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Özet
Bütüncül anlayış ve tanımlara rağmen se-
külerleşme bugün, kültürel değişmezler 
varsayımının zayıfladığı yeni toplumsal 
dinamikler üzerinden ele alınmalıdır. 
Ortak değerlere bağlılığın yüksek olduğu 
bir toplum düzeninin geride bırakıldığı ve 
özgürleştirici politikaların işlev kazandığı 
yeni düzeyde sekülerizm, bütünlükleri 
parçalayan bir perspektifle incelenmeyi 
beklemektedir. Gündelik yaşam dünya-
sına odaklanan böylesi bir incelemenin, 
dinin politik yaptırım gücünü yitirmesine 
ve politik arenadan geri çekilmesine doğ-
rudan odaklanma koşulu yoktur. Değerler 
evreni, kurumların yasalarına doğrudan 
tabi olmaksızın, dijital endüstri altında bi-
çim almaktadır. Düzenleyici bir kamusal 
yaptırım yerine, özgürleştirici ve parçala-
yıcı bir yönelim arz eden sanal mecralarda 
artık, sıradan bireylerin de tecrübeleri öne 
çıkarılmaktadır. Bu içeriklerin, konuşul-
mayan olanı konuşulabilir kılmaya, sesli 
söylenme ihtimali zayıf olan toplumsal 
durumları masaya yatırmaya yönelik kur-
gulandığı gözlenmektedir. Bir nitel araş-
tırma olan bu çalışma, “yaşam tarzı” söy-
leminin hangi tür yeni dinsellikleri işaret 
ettiği üzerinde durmaktadır.
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Abstract
Despite holistic understanding and defi-
nitions, secularization should be handled 
today through new social dynamics where 
the assumption of cultural constants has 
weakened. The new level of secularism, 
where a social order with a high commit-
ment to common values   is left behind and 
emancipatory policies function, awaits to 
be examined with a perspective that shat-
ters integrity. Such an examination of the 
world of everyday life does not necessarily 
focus directly on religion’s loss of political 
sanction and its withdrawal from the po-
litical arena. The universe of values   takes 
shape under the digital industry, without 
being directly subject to the laws of institu-
tions. Instead of a regulatory public sanc-
tion, the experiences of ordinary individu-
als are also highlighted in virtual media, 
which has a liberating and disintegrating 
orientation. It is observed that these con-
tents are designed to make the unspeakab-
le speakable and to discuss the social situa-
tions that are unlikely to be spoken aloud. 
This study, which is a qualitative research, 
focuses on what kind of new religiousness 
the “lifestyle” discourse indicates.
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