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SEKÜLERLE ME TÜRK YE’DE
SECULARIZATION IN TURKEY
Behçet BATUR•
Öz
Türkiye’de son çeyrek asırdır kendini daha da güçlü bir ekilde hissettiren seküler ya am biçimi,
toplumsal birçok alanda kendini göstermeye devam etmektedir. Ba ta, sosyal - ahlaki ili kilerimizde meydana gelen
de i meler olmak üzere, dini hayatın zayıflaması, dünyevi rahat ve mutlulu u önceleme, e itim kurumlarımızın
yapısı ve i levi ile bo zaman de erlendirme biçimindeki de i meler olmak üzere birçok alanda sekülerle menin
etkilerini ya ıyoruz. Türkiye hızla seküler bir ya am tarzına do ru evrilmekte ve bu tarz kendini birçok alanda
gerek fikri düzeyde gerekse de eylem düzeyinde göstermektedir. Günümüzde, toplum olarak, önemli oranda
sekülerle ti imizi rahatlıkla ifade edebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Sekülerle me, Türkiye, Din, Kültür.
Abstract
The last quarter of a century in Turkey itself more strongly feel that the secular way of life, continues to
manifest itself in many areas of society. At first, social - including on changes occurring in our moral relations,
religious weakening of life, worldly comfort and happiness of escape, educational institutions and our structure and
function are experiencing the effects of secularization in several areas, including changes in leisure format. Turkey
is evolving rapidly toward a secular lifestyle and style is manifested in many areas both on the idea of the level
required levels of action. Nowadays, as a society, we can conclude that we secularized significantly.
Keywords: Secularization, Turkey, Religion, Culture.

Giri
Ba tan söyleyelim, bu çalı manın amacı, sekülerle me sürecinin iyi ve ya kötü taraflarını, do ru ve
ya yanlı larını, neden ve ya sonuçlarını analiz etmek de ildir. Bu yazının amaç ve kapsamı, sadece Batı’da
ba layan sekülerle me dalgasının, artık Türkiye’yi de içine aldı ını tespit etmek ve bunu göstermek için bazı
toplumsal ve kültürel ya am alanlarından kesitler sunmaktır.
Batı modernle mesinin dönü türücü etkisi, ço u örnekte devlet yapıları, siyasal kurumlar ve sınai
ekonomi düzeyinde incelenmi tir. Oysa modernle menin maddi olmayan ama daha derine i leyen etkileri
asıl kültürel düzeyde, ya am tarzında, cinsiyet kimliklerinde ve kendi kimli ini tanımlama biçiminde
görülecektir. (Göle, 2011: 115) Siyaset hayatında demokrasi, laiklik ve çok partili sistem ile ekonomik hayatta
serbest piyasa (kapitalizm) ekonomisi yo unluklu olarak sekülerle meyi zaten gerçekle tirmi
bulunmaktadır. Ben burada siyaset ve ekonomideki sekülerle meyi de il, daha çok, sekülerle me
ba lamında, Türkiye’deki sosyal - ahlaki ili kileri, e itim, din ve bo zamanlar kurumsal ya am alanlarının
kabaca bir incelemesini yapmayı dü ünüyorum. Öte yandan, bu çalı mada, sekülerle meyi bir kar ıtlık
üzerinden tanımlamayaca ız. Ancak, sekülerle meyi bir kar ıtlık üzerinden kurgulayacaksak e er, bu
kar ıtlı ın salt din kar ıtlı ı olmadı ını, tarihsel ve kültürel her türlü geleneksel dini-a kın inanç ve de erler
oldu unu belirtmekte yarar vardır. Keza, bu kar ıtlı ın din sosyolojisi düzlemindeki anlamı ise
sekülerle menin “toplumdaki (kurumsal) din ve dinsel de erler” oldu unu varsaymamız sosyolojik analizin
sıhhati açısından zaruridir. Aksi bir yakla ım biçimi felsefi ve ya teolojik olacaktır. Bu çalı mada,
sekülerle meyi, din ve ya dinsel kar ıtlık üzerinden de il, belki bunu da kapsayacak ekilde sosyokültürel
bir yönelim (dünyaya yönelme), toplumsal de er ve amaçlarda bir de i im (bireyselcilik, pragmatizm,
rasyonalizm, tüketim vs.) ve buna ba lı olarak insan ili kilerinde ortaya çıkan bir ahlaki farklıla ma olarak
tanımlamaktayız.
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Bu konuda bir çalı ma yapan Larry Shiner, sekülerle me kavramının altı de i ik anlamda
kullanıldı ını belirlemi tir: “dinin gerilemesi”, “bu dünyaya uyma”, “toplumun dinle ilgisini kesmesi”,
“dini inanç ve kurumların yer de i tirmesi”, dünyanın kutsallıktan arındırılması”, “kutsal bir toplumdan
seküler bir topluma geçi ”. Her ne kadar farklı kavramlarla birlikte anılsa da sekülerle me paradigmasının
merkezinde üç kavram yer alır. Bunlar “rasyonelle me”, farklıla ma”, ve “bu dünyaya ait olma”. (Kirman,
2008: 284)
Öte yandan, dinden de ba ımsız bir vicdan ve hayat mümkündür iddiası sekülerizm… Üstelik bu
“ba ımsızlık” illa ki ateizmle bulu mak demek de il. nançlı olabilirsiniz ama vicdanınızın tek belirleyeni
din olmayabilir. Dindar da olabilirsiniz ama hayatınızın her milimetre karesini “kutsal”ın ba layıcılı ı
altında sürdürmeyebilirsiniz.1
Bu çalı mada yapaca ımız tespitler ve açıklamalar, yukarıda özellikleri belirlenmeye çalı ılan
sekülerle menin bazen tüm yönlerini kapsayabilece i gibi bazen de herhangi bir boyutu a ırlık
kazanabilecektir. Sözgelimi, bazı alanlarda sekülerle me “dinin gerilemesi” olarak ortaya çıkmakta iken,
bazı alanlarda “bu dünyaya uyma” eklinde de kendini gösterebilecektir. Tüm bu yönelimleri sekülerle me
ortak kavramıyla ifade edece iz.
Türkiye’de son çeyrek yüzyılda kendini iyice hissettirmeye ve birçok alanda görünür olmaya
ba layan seküler ya am, artık Türkiye toplumunun ana kültürel karakterlerinden biri haline gelmektedir. Bir
takım dini - geleneksel grupların varlı ına ve dinsel ya am alanlarına ra men “seküler ya am dalgası”
Türkiye’nin “ba at” kültür ö esi olma konumuna do ru hızla yükselmektedir. Bu dalga ve ya “seküler
kültürel yönelim” her ne kadar Batı’da ortaya çıkmı ve orada egemen olmu sa da orada kalmamı ve çevre
ülke ve kıtaları da etkilemi tir. Bu etkilenmeyi, Türkiye’nin yo unluklu olarak özellikle son 20-30 yıl
içerisinde hissetti ini söylemek yanlı olmasa gerektir.
Batı’da bazı sosyal bilimci ve dü ünürlerin (Peter L. Berger, Jeffrey K. Hadden, Rodney Stark vb)
sekülerle menin Batı’da geriledi ini, zayıfladı ını vs. ifade etseler de Türkiye için bu süreç oldukça yeni ve
canlıdır. Keza, Batı’da da seküler ya am tarzı egemenli ini yo unluklu olarak halen sürdürmektedir.
Elimizde Batı’nın güçlü bir ekilde dine ve ya gelenekselli e yöneldi ini gösteren herhangi bir veri ve ya
emare bulunmamaktadır. Bu noktada, Batı’da sekülerle menin gerilemekten ziyade belki dura anla tı ını
(post-seküler), ancak sürecin Türkiye için etkinli ini canlı bir ekilde sürdürdü ünü rahatlıkla ifade
edebiliriz.
Din olgusu 21. yüzyıl Avrupası’nın günlük ya am pratiklerinden kendisini soyutlayarak, neredeyse
sadece pazar ayinlerinde ya lı nüfusun bir kısmının hatırladı ı bir gerçekli e dönmü durumdadır.
Niceliksel çalı malar Avrupa’daki kiliselerin çekim merkezi olma özelliklerini kaybettiklerini, dinle alakalı
inançların (tanrı, cennet ve cehennem, günah, ölümden sonra hayat) oldukça azaldıklarını ortaya
koymaktadır (Davie, 2002:6-7, Berger, Davie ve Fokas, 2008:11; Norris ve Ingleharth, 2008:57-60). Din
adamlarının do um kontrolü, e itim, sa lık, bo anma, kürtaj, ötenazi, cinsel yönelim, evlilik-dı ı ve ya
öncesi çocuk gibi sosyal ve etik konularda topluma yön verecek güçleri kalmadı ı gibi, dini semboller ve
ritüeller de eski popülerliklerinden oldukça uzakla mı tır. Sanat, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda din
kendini geri çekmi durumdadır. (Ertit, 2014: 195-196)
Bu yazıda yapaca ımız sekülerle meye dair betimsel çözümlemenin, kentlerde ve özellikle
büyük ehirlerde meydana geldi ini belirtmekte yarar vardır. Zaten Türkiye nüfusunun büyük bir
ço unlu unun artık ehirlerde ya adı ını biliyoruz. (TÜ K verilerine göre, l ve ilçe merkezlerinde ikamet
edenlerin oranı 2013 yılında %91,3 iken, bu oran 2014 yılında %91,8’e yükseldi. Belde ve köylerde
ya ayanların oranı ise %8,2 olarak gerçekle ti. TÜ K Haber Bülteni Sayı: 18616 Yıl: Ocak 2015) Ayrıca,
sekülerle menin tüm Türkiye’de aynı hız ve yo unlukta ya andı ını iddia etmiyoruz. Sürecin, ya
gruplarına göre, e itim düzeylerine göre, bölgelere göre ve yerle im yerlerine göre farklılıklar
göstermektedir. Temel savımız, Türkiye’deki toplumsal ve kültürel de i menin genel olarak sekülerle me
lehine seyretmekte oldu udur.
Türkiye’yi de erlendirirken bir kırılma olarak görülebilecek 1980’li yıllar, sosyal, ekonomik, kültürel
ve siyasi alana yönelik köklü de i imleri beraberinde getirmi tir. Küreselle me, serbest piyasa ekonomisi ve
Anavatan Partisi’nin dı a dönük politikalarıyla ba layan süreç, 2002 yılı Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidarıyla birlikte hız kazanmı , bu geli melere paralel olarak Türkiye’nin son yirmi-otuz yıllık döneminde
slami kesim de köklü ve çeli kili bir dönü üm ya amı tır. Bu dönemde, bir taraftan, slami kesim artan
ekonomik gücüyle kamusal alanda görünür olmaya ba lamı , di er taraftan serbest piyasa ekonomisine
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dayalı politikaların etkisiyle kapitalist sistem, slami kesimde me rula tırılmaya ba lamı tır. (Özbolat, 2014:
1)
Her ne kadar Türkiye’de sekülerle menin, bir süreç olarak, ortaya çıkmasında siyasi aygıt ve
politikaların a ırlıklı bir etkisinin bulundu unu ifade etmemiz gerekirse de tarihsel süreç içerisinde ve dinsekülerizm etkile imi sonucunda, sekülerle menin artık toplumsal bir kabul ve onay gördü ünü de
belirtmekte yarar vardır. Mevcut süreç, sekülerle menin artık benimsendi ini ve bir ya am ve dü ünme
tarzı olarak kabul edildi ini göstermektedir.
Tam da bu noktada sekülerle me sürecinin Türkiye’de iki boyutlu oldu unu belirtmek
gerekmektedir. Birincisi, sekülerle menin yukarıdan a a ıya do ru hukuksal, e itsel, kültürel, sosyal vb.
enstrümanlarla devlet eliyle gerçekle tirilmesi ve gündelik hayatın dönü ümü. Fakat öte yandan
sekülerle me sürecine Türkiye toplumunun katılımı da söz konusu edilmesi gerekir. Özellikle Osmanlı’nın
son dönemlerinden 1980’lere kadar daha çok birinci tarz; 1980’lerden sonra –bazı kesintiler söz konusu
olmu tur- ve özellikle 2003’ten bu yana son on yıldır ikinci tarzın hakim oldu unu söyleyebiliriz. (Tekin,
2012: 191)
imdi de yukarıda kısaca tanımlamaya çalı tı ımız sekülerle me kavramını ve Türkiye’deki geli me
sürecini dört ba lıkta, bireysel ve toplumsal yansımaları itibariyle ele almaya çalı alım.
Sekülerle menin Bireysel ve Toplumsal Görünümleri
Sosyal – Ahlaki Ya am
Türkiye’deki sekülerle me süreçlerini toplumsal hayatın birçok alanında gözlemleyebilmemiz
mümkündür. Sekülerle me her eyden önce gündelik sosyal ili kilerin biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Geleneksel - dindar toplumsal kültürümüzün insana dair önemli ahlaki ö eleri olan do ruluk, dürüstlük,
dindarlık, slam karde li i (ki bu kavram günümüzde anlam ve de erini hızla kaybetti inden artık bir ehir
efsanesi olmaya do ru hızla gitmektedir), kanaatkarlık, güzel ahlaklılık (yardımsever, merhametli, sevgili,
saygılı olma vs) gibi de erler süreç içerisinde yerini özgür, ba ımsız, maddi donanımlı, kimseye muhtaç
olmayacak, rekabetçi, güçlü hatta bencil, uyanık, faydacı, tüketici vb. birey (insan) anlayı ına bırakmaktadır.
Yani, geleneksel dinin öngördü ü bir birey tipi yerine imdiki dünyanın öngördü ü bir birey tipi geçmeye
ba lamı tır.
Bu konuda bir noktaya daha de inmeliyiz. O da toplumsal ya amda ve gündelik hayatın farklı
alanlarında “bereket”, “tevazu”, “kanaatkarlık” gibi kavramların yitik kelimeler olmaya ba lamasıdır.
Tüketim toplumu alı kanlıkları ve reflekslerinin yayılması, her eyden önce kanaatkarlı ı gittikçe eriten bir
zihniyet ve ya am tarzı üretmektedir. Toplumdaki insanlara kazandıkları ve sahip oldukları hiçbir ekilde
yetmemekte, sürekli biriktirme ve daha fazlasına sahiplik duygusu kı kırtılmakta; hatta mevcut imkanlarıyla
tüketemeyen insanların geleceklerini ipotek ederek tüketmeleri (kredi kartı ve kredi kullanımı) te vik
edilmektedir. Bu anlamda dini referanstan beslenen kanaatkarlı ın giderek kaybolması mü ahade etti imiz
bir husustur. Di er yandan gündelik hayatın bu de erlerden kopu u, teknolojik yenilikler, insanları giderek
batılı anlamda rasyonel dü ünme ve ya amaya iterken, vermek ve kazanmak ili kisini tamamen
sekülerle tirerek “bereket”i hayatın dı ında bırakmı tır. (Tekin, 2012: 193)
Geçmi in sosyal ahlaki ili kilerinin temel belirleyicisi konumunda olan din, kentle me ve
demografik de i imlerle birlikte merkezi olmaktan çıkmı ve arka plana itilmi tir. Geni çerçeveden
bakıldı ında mahalledeki dinin yerini, ehirlerdeki bireyselcilik ve faydacılık almaktadır.
Geleneksel Türk toplumunda gündelik hayatın ekillendi i ve ya andı ı yer mahalledir ve bunun en
somut örne i klasik dönem Osmanlı toplumudur. Klasik Osmanlı toplumunda gündelik hayat dolayısıyla
da mahalle hayatı temelde din esasına göre ekillenmi tir. Onun için geleneksel Türk toplumunda gündelik
hayatta dinin etkisini görmek için bu dönem çok önemli kaynaklar sunmaktadır. (Çetin, 2014: 271)
Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen toplumsal de i meler, kentle me, sanayile me, ailenin
küçülmesi, ekonomik rekabet vs. dinamiklerin de etkisiyle din ve dini de erler hızlı bir ekilde a ınmaya,
de er ve kimlik kaybına u ramaktadır. Siyasi ve ideolojik (sa -sol) hareketlerin de etkisiyle bu ahlaki
a ınma daha da artmı tır. Bugün itibariyle dinin merkezi bir öneminin bulundu u mahalle kültürü de il,
ekonomik çıkar ve güç ili kilerinin merkezi konumda oldu u kent kültürü egemen olmaya ba lamı tır. Tüm
bu toplumsal dönü ümler aynı zamanda sekülerle me süreci olarak da okunabilir.
Modernle me süreciyle birlikte yaygınlık kazanan sekülarizmin etkisiyle, yer kimli i ve dini aidiyet
bilinci a ılmı ; modern dönemde kentte sadece ya ıyor olmak ve bulunmak önem kazanmı tır. Mahalleler
geleneksel kimlikleri kaybetmi , ekonomik açıdan homojen mekanlara dönü mü lerdir. Herkese ve her eye
açık kontrolsüz mekanlara dönü en mahalleler koruyucu ve güven verici özelliklerini kaybetmi lerdir.
Günümüz mahallelerini tanımlarken yapısal özelliklerini içeren tanım uygun olsa da, sosyal ili kiler
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üzerinden yapılan tanımlama mahalle tanımından git gide uzakla maktadır. Çünkü, artık yüz yüze ili kiler
yerini daha uzak ve gereksinimlerle örülmü ili ki a ına terk etmektedir. Osmanlı’dan devralınan mahalle
kültürü ne yazık ki günümüz ko ullarında sürdürülememi tir. (Çetin, 2014: 281)
Toplumsal ya amımızın maddi ve ekonomik merkezli yapısı sekülerle menin (dünyevi olanın) de
merkeze do ru hızla konumlandı ının bir göstergesidir. Dinsel ve geleneksel sosyal ili kiler, daha seküler ve
modern ili kiler tarafından yer de i tirmektedir. Bu gün artık, “haklı ve do ru olanın yanında yer alma”
anlayı ına dayalı dini – ahlaki ilke, “güçlünün ve zenginin yanında yer alma” anlayı ıyla yer de i tirmi
bulunmaktadır. Keza, bugün insanlar arasında, dindar olmak gibi bir hedef ve ya ideal bulunmamaktadır.
Aksine günümüzde, zengin ve güçlü olmak bir hedef ve ideal haline gelmi bulunmaktadır. Kapitalizm ve
din etkile imi zamanla ve a ırlıklı olarak dinin zayıflamasına, kapitalizmin güçlenmesine ve toplumun
sekülerle me sürecine girmesine yol açmaktadır.
Öbür dünya merkezli, dinlerin etkisi altındaki geleneksel toplum yapısı ile kapitalizmin eti i
uyu mamaktadır. Weber, burjuva ahlakı ile geleneksel toplumdaki dinsel ö retilerin uyu mayaca ını, bir
kapitalistin ba arısının ticarete uygun rasyonel kararlara ba lı oldu unu, bu kararların da seküler dünyaya
ait oldu unu belirtiyor. Geleneksel toplumlar için açgözlülük olarak adlandırılabilecek kapitalizm, do aüstü
ya da kutsal eylerin kendi dünyasını yönlendirmesine izin vermemektedir. Weber gibi Avusturyalı
ekonomist Mises de geleneksel toplum yapısının özgür bir ekonominin önünde engel oldu unu belirterek,
dinle yo rulmu eski kanunların, kuralların, ahlaki de erlendirmelerin kapitalizmin kültürü ile
uzla masının çok mümkün olmadı ını ifade etmektedir (…). Eskiden günah olan, yapılması dinen uygun
olmayan eyler kapitalizm nedeni ile ekonomik hayatın vazgeçilmez parçası haline gelerek normalle ir.
Ço unlu unu Müslümanların olu turdu u bir toplumda kapitalizmin yava yava kurumla ması ile dinen
yasak olan “faiz”in gündelik hayata girmesini böyle bir de i ime örnek olarak verebiliriz. (Ertit, 2014: 66-67)
Kapitalizmin merkezile mesine paralel olarak tüketim kültürünün ortaya çıkması da
sekülerle menin en somut göstergelerinden biri olarak kar ımıza çıkmaktadır. Gündelik hayatın motoru
olmaya ba layan tüketim kültürü, dinsel de erleri tüketim lehine yorumlayarak ve ya yontarak
sekülerle tirmektedir. 1990’lı yılların sonlarına do ru, kapitalist sistemin derinle mesi, kültür endüstrisinin
yaygınla ması ve ekonomik refahla birlikte Türkiye toplumu her eyin metala ması, malların i aret de eri
kazanması ve olu turulmu istek ve arzuların yaygınla ması gibi tüketim toplumu belirtilerini göstermeye
ba lamı tır. (Demirezen, 2015: 78-79)
Dini kimli in dönü ümünde, yükselen de erlerden en önemlisinin, yetinmemenin bir toplumsal
de er haline gelmesi ve “bir lokma, bir hırka yeter” felsefesinin slami kesimde geçerlili ini kaybetti ini
göstermektedir. (Özbolat, 2014: 5)
Sebebi her ne olursa olsun bugün itibariyle Türkiye’de egemen olmaya do ru hızla giden ve
yaygınla an birey tipi serbest piyasa ekonomisinin, demokratik ve laik siyasal de erlerin, her alanda bireysel
özgürlüklerin ve tercihlerin, çıkar ili kilerinin vb. sosyal de erlerin karakterize etti i bir birey profiliyle kar ı
kar ıya oldu umuzu söyleyebiliriz. Bu dönü üm, seküler sosyal ahlakın toplum ve kültür hayatımıza
girdi inin ve artık yerle ti inin açık ve somut bir göstergesidir. Buna ilave olarak, bireyle ili kili bir ekilde
ortaya çıkan geleneksel “dini donanımlı” birey, yerini “dünyevi donanımlı” bireyin aldı ını da
söyleyebiliriz. Ba ka bir ifadeyle, geleneksel dindar toplumun “dini donanımlı” birey ideali sekülerle me
sürecinin de etkisiyle yerini “dünyevi donanımlı” birey idealine bırakmaya ba lamı tır. Artık, dürüst,
namuslu, helal kazanç pe inde ko an, yardımsever, dindar vs. ahlaki de erlerle bezenmi insan de il, i ini
bilen, uyanık, faydacı, bireyci, mal ve mülk (iktidar) pe inden giden bir insan tipiyle kar ı kar ıyayız.
Dolayısıyla da sosyal ahlaki ili kilerimiz bu de erler etrafında ekillenmeye ba lamaktadır.
E itim
Bireye (insan) dair sosyal - ahlak anlayı ında meydana gelen dinsel - kültürel de i imi tespit ettikten
sonra Türkiye’de sekülerle menin daha yo un bir ekilde ya andı ı e itim kurumsal ya amından da söz
etmek gerekmektedir. E itimdeki sekülerle me, resmi e itim kurumları ve e itim müfredatında somut
olarak kendini göstermektedir. Sekülerle menin rasyonelle me boyutu kendini en iyi olarak e itim ve bilim
kurumlarında göstermektedir. Genellikle rasyonelle me, sekülerle meyle birlikte yol almı tır. Ya da
tersinden ifade edecek olursak sekülerle me rasyonelle meyle birlikte ilerlemi tir diyebiliriz. Rasyonelle me,
kabaca, dünyayı ve unsurlarını akılcı bir ekilde ele almak ve sosyokültürel ya amı akılcı bir ekilde
düzenlemeyi içermektedir. E itimdeki bilim ve felsefe bu bakı ın temel unsurlarıdırlar. Cumhuriyet dönemi
öncesinin geleneksel din merkezli medrese e itim biçiminin ortadan kalkması ve bunun yerine bilim
merkezli e itim biçiminin (üniversiteler vb.) geçmesiyle birlikte e itimde sekülerle me süreci ba lamı tır.
Osmanlı’da 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ya anan de i imler, klasik, ortaça kökenli dini bir
dünya algısından laik/seküler bir dünya algısına, dinsel temellere dayandırılmı padi ahlık - halifelik
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idaresinden me rutiyet ve cumhuriyete, tabaadan vatanda a, cemaatten millete, er’i hukuktan seküler
hukuka, dini e itimden laik e itime ve Osmanlılık kimli inden Türk milleti kimli ine geçi sürecinin
toplumsal ve siyasal tarihidir. Osmanlı ve Türkiye’de slam’ın 19. ve 20. yüzyıllardaki tarihi, genellikle
siyasal bazda örgütlenmi slami yorumun etkisinin azaldı ı ve sekülerle menin zafer kazandı ı, dinin
bireyselle tirildi i bir süreç olarak de erlendirilmi tir. (Köçer, Ergüz, 2014: 1450)
Rasyonelle me süreci Avrupa’da temelde kültürel bir hareket olarak, tarihsel süreç içerisinde,
Rönesans ve reformasyon süreçlerinin de etkisiyle, halk tabanında ortaya çıkmı ve yayılma göstermi tir.
Yani, Batı’da rasyonelle me süreci a a ıdan yukarıya do ru bir seyir izlemi tir. Bundan dolayıdır ki
Avrupa’daki taban - temelli kültürel de i im sürecini rasyonelle me süreci olarak adlandırmaktayız. Oysa
Türkiye’de bu süreç yukarıdan a a ıya do ru, devlet eliyle, resmi e itim kurumları aracılı ıyla meydana
getirilmi tir. Dolayısıyla Türkiye’deki rasyonelle me süreci, devlet - temelli oldu undan bunu
“rasyonelle tirme süreci” olarak adlandırmak kanımca daha do ru olacaktır. Çünkü, Türkiye’deki
rasyonelle me ve pozitif (bilimsel) dü ünme yöntem ve becerisi resmi e itim kurumları vasıtasıyla topluma
aktarılmaktadır. Bu rasyonelle tirme sürecinin büyük ölçüde ba arılı oldu unu da söyleyebiliriz. He ne
kadar bu süreç “Batı tarzı rasyonelle me” sürecinden farklı olsa da, sürecin sekülerle meye katkısı açısından
benzerlik ta ıdı ını söyleyebiliriz. Evet, Türkiye’deki yüksekö renim kurumları bir yönüyle pozitif ve
rasyonel dü ünceyi topluma aktarırken, yani rasyonalizasyon ajanları olarak i lev görürken di er yönüyle
de toplumu sekülerle tirici bir rol oynamı ve oynamaktadır. E itim alanından oldukça uzakla an ya da
uzakla tırılan din, daha da daralmaya ve böylece toplumsal hayatın önemli bir alanından daha çekilmeye
ba lamı tır. Her ne kadar bazı din dersleri seçmeli olsa da, din, günümüzde e itimin merkezinde de il daha
çok kenarında durmaya çalı maktadır diyebiliriz.
1923 yılında ulus - devlet formunda kurulan modern Türkiye’nin ça da devletler arasında yer
alması için seküler mahiyette bir dizi reform yapılmı tır. Sekülarizmin yeni toplumun çok önemli bir ilkesi
olmasıyla din kurumu yapısal farklıla ma sürecine girmi ve sosyal hayatın tüm yönlerini düzenleme yerine
asli fonksiyonlarına çekilmeye; yani toplumsal alandaki çok fonksiyonlu rol yapısından daha uzmanla mı
yapılara do ru evrilmeye ba lamı tır. (Kirman, 2005: 38-39)
E itimin sekülerle ti inin bir ba ka göstergelerinden biri de e itim ve ö retimin insan ve toplum
hayatındaki anlam ve i levinin dönü ümüyle ilgilidir. Geleneksel e itim ve ö retim kurumları öncelikli
olarak, kendini bilen, ilim ve irfan sahibi bir insan ve nesil yeti tirmek ve toplum hayatına yararlı ki iler
yeti tirmek olarak i lev görmekte idi. Yunus Emre’nin “ lim Kendin Bilmektir” iirinde belirtti i;
lim ilim bilmektir
lim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır
Okumaktan murat ne
Ki i Hak'
kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru ekmektir
Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
E er Hak bilmez isen
Abes yere gelmektir
Dört kitabın mânâsı
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır
ve dile getirdi i dü ünceler günümüzde önemli bir anlam kaybına u ramı ve e itim ve bilim daha çok,
mesleki kariyer, yükselme, sınıf atlama, zenginle me vs. anlam ve i levi görmeye ba lamı tır. Bu da e itim
hayatımızın ve kurumlarımızın da sekülerle ti ini açıkça göstermektedir.
Türkiye’de kariyerizm, profesyonellik ile ba arının dünyevile mesi, bu ba lamda önemli göstergeler
olarak okunabilir. Mevcut e itim anlayı ı, insanları sadece dünyevi bir ba arıya odaklamakta ve ahlaki
zemini ihmal etmektedir. Çünkü, bütün okul ve imtihan sistemi iyi bir lise ve üniversitede okumak ile iyi bir
meslek sahibi olmaya endekslenmi durumdadır. Çocukları ilkokuldan itibaren buna odaklayan e itim
sistemi, ilkö retim 6, 7 ve 8’de seviye belirleme sınavı ile yarı a sokmakta; ba arılarını ise sadece toplumun
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itibar etti i okulları kazanmaya endekslemekte; çocu un e itim hayatı boyunca ahlaki davranı larını
ödüllendiren hiçbir mekanizma bulunmamaktadır. Aynı ey lise yılları boyunca da devam etmekte;
ba arının paraya tahvil edildi i bir zihniyet dünyası her eyi belirlemektedir. (…) Meslek sahibi olmak, para
kazanmak bütün de erlerin önüne yerle tirilince, birçokları ahlaki de er dünyalarını bir anda dı arıda
bırakarak bunlar için her eye katlanan bireyler haline dönü mekte; artık ahlakın dönü türdü ü ve
de i tirdi i insanlardan de il, paranın dönü türdü ü bir “yeni ahlak” ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar ise,
özelde e itimin seküler içeriklere sahip oldu u tezini do rulamaktadır. (Tekin, 2012: 196)
Bir de meslek feti izmi ve sekülerle mesi söz konusu. Müslüman aileler artık çocuklarını medrese ya
da Kur’an kursuna vermez oldular. Ba ka bir ailenin zeki çocu unu gördü ünde “aa ne zeki çocuk versenize
bunu falan hocaya hafız olsun” diyen ebeveynler “peki ya sizinki*” diye soruldu unda “bizimki mühendis
olacak” eklinde cevap verir oldular. Çocuklara daha küçüklükten “benim çocu um doktor mu olacakmı ”
eklinde yakı tırmalar yapılır oldu. Tabi ki toplumun bunlara da ihtiyacı var ancak biz di erlerinin
önemsizle tirilmesinden bahsediyoruz. Çocu u hafız olursa aç kalaca ını dü ünen ailelerin bir evveli,
çocu u imam-hatip’e giderse üniversiteye giremez endi esi ta ıyan ailelerdi. Bu ekilde yeti en çocuklar
büyüdüklerinde sadece para pe inde ko an, fedakarlık kelimesini unutan, CEO olmayı en büyük ideali
olarak gören bir hale bürünüyorlar. Zenginli in Allah’ın bir lütfu oldu unu unutup “Ticaret” alanında
master doktora yaptı ında zengin olacakları hayali ile ya ıyorlar. lmihal kitapları yerini ki isel geli im
kitaplarına bırakıyor. Bu ekilde zeki çocukların hiçbiri din ilimlerine yönlendirilmiyor ve Alim de çıkmıyor
dolayısıyla. Hatta çocukların isimleri bile de i ti. Zor zamanlarda Müslümanlar çocuklarına Muhammed,
Muaz, Mus’ab, Nesibe, Hatice gibi isimler koyarken imdilerde Kaan, Mertcan, Sude, Bade gibi isimler
koymaya ba ladılar. 2
Din:
Türkiye’de Sekülerle menin belki de do rudan muhatabı olan ve do rudan etkiledi i geleneksel
din-ahlak kurumundan söz etmek gerekmektedir. Geleneksel-tarihsel dini inanı , ibadet ve kurumlar, çe itli
faktörlerin de etkisiyle önemli ölçüde zayıflamaya ba lamı tır. Bu faktörler ba ta modernle me olmak üzere,
sanayile me, kentle me, rasyonelle me, küreselle me, postmodernle me vb. olarak sıralayabiliriz. Ortaya
çıkan bu dinamiklerin dini alanla kar ıla masıyla birlikte toplumsal dinin a ınmasına ve sorgulanmasına
neden olmu tur. Tarihsel ve toplumsal dini bilginin modern-bilimsel bilgiyle çeli mesi oranında, dini
aidiyet, kimlik ve ya am alanlarından kopu lar meydana gelmi tir. Bu kopu ların meydana gelmesi
sekülerle me sürecini daha da güçlendiren bir etken olarak ortaya çıkmı tır. Din artık günümüz dünyasına
hitap edememektedir anlayı ı da sekülerle meyi etkileyen bir ba ka unsur olarak kendini göstermektedir.
Bugün dini bilgi, modern bilimsel ve felsefi bilgilerle uyumla tırılamadı ından (en azından sekülerle en
birey açısından durum böyledir) dini kimlikler zayıflamakta, yerini ideolojik ve felsefi kimlikler almaya
ba lamaktadır. Türkiye’de birçok insanın kendini ideolojik ve ya felsefi olarak sa da, solda veya ba ka bir
ideolojik kimlikle konumlandırmasının altında yatan nedenlerden biri de budur. Bu noktada bir di er
etkenden de söz etmeden geçemeyece iz. Dinsel yorum ve uygulamalardaki toplumsal karma a ve yer yer
çatı ma da dinsel üphecili i do urmakta, din kar ıtlı ını üretmekte ve dolayısıyla da bu geli meler
sekülerle meye yani dinden uzakla maya yol açmaktadır diyebiliriz. Bu ba lamda din, toplumsal bir kimlik
olmaktan ziyade bireysel bir kimlik olmaya do ru hızla evrilmektedir.
Seküler bireyi öne çıkaran di er önemli bir gösterge de dini ibadetlerdeki azalma ve ya terk etme
eklinde ortaya çıkan davranı de i iklikleridir. Söz gelimi slami ibadetlerin ba ında yer alan namaz kılma
ibadetini ele alalım. Gözlem ve göstergeler namaz kılan birey sayısında hızlı bir dü ü ün meydana geldi ini
göstermektedir. Be vakit namaz kılan bireylerin sayısında meydana gelen dü ü , yer yer ihmalkarlıktan
ileri geldi i gibi namaz ibadetine olan inancın zayıflamasından da ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de namaz
kılma davranı larının süreklili i açısından genel bir sınıflama yapacak olursak; vakit namazlarını kılan
insanlar (dü ü te), haftada bir Cuma namazı kılanlar (dura an-dü ü te) ve genelde namaz kılmayanlar
(artı ta) eklinde de erlendirebiliriz. Namazın terki insanın dini-ontolojik ba ını zayıflatan hatta koparan bir
etken olabilmektedir. Bu tabloyu oruç ibadeti için de çizebiliriz aslında. Oruç tutan birey sayısındaki dü ü
genel olarak azalmakla birlikte, bilhassa orucun yaz mevsimine denk geldi i dönemlerde daha da
dü mektedir. Bunu gözlemleyebilmek için oruç ayında ehir merkezini öyle bir dola manız yeterli
olacaktır. Fakat ilginçtir namaz ve oruç ibadetlerinde meydana gelen azalı ı kurban ibadeti için pek
söyleyememekteyiz. Bunun nedeni kurban ibadetine verilen önemden mi yoksa kurban etinin tüketilmesine
verilen önemden midir, do rusu bu hususu dü ünmekte yarar vardır. Kendi payıma, namaz ve oruçtaki
azalmaya paralel olarak kurban ibadetinde bir azalma olmamasının nedeni kurban etinin tüketilmesi olsa
2
Karao lu, Ali Osman, “Ak Parti Dönemi ve Müslümanların Sekülerle me Serüveni”,
http://www.islamigundem.com/ak-parti-donemi-ve-muslumanlarin-sekulerlesme-seruveni-haber-51889.html
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gerektir. Yani, kurbanı ibadet oldu u için de il (öyle olsa namaz ve oruçta da aynı yo unluk gözlenirdi) bir
besin kayna ı (et) olarak görüldü ü için bu kadar yaygınlı a sahiptir. Nitekim, namaz kılmayan ve oruç
tutmayan insanların da kurban kesti ini görebiliyoruz. Bu örnek dahi ibadetlere pragmatik (seküler) bir
bakı ın ortaya çıktı ını göstermektedir. Ayrıca halkın camilere gitme sıklıklarında da bir hayli dü ü
oldu unu söyleyebiliriz. Sadece cuma ve bayram namazlarında camiye giden insan sayısı hiç de az de il.
Vakit namazlarında bazı camilerde cemaat dahi bulunamamaktadır diyebiliriz.
Bazı ayet ve hadislerin ön plana çıkartılması ve bazılarının geri planda kalması tüketim toplumunda
kazanılan habitusla do rudan ili kilidir. Tüketim alı kanlıklarını içselle tirmi Müslümanlar bu
habituslarını destekleyen hadis ve ayetleri ön plana alırken bu alı kanlıkları olumsuzlayan hadis ve ayetleri
ise geri planda tutmaktadırlar. Mesela, “Allah verdi i nimeti kulunun üzerinde görmek ister” hadisi ön
plana çıkarken “kom usu aç iken tok yatan bizden de ildir” hadisi unutulmaktadır. (Demirezen, 2015: 99)
Benzer bir örnek de umre ibadetiyle ilgili olarak verilebilir. Umre, bir ibadet olarak mı yoksa bir
seyahat ve gezinti olarak mı görülmekte ve yerine getirilmektedir. Bu konuda da kurban ibadetine benzer
bir yakla ım kendini göstermektedir.
Umre gibi ibadetlerdeki patlama da hiç üphe yok ki dindar kesimin ekonomik olarak
güçlenmesinin ve ula ım imkanlarının kolayla masının da önemli rolleri vardır. Ama en önemli soru
ekonomik olarak güçlü dindar kesimin ekonomik imkanlarını, daha fazla sadaka vermek, daha fazla ki iye
i imkanı sa lamak, evlenemeyenlere yardım etmek gibi faaliyetler yerine neden her sene umre yapmak için
harcamaktadır sorusudur. Bu soruya verilecek en güzel cevap tüketim toplumunda yeti en dindar bireylerin
tüketim alı kanlıklarının de i mesidir. Dindar olmayan kesim her sene Avrupa ve ya di er ülkelere
ziyaretlerde bulunurken, dindar kesim de ekonomik gücünün artmasıyla birlikte umre ziyaretlerinde
bulunmaktadır. Umre ziyaretlerinin metala ması, zaman zaman bu gezilerin turistik geziye büründürülmesi
gibi sebepler de önemli etkilere sahiptir. (Demirezen, 2015: 133-134)
Sekülerle menin yansımalarını cuma ve bayram namazlarındaki hutbelerde de gözlemleyebilmek
mümkündür. Hutbelerdeki dil ve konular, süreç içerisinde toplumsal ve kültürel sekülerle meye paralel
olarak de i ime u ramı tır. Hutbelerde kullanılan dil ve i lenen konulara bakıldı ında bunu net olarak
görebiliriz.
Diyanetin hutbelerindeki, Kemal Güran (1994a, 1994b, 1994c) tarafından hazırlanan 1994 basımında
ve Komisyon tarafından hazırlanan 2007 basımında görülen de i imin yönü, benzer örnekler bir araya
getirilerek kategorile tirilmi tir. Bu kategoriler, bir ba ka ifadeyle, hutbelerdeki de i imin boyutları tematik
bir yakla ımla incelendi i gibi, söylem boyutunda da hutbelerdeki de i imdeki yönelim,
kavramsalla tırmalar olarak be boyutlu yönelimi ortaya çıkarmı tır. Bunlar a) dini temellendirmeden
toplumsal temellendirmeye, b) dini de erlerden dini-milli de erlere, c) hiyerar iden e itlikçi bir çizgiye, d)
dı layıcı bir söylemden ku atıcı bir söyleme ve e) tek sebepli açıklamadan çoklu açıklama biçimine eklinde
sıralanmı tır. (Özbolat, 2013: 665)
Dinin toplumsal hayatımızdan uzakla tı ının ve ya zayıfladı ının bir di er göstergesi de, toplumun
dinsel kimlik, ki ilik ve özel günlere göstermi oldu u ilgi ve vermi oldu u de erdeki azalı olarak
kar ımıza çıkmaktadır. Bu süreç tüm dinsel gelenekleri kapsamaktadır.
Türkiye’de din ve dinle alakalı kimlikler, ritüeller, ahsiyetler, özel günler her geçen gün eski
güçlerini, prestijlerini, yaygınlıklarını ve sorgulanamaz pozisyonlarını kaybetmektedirler. mamlar çoktandır
sadece yasalar ile çizilmi görevlerini icra etmektedirler. Zira, kırsalda ya ayan nüfusun %80 oldu u
dönemlerde ve henüz yapısal ve sosyal farklıla manın ya anmadı ı dönemlerde imamlar, hayatın her
alanına dokunacak güce ve prestije sahiplerdi. 7 gün 24 saat insanların sorunlarına çözüm bulmakla
u ra ırlardı. Do um, e itim, ni an, dü ün, ahlak, hastalık, ölüm ve hatta köy derneklerinin gayri resmi ya
da resmi i leri söz konusu oldu unda ba vurulan imamlar de i en hayat artları içinde eskiden sahip
oldukları bilirki i konumlarını kaybetmi lerdir. Kentin hastaneleri, adliyeleri, okulları artık kendi
uzmanlarına sahiptir. Kırsalda imama ait olan birçok görev, kent hayatında uzmanlar tarafından icra
edilmeye ba lanmı tır. Bu nedenle, imamlar köyde sahip oldukları popülariteyi ve saygınlı ı ehir hayatında
yitirmi lerdir. Bu süreç sadece Sünni inanç sistemi için de il aynı zamanda Alevi inanç sistemi için de
geçerlidir. (Ertit, 2015: 101-102)
badetlerin yerine getirilmesinde meydana gelen azalma, camilere gitme sıklı ında meydana gelen
dü ü , dinsel ki i ve de erlere verilen önemiz azalması ve dini hutbelerde meydana gelen dil ve içerik
de i iminin yanı sıra, din ve ibadetlere dair bireysel özgürlük alanının geni lemesi, tercih ve kanaat
serbestisinin ön olana çıkması ve bu e ilimlerin gittikçe benimsenmesi dinde bireyselle menin
(liberalle me), dolayısıyla da sekülerle menin ortaya çıktı ını göstermektedir. Liberal de er ve dü ünce
biçimi özünde seküler bir dü ünce biçimidir. Bugün artık birey, düne göre din ve ibadetlerde daha özgür
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bırakılmaktadır. Din, bugün dünden daha çok bir tercih ve vicdan meselesi olarak görülme e ilimindedir
diyebiliriz.
slami kesimdeki “dünyayı kurtarmak, ulvi bir davaya inanmı lıktan bireysel Müslümanlı a” do ru
dönü ümle ba lantılı dindar orta sınıfın bireysel dönü ümü “her eyi bütüncül de erlendiriyordum ama
bireysel bakıyorum artık” eklinde ifade edilmektedir. “ deolojik ve siyasi ça rı ımlar yaptı ı için slamcı
diye tanımlanmak istemem, ben dinin gereklerini yerine getirebildi im ölçüde, bireysel dindar diye
tanımlanmak isterim” eklinde öznel dindarlık algısı tasvir edilmektedir. Bu tavır seksen sonrasında
ideolojisizle me e ilimi olarak okunabilir. (Özbolat, 2014: 4)
Artık “din anlayı ımız” modernizm ele tirisi ya da kapitalizme kar ı geli tirilen argümanlardan
ekillenmiyor. Kendimizi kapitalist dünyanın bir parçası hissederken bir suç i liyormu duygusu
kaplamıyor artık benli imizi. (Böhürler, 2014: 17)
Dini simgelerin varlı ı toplumun dindar oldu unu göstermemektedir. Camilerin çoklu u, ezanların
okunması vs. toplumun dindar oldu unun göstergeleri de ildir artık. Çünkü bunlar, artık ne hayatımızın
merkezinde yer almakta ne de davranı larımıza yön vermektedirler. Ünlü air Mehmet Akif’in yıllar önce
yazmı oldu u iirinde belirtti i “ u ezanlar ki ahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim
inlemeli” tasvir ve dü üncelerinin günümüzde oldukça a ındı ı ve artık ezan ve ahadetlerin varlıklarının
sürmesine ra men, bunların birçoklarının insanların gündelik hayatlarında herhangi bir davranı
de i ikli ine ya da heyecana dönü medi ini söyleyebiliriz. Söz gelimi, ezanla birlikte camiye gitmiyoruz.
Bırakın cemaatle namaz kılmayı, günde be vakit namaz kılmak bize yük gelmeye ba lıyor ve namazı
azaltıyor hatta terk etmeye ba lıyoruz. Dolayısıyla, camiler temel i levlerini, ezanlar da eski heyecanlarını
yitirmi durumdadırlar.
Dini hayatımızda meydana gelen seküler yönelimli bireysel ve toplumsal kültürel de i melerin,
bizleri dinsizle tirdi ini iddia etmiyoruz tabi ki. Din, hayatımızda artık birinci derecede önemli bir unsur
de il artık, bunu demek istiyoruz. Henüz toplumun dinsizle ti ini, dinsel de erleri inkar etti ini gösteren
toplumsal verilere sahip de iliz. imdilik dinsizle miyor sadece sekülerle iyoruz.
Kapitalizmin sa ladı ı yüksek refah bireylerin ya am standartlarını de i tirirken onların
dinsizle melerine neden olmaz. Eski dini alı kanlıkların bazılarının de i mek zorunda olması, gün
içerisinde din ile kurulan ili kinin sıklı ının azalması, e itim, alı veri , müzik, seyahat, kıyafet, yeme-içme
gibi ya amın di er alanlarında daha seküler hale gelinmesi dinsizle mek olarak yorumlanamaz. Dinle
bezenmi eski gelenekselle mi kalıpları kapitalizmle ortaya çıkan yeni ya am artlarında devam
ettirememek dinden bilinçli ekilde uzakla mak anlamına gelmemektedir. Zira insanların ya am
standartlarını yükseltmek için ev ve araba alırken kullandıkları faizli kredi onların dini de erleri sorgulayıp
ula tıkları sonuç nedeniyle de ildir. (Ertit, 2015: 167)
Luckmann’a göre, sekülerle me olarak tanımlanan durum da aslında kurumsal dinlerin güç
kaybetmesidir. Yoksa dinin toplumdan kaybolması de ildir. (Demirezen, 2015: 110)
Bo zamanlar
Türkiye’de seküler ya amın etkisini gösterdi i di er bir alan da “bo zamanlar” alanıdır. Toplumsal
bir kurum olarak bo zamanlar, seküler ya am dalgasının da etkisiyle ciddi anlamda bir dönü üme u ramı
ve u ramaktadır. Geleneksel-dindar toplumun bo zaman karakteristik davranı biçimleri kitap okuma, ilmi
sohbet ve toplantılar, akraba ve ya kom u ziyaretleri, nafile ibadetler vb. olarak sıralanırken, günümüzde bu
davranı biçimlerinin ne kadar zayıfladı ını sıklıkla gözlemleyebiliriz. Ortalama bir vatanda bu de er ve
davranı biçimlerinin gittikçe yozla tı ını ve hayattan kaybolduklarını rahatlıkla mü ahede edebilmekte ve
dile getirmektedir. Bu ba lamda sekülerle menin belki de en somut ve canlı biçimleri bo zaman
etkinliklerinde kendini açı a vurmaktadır. Bu konuda en çarpıcı örnek kıraathanelerin yapısında ve
i levinde meydana gelen dönü ümdür. Geçmi in kıraathaneleri (okuma salonları) günümüzün oyun ve
e lence salonlarına dönü mü bulunmaktadır. Yani, manevi olandan (ilim) maddi olana (e lence, ans
oyunları vb.) yönelim bu alanda sekülerle menin vuku buldu unu göstermektedir.
Kitlesel ve yaygın bo zaman etkinlikleri olarak, seküler karakterli sportif etkinlikler (futbol vs.),
müzik konserleri, tatil, AVM gezintileri, kafeler vs. gibi etkinlikler, imkanı düzeyinde, hemen hemen
toplumun tüm katmanlarına yayılmı ve benimsenmi bulunmaktadır.
Ekonomik liberalizmle beraber kültürel liberalizm laik Türklerin, fakat bundan daha dramatik bir
ekilde slami bir ya am tarzı arzulayanların gündelik ya amlarını de i tiriyor. slamcı medya örgütlerinin
kurulu u - televizyon kanalları, radyolar, gazeteler - slami kültürel e lenme biçimlerini filmlerde,
romanlarda, müzik ya da tiyatroda olsun yaygınla tırıyor. slami bir hizmet sektörü, slami bir tatil biçimi
için sa ladı ı kolaylıkların reklamını yapan lüks oteller sunuyor; bu oteller ayrı plajlar ve alkolsüz içkiler
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sunuyorlar. slami kıyafet ve moda gösterileri, slami sivil toplum kurulu ları, slami vakıflar, slamcı
giri imcilerin kurulu ları ve slamcı kadın platformlarının hepsi hareketli ve hızlı bir sosyal varlı a i aret
ediyorlar. Bu örnekler yeni slamcı orta sınıfların olu tu unu ve bu sınıfların, siyasal yolların, kültürel
ileti im a larının, hizmet sektörünün ve yeni tüketim kalıplarının edinilmesi yoluyla yukarıya do ru sosyal
hareketlilik kazandı ını gösteriyor. (Göle, 2011: 153)
Günümüzde bo zamanların önemli bir boyutunun tüketim kültürü üzerine yaslandı ını da
belirtmekte yarar vardır. Tüketimin yükselen egemenli i, tüketimin araçsallıktan amaçsallı a dönü mesi,
insanların seküler ya am biçimine ne kadar entegre oldu unun önemli göstergelerinden biridir. Tüketti in
kadar de erli, tüketti in kadar saygın, tüketti in kadar aranan ki i olmak genel kabul gören bir de er haline
gelmi bulunmaktadır.
Dini de er, inanç ve semboller tüketim kodlarıyla girdi i girift ili ki sonucunda metala maktadır.
Di er taraftan tüketim toplumun kodlarını içselle tiren insanlar dinlere de di er metalara yakla tıkları gibi
birer meta olarak yakla abilmektedirler. (Demirezen, 2015: 53)
Dönü en davranı biçimlerine baktı ımızda, bunlar ba ta kadının kamunun önünde yer almasının
normalle mesinden, kadın-erkek birlikteli ine, e lenme anlayı ındaki genel zihniyet de i ikli inden futbol
ve müzi e yakla ıma kadar bir de i iklik gösterir. Dindarlar, aynı zamanda daha önce sahip oldukları –hem
fiziki hem de toplumsal- marjinal görünümden, kendi kimliklerini çok fazla öne çıkarmadan “ötekilerle”
kayna arak me rula ma çabasına girmi lerdir. (Bilgin, 2003: 211)
Genel De erlendirme
Her ne kadar sekülerle me kültür dalgası Avrupa’da ortaya çıkmı sa da orada kalmamı ve Türkiye
de dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına almayı ba armı tır. Bizler artık, toplum olarak büyük çapta
seküler bir ya amın içerisindeyiz diyebiliriz. Gerek fikir hayatımızda gerekse de toplumsal ili kilerimizde
hızla sekülerle iyoruz. Geni çapta seküler dü ünüyor ve davranıyoruz. Burada dinden, dinselden tamamen
koptu umuzu iddia etmiyoruz, fakat orantısal olarak ya anan de i im, dinsel olanın aleyhine yani dinin
zayıflamasına yönelik bir seyir izlemektedir. Ba ka bir ifadeyle seküler ya am tarzı yükselmekteyken dindar
ya am tarzı gerilemektedir diyebiliriz. Ayrıca, sekülerle menin her birey ya da grupta aynı derecede ortaya
çıktı ını söyleyemeyiz. Yo unluk ve düzeyleri farklı olsa da ortak ana yönelimin seküler (dünyevi) olana
do ru oldu unu söylüyoruz.
Giri kısmında da belirtti imiz gibi Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alanı büyük çapta seküler
yapıların ve kuralların egemenli i altında oldu undan biz daha çok sürecin, insan – ahlak ili kisi, e itim,
din ve bo zamanlardaki yansımalarını görmeye çalı tık.
Gündelik sosyal ili kilerimiz de artık seküler de er ve hedeflerin etkisi altına hızla girmektedir.
Ahlaki de erlerimiz artık dinsel de il daha çok seküler karaktere bürünmü tür. Buna ba lı olarak da
hedefledi imiz insan (birey) tipi de do al olarak dönü mektedir. Dindar birey de il dünyevi birey hızla
de er kazanmaya ba lamı tır.
E itim hayatımız da sekülerle menin ciddi anlamda etkisi altına girmi tir. E itim kurumlarımız
daha çok seküler bilgilerin aktarıldı ı, maddi ve pozitif bilimlerin önem kazandı ı yerler olarak
yapılanmı lardır. Keza, bu noktada, e itim ve ö retim, hem anlam hem de i lev de i imine de u ramı tır.
Din merkezli e itimin, ilim irfan sahibi, dindar ve ahlaklı, toplumuna ve dinine yararlı birey ideali, yerini
seküler merkezli ba arılı, donanımlı, kariyer sahibi, fırsatları de erlendirebilen vs. birey ideali almı tır.
Dini hayatımıza gelince, gerek fikri düzeyde gerekse de ameli (ibadetler) düzeyde hızla
sekülerle iyoruz. Fikri düzeydeki sekülerle me, hayata, do aya ve ya topluma artık din merkezinden
bakmadı ımızı göstermektedir. Ameli düzeydeki sekülerle me ise dini ibadetlerdeki azalma ve ya terk, dini
ki i, kimlik, sembol ve özel günlere verilen önemin azalması olarak kar ımıza çıkmaktadır.
Nihayet sekülerle menin bo zamanlarımıza yansıması. Evet, bo zamanlarımızı artık din de il
dünya dolduruyor. Bo zamanlarımızı kitap okuyarak, ilim ö renerek ve payla arak, ibadet ederek, kısacası
öteki hayatı (ahiret) dü ünerek geçirmiyoruz. Tatiller, e lenceler, ans oyunları, yarı malar, sportif
etkinlikler, müzik konserleri, sinema, tiyatro vs. tüketim kalıpları hayatımızda hızla yayılıyor.
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