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Özet
Aydınlanma dönemiyle birlikte seküle-
rizm tartışmaları pek çok disiplinin konu-
su haline gelmiştir. Teknolojinin ve bilimin 
ilerlemesi ve rasyonel aklın ön plana çık-
masının neticesinde, dinin toplumsal ve 
kamusal alandan geri çekildiğine yönelik 
iddialar söz konusu olmuştur. Batı top-
lumlarının içerisinde başlayan sekülerizm 
tartışmalarında farklı coğrafyalarda da di-
nin geri çekildiğine yönelik genel bir yak-
laşım vardır. Bu yaklaşımın sebebi Avrupa 
harici toplumların modernleşme süreci ile 
açıklanabilir. Ancak durum tam olarak 
böyle değildir. Farklı coğrafyalarda farklı 
dinamiklerin söz konusu olması, seküleriz-
min aynı şekilde her toplumda var olduğu 
ya da aynı şekilde biçimlenemediğinin bir 
göstergesidir. Günümüzde küreselleşme 
ve göç süreçlerinin meydana getirdiği yeni 
toplumsal görünümler, pek çok araştırma-
cının yönünü de-sekülerizm tartışmalarına 
çevirmiştir. Özellikle Doğu toplumlarının 
inanç pratikleri ve dini kimlik görünüm-
lerinin kamusal alanda yer alması, hem 
Batı’ya göç eden Müslümanların entegras-
yon süreçlerinin, hem de kendi iç dinamik-
lerinin “özgürlükler” adı altında yeniden 
tartışılmasına neden olmuştur. Çalışma 
içerisinde, Türkiye toplumunda mevcut 
olan seküler ve post-seküler unsurların 
“Bir Başkadır” dizisi üzerinden örneklene-
rek sunulması hedeflenmiştir.
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Abstract
With the Enlightenment, discussions of se-
cularism have become the subject of many 
disciplines. As a result of the advancement 
of technology and science and the promi-
nence of rational mind, there have been 
claims that religion has withdrawn from 
the social and public sphere. In the discus-
sions of secularism that started in Western 
societies, there is a general approach that 
religion has withdrawn in different geog-
raphies. The reason for this approach can 
be explained by the modernization process 
of non-European societies. However, this 
is not exactly the case. The fact that diffe-
rent dynamics exist in different geograp-
hies is an indication that secularism exists 
in the same way in every society or cannot 
be shaped in the same way. Today, the 
new social aspects created by globalization 
and migration processes have turned the 
direction of many researchers to de-secu-
larism discussions. Particularly, the belief 
practices and religious identity aspects of 
Eastern societies in the public sphere have 
led to the re-discussion of both the integ-
ration processes of Muslims who migrated 
to the West and their internal dynami-
cs under the name of “freedoms”. In the 
study, it is aimed to present the secular and 
post-secular elements in Turkish society by 
exemplifying them through the series
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