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Özet
Günümüz modern toplumlarını en çok 
ifade eden kavramların başında hiç kuş-
kusuz sekülerleşme geliyor. Sekülerleşme 
sosyal teoride özellikle dinin geleneksel 
toplularda taşımış olduğu anahtar/mer-
kezi anlamı yitirerek, dini diğer kurum-
larla eşitleyen ve toplumsal etkisinin daha 
çok özel alanla sınırlı tutulmasına vurgu 
yapmak için ileri sürülen bir kuramsal 
açıklama getirmektedir. Bu anlamı ile se-
külerleşme kimi kez yanlış bir şekilde ele 
alındığı gibi dinin tamamen ortaya kal-
masından ziyade başat etkisinin ortadan 
kalkarak hayata anlam katan bir unsur ol-
maktan çıkmasına göndermede. Türkiye 
de sekülerleşme açısından elli yılı aşkın 
bir Osmanlı periyodu geçirdikten sonra 
Cumhuriyet döneminde de kimi zaman 
radikal kimi zaman yavaşlayan bir trend 
içinde sekülerleşmeye devam etmiştir. 
Ülkemizde sekülerleşme kavramının 
sağlıklı ve sosyolojik bir zeminde ele alın-
ması, özellikle Cumhuriyetin ilk yirmi 
yılında meydana gelen radikal dönüştü-
rücü devrimler içinde en önemlisi olan 
laiklik uygulamaları ile gölgelenmiş ve 
konu daha çok siyasal bir mesele olarak 
ele alınmıştır. Bu durum, Türk akademi-
asında sekülerleşmenin laiklik tartışma-
ları içinde kaybolarak yeteri kadar ele 
alınmaması gibi olumsuz bir durumu 
ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada seküler-
liğin sosyolojik olarak doğru bir biçimde 
konumlandırılmasından sonra Türkiye 
gerçekliği karşısında durduğu yere işaret 
edilerek konu açıklanmaya çalışılmıştır.
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Abstract
Secularization is indubitably one of the most 
expressive concepts in contemporary modern 
societies. Especially after religion has lost the 
key/central meaning it had in traditional so-
cieties, secularization has been a concept that 
was put forward by social theory in order to 
equate religion with other institutions and 
emphasize the limitation of its social influen-
ce within the private realm. Contrary to how 
it is sometimes misunderstood, secularizati-
on in this sense does not mean the disappe-
arance of religion altogether but it refers to 
the disappearance of religion’s primary effect 
which gives life a meaning. Turkey, after go-
ing through a secularization process of more 
than five decades during the late Ottoman 
Empire, has experienced the same process, 
sometimes in a radical and sometimes in 
a moderate way, in the Republican period 
as well. The practices of secularism, which 
was the most important one among the ra-
dical transformative revolutions especially 
during the first two decades of the newly 
built Republic has overshadowed adopting 
of a reasonable and a sociological perspec-
tive towards the concept of secularization 
in Turkey. The abovementioned conditions 
have led the Turkish academy into a negative 
situation where secularization disappeared 
in discussions revolving around secularism 
and has not been adequately dealt with. In 
this study, after determining a sociologically 
correct position for the concept of secularism, 
the subject matter has been attempted to be 
explained by pointing out where it stands in 
terms of Turkey’s reality.
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