlayışında üç birlik kriterinin bulunduğunu ve bunların; -İlk olarak, 
toplumun temelinde, gereksinmelerin karşılanması ve doğa içinde toplumun varlığını 
sürdürebilmesi için girişilen üretim uğraşılarının sonucu olan ekonomik birliğin bulunduğu, 
-İkinci olarak, ekonomiye bağlı ilişkilerin kurumlaşabilmesi için siyasal birliğe ihtiyaç 
olduğu, -Üçüncü olarak ise, her iki birliğin arasında zorunlu bağı kuran ve bu birlikler 
içindeki insanlara olayları belli açılardan açıklama getirme fırsatı veren ideolojik birliğin 
bulunduğunu ifade etmektedir. Yani Sezer’e göre, ekonomik, siyasi ve ideolojik birlik, 
toplumları tanımlayabilmemiz için gerekli ölçütlerdir. Yine Sezer’e göre, günümüzde bu üç 
birliğin kesiştiği toplum birimleri olarak ulusları görmekteyiz. 

Şarkiyat, Türkiyat, Arkeoloji ve Edebiyat  

Baykan Sezer’in temel Şarkiyatçı metinleri de merakla incelediği gözden kaçmamaktadır. 
Toplumların tanımlanmasında Batı-merkezci yaklaşımlara mesafeyle durmak, Doğu 
toplumlarının arasındaki farklılıkları da görmeyi beraberinde getirecektir. Baykan Sezer, 
Şarkiyatçı okumalara başvurmakla birlikte tüm Asya ve Afrika toplumlarını tek bir 
kavramsal şema içinde açıklamanın güçlüğünü ortaya koymuştur. Bu görüşü Şarkiyatçı 
yaklaşımla da sınırlı değildir. Öte yandan Baykan Sezer Şarkiyatçı literatürü de kendi içinde 
türdeş görmemiştir. Doğu ve Batı uygarlıklarının ve bu uygarlıkların kendi içlerinde 
farklılığı ekseninde temel Batılı kaynaklara başvurmaktan da çekinmemiştir. ATÜT 
tartışmaları bağlamında Marx’ın ilgili metinlerinin yanında 60’larda Fransa’da yürütülen 
ATÜT tartışmalarından da yararlandı. Y. Lacoste, M. Godelier gibi yeni-Marksist 
toplumbilimcilerin metinlerini titizlikle okuyup eleştirdi.  

Baykan Sezer Doğu uygarlıklarını başlıca üç kategori içinde sınıfladı: Birincisi ATÜT 
uygarlıkları (Çin, Hindistan, Mısır, Mezopotamya), ikincisi bozkır uygarlıkları, üçüncü bir 
kategori olarak da Doğu'nun asker devletleri (Asur, Pers, Osmanlı). Bu uygarlıkların 
aralarındaki farklılıklara dikkat çekti. ATÜT toplumları ile bozkır toplumlarını kıyaslamalı 
olarak, farklılıklarıyla ele aldı. Ayrıca Yakın Doğu uygarlıkları ile Uzak Doğu uygarlıkları 
arasındaki farklılıkları da gösterdi. Bu bağlamda Rene Grousset’nin Bozkır İmparatorluğu 
kitabı ile Baykan Sezer'in Tarihte Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları kitabının birlikte 
okunması yararlı olabilir. Batı uygarlığının iki önemli tarihsel evresi konusunda Baykan 
Sezer'in tespitleri önemlidir: Birincisi Batı Ortaçağını ele aldığı Doğu-Batı İlişkileri İçinde Batı 
Tarımı üzerine kitabı ile Toplum ve Bilim dergisinde feodalizm üzerine yayınlanan 
makalesi, ikincisi Batı modern çağını ele aldığı Batı Dünya Egemenliği ve Endüstri Devrimi.  

 
5 Bu çalışmalara bir örnek için bkz. Baykan Sezer, “Ortaçağ’da Doğu-Batı Ticaret İlişkileri”, Tarih ve 
Uygarlık, İstanbul Dergisi, Sayı: 8, Aralık 2015. 
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Claude Cahen, V.V. Barthold gibi Batılı Şarkiyatçı-Türkiyatçıların eserleri de Baykan 
Sezer’in referans kaynakları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte Zeki Velidi Togan’ın 
Türk tarihi konusundaki metinlerinden yararlandı. Fakülte içinde Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü hocası, aynı zamanda Türkiyat Enstitüsü müdürlüğünü yapan Mertol Tulum, 
Baykan Sezer’in ortak mesai içinde bulunduğu bir kişiydi. Türkiyat Enstitüsü’nde kendi 
bölümündeki asistanlarla ortak çalışma yapma girişiminde bulundu.  

Baykan Sezer, Türkiye'de ve genel olarak Batı dışı dünyada Şarkiyatçı çalışmaların 
yeterince önemsenmediği gibi gereğince de değerlendirilmediğine, oysa bu literatürün Batı 
dışı toplumların dünya üzerindeki kendi konumlarının farkına varmaları için çok önemli bir 
kaynak olduğuna işaret etmektedir.6 Belli bir dönemden sonra Şarkiyatçı literatürün 
itibarsızlaştırılması ve toptan reddedilmesi Doğu toplumları açısından herhangi bir kazanım 
sağlamamıştır. Edward Said, 1978’de İngilizce yayımlanan Orientalism kitabında, 
Şarkiyatçılığın Doğu ile Batı arasında ontolojik ve epistemolojik ayrıma dayalı bir düşünce 
tarzı olduğu tezinden hareketle Batılı yazarların metinlerinde Doğu’nun bir imgeler toplamı, 
edebi bir tasarım ve kurmacadan ibaret olduğunu ileri sürer. Said sonraki yıllarda 
postkolonyal maduniyet araştırmalarının doğuş ve biçimlenmesinde oldukça etkili bir 
kaynak olmasına rağmen, Baykan Sezer’in onun anti-Şarkiyatçı tezlerini önemsememesi 
dikkat çekicidir. 1990’lı yıllardan itibaren Şarkiyatçılığa meydan okuyan postkolonyal 
çalışmaların Türkiye’den Mısır ve Hindistan’a kadar Batı dışı dünyada, özellikle de İslamcı 
çevrelerde çekim odağı haline gelmesi, yakın geçmişinde sömürge deneyimi olan Batı dışı 
toplumların Batı’ya karşı aşağılık kompleksinin kronikleşmesinden öte bir anlam 
taşımamıştır.  

Baykan Sezer Doğu’da tarım uygarlığının doğuşu ve gelişmesi problemiyle yakından 
ilgilendi. Bu nedenle prehistorya ve arkeolojinin verilerine hassasiyetle ilgi gösterdi. 
Marksist yönelimiyle bilinen Gordon Childe’ın tarihöncesi, neolitik devrim ve tarımcı 
toplumlarla ilgili çalışmalarından geniş ölçüde yararlandı. Bağlı olduğu fakültenin 
Prehistorya ve Klasik Arkeoloji Bölümü’nde Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda hocalık yapan 
Taner Tarhan’la kurmuş olduğu ilişkiyi de disiplinler arası iş birliği ve ortaklaşma anlayışı 
temelinde görmek gerekir.  

Bu geniş bilimsel literatürün yanı sıra Baykan Sezer Kemal Tahir’in Türk toplum tarihiyle 
ilişkilendirdiği sosyalist gerçekçi romanlarına, daha çok da Sarı Defterler’e aldığı notlarına 
büyük ilgi göstermiştir. Baykan Sezer’in Kemal Tahir’le diyalogu, onun tarihe ilişkin merak 
dolu ve ezbersiz sorularının ve sorgulamalarının daha geniş ölçekte değerlendirmesinin 
yolunu açtı. Klasik Batı edebiyatının temel eserlerinin yanı sıra Doğu seyahatnameleri ve 
modern Türk edebiyatı da Baykan Sezer’in ilgi alanı içine giriyordu. Homeros’un İlyada ve 
Odysseia’sı, Cervantes’in Donkişot’u, Shakespeare’in Doğu toplumlarıyla ilgili eserleri, 
Robinson Crusoe gibi kolonyalist edebiyat örnekleri, Firdevsi’nin Şehname’si, Ahmet Harndi 
Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi gibi temel metinler üzerinde özgün okumalar 
yaptı.  

Sonuç Yerine 

Baykan Sezer’in çalışmaları gereksiz bilgi ayrıntıları ve akademik formaliteler altında 
boğulan, kimi Batı sosyolojisinin aktarmacılığına kapılan, kimi toplumsal olayların detaylı 
bir tasviri olmaktan öteye gidemeyen sosyoloji etütlerinden temelden ayrılmaktadır. Bu 
ayrılığın Sezer’deki bir eksiklikten değil, Türk toplumunun sorunları karşısında geçerli 
çözüm arayışından kaynaklandığını söylemek abartma sayılmamalıdır. Sezer Batı 
kuramlarına eleştirel yaklaşımı ile tanınmaktadır. Eleştirilerini, mensubu olduğu bölümdeki 

 
6 Baykan Sezer, “Şarkiyatçılık Üzerine...”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXXV / 1-2, 2001, s. 172-173. 



   

  

2022, Sayı 24, Sayfa 9-18 

 

17 

 

derslerinde de uyguladığı gibi daima tarihi bir zemin üzerinde yürütmüştür. Sorun ve 
konuları tarihi derinliğiyle ele almıştır, ancak toplum gerçekliğine yabancılaşan tarihi 
belgeciliği de yetersiz görmüştür. Konularına kuramsal bir temelde, genel açıklamalara 
ulaşma kaygısıyla yaklaşmıştır. Moda konularla ilgilenen sosyologlardan farklı olarak 
Baykan Sezer’in sosyolojisi salt kuramsal bir model sunmakla da sınırlı kalmamış, aynı 
zamanda güncel toplumsal sorunların tarihsel kaynaklarını da göstermiştir. Onun 
çalışmaları kuram-tarih bütünlüğü anlayışını yansıtır. Baykan Sezer Türkiye’nin sorunlarının 
tarihsel temellerini kavrama çabasında içindeydi. Toplumları dış dünyadan, karmaşık ve 
dinamik ilişkilerden yalıtılmış birimler olarak görmedi. Toplum sorunlarının toplumun salt 
kendi yapısından kaynaklanmadığını, tarihsel boyutun, toplumların dünya ilişkileri içindeki 
konumunun ve oynadıkları rolün önemli olduğunu savundu. Batı kaynaklı evrensel 
yasaların bütün toplumlar için geçerli olduğu anlayışının kolaycılığına düşmedi.  

Baykan Sezer’in Batılı sosyal kuramlara duyduğu kuşku geçerli ve haklı gerekçelere 
dayanıyordu. Son otuz yıllık dönemde bu alanda onun kuşkularını haklı çıkaran, 
doğrulayan gelişmeler yaşandı. Baykan Sezer, modern Batılı sosyal kuramların içine gireceği 
krizi öngörebilmişti. Tek başına bu öngörüsü bile onun birçoklarının gözünde aykırı 
görülerek küçümsenen çabalarını değerli kılmaya ve kendisini sosyolojide ayrıksı bir yere 
yerleştirmeye yeterlidir. Kaldı ki Baykan Sezer’in sosyolojiye katkısı bununla da sınırlı 
değildir. Çalışmalarıyla yerli bir sosyolojinin temellerini kurma girişiminde bulunan nadir 
sosyologlardan biridir. Onun sosyoloji alanında kendisini yetiştirdiği 1960’larda sosyolojinin 
ele aldığı problemler, yaklaşım biçimleri ve çözüm önerileri günümüzdekinden oldukça 
farklıydı. Ana yaklaşım modernleşme kuramları çerçevesinde gelişmişti ve kendisine 
gelinceye kadar bütün sosyologlar adına “modernleşme” denilen paradigmaya şu veya bu 
şekilde bağlanma gayreti içindeydi. Baykan Sezer ise bütün zihinsel mesaisini Batı’nın kendi 
dışındaki toplumlara önerdiği modernleşme stratejilerinin açmazlarının açıklanmasına ve 
eleştirisine hasretti. Çalışmaları bu bakımdan oldukça verimli bir külliyatı ortaya 
koymaktadır.  

Baykan Sezer’in sosyolojisinin anlaşılması önündeki engellerden biri, belli bir dönemde 
geçerli ve hâkim sosyoloji anlayışlarına karşı eleştirel yaklaşımını hep korumuş olmasıdır. 
Türk toplumunun sorunlarının özgüllüğü Baykan Sezer’in ilk hareket noktasıydı. Bu 
nedenle Batı sosyoloji kuramlarının evrenselliğini sorgulayarak yerli bir sosyolojinin temel 
sorunlarını ortaya koyma çabası içinde olmuştur. Sadece bu çabası bile bir yenilik 
getirmektedir ve başlı başına önemlidir. Kuşkusuz Baykan Sezer sosyolojisinin özgünlüğü 
bununla da sınırlı değildir. Batı sosyolojisinin evrenselci ve şematikleştirilmiş modernleşme 
kuramlarına sistemli bir karşı çıkışı temsil eder. 

Bugün sosyolojide ele alınan konu ve sorunlar oldukça farklılaşmıştır. Yükselen neoliberal 
değerlerin, opsiyonel ve farkçı zihniyetin etkisiyle sosyolojinin vitrini de zenginleşmiş, 
yepyeni konu ve yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Daha önemlisi günümüzde evrenselci, 
modernist ve Batı-merkezci yaklaşımlara yönelik eleştiriler akademide ve sivil yayıncılıkta 
yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak Batı dışı dünyada Batı evrenselciliğine yönelik eleştiriler 
eski önem ve anlamını yitirmiş gözükmektedir. Batı toplum kuramlarında evrenselcilik ilkesi 
kadar rasyonalizm, pozitivizm, bilimcilik, endüstriyalizm gibi modernizmin türevi olan 
parametreler de büyük ölçüde gözden düşmüş durumdadır. Yaklaşık otuz yıla yayılan bir 
süre içinde farklılaşma ve yerelleşme eksenli postmodernizm ile birlikte evrenselciliğin 
yerine ikame olan küreselleşme kuramları akademik ve entelektüel gündemi işgal ederek 
yeni bir hegemonya kurmuştur. Küreselleşme ve postmodernizm dalgasının etkisiyle 
modernleşme kuramları ağır bir darbe almış gözükmektedir. Ancak bu durum Baykan 
Sezer’in Batı toplum kuramlarına karşı kuşkucu tutumunu haksız çıkarmadığı gibi geçersiz 
de kılmamaktadır. Aksine, modernleşme kuramlarının çöküşü ya da sarsılması Baykan Sezer 



 
Ufuk Özcan • Baykan Sezer Sosyolojisinin Başlıca İlgileri, Kaynakları ve Kapsamı Üzerine 

 

18 

 

sosyolojisinin temellerinin sağlamlığını göstermekte ve bugünün egemen kuramları önünde 
yeni okumaları gerekli kılmaktadır. Bu kuramları etkisine kapılmadan izlemek, 
değerlendirmek ve birtakım sonuçlar çıkarmak için yapılacak okumalar, sosyolojide ve genel 
olarak sosyal bilimlerde halihazırda yaşanan krizden çıkış yolunu gösterebilir. Her değişen 
dönemde, bir zamanlar geçerli olan sosyal bilim anlayışlarının yeniden sorgulanması anlamlı 
ve gerekli bir çabadır. Yerlilik-evrensellik ilişkisi bağlamında Baykan Sezer sosyolojisinin 
yerelci, milliyetçi, muhafazakâr, İslamcı, liberal, Marksist, kaba Şarkiyatçı/Garbiyatçı ve 
postkolonyalist yaklaşımların dogmatik klişelerinin ötesinde, çağın yeni sorunları önünde 
yaratıcı bir tarzda değerlendirilmesi gereği bulunmaktadır.  
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Etik Kurul Raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100 

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

 


