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Özet
Bu makalenin amacı, ABD’nin seküle-
rizm anlayışını, siyaset, toplum ve aka-
demi bağlamında incelemektir. Makale, 
özellikle mezhepsel misyonla kurulan 
Amerikan üniversitelerinin zamanla se-
küler ideolojiyi referans alarak piyasa 
odaklı bilim üretme süreçlerini ve bu 
süreçlere etki eden faktörleri ele ala-
caktır. Çalışmada literatür araştırması-
na dayanan bir yöntem kullanılmıştır. 
Makalenin başlığı, makalenin amacını 
ve Amerikan üniversitelerinde yaşa-
nan değişimi sarih anlattığı düşüncesi 
ile George M. Marsden’in kitabına atıfla 
konulmuştur1. Makaleden elde edilen so-
nuca göre, ABD’deki seküler anlayış bu 
ülkenin kendi tarihsel, toplumsal ve si-
yasal koşullarından neşet ederek siyaset, 
toplum ve akademinin pratiğinde vucut 
bulmuştur. Akademide var olan seküler 
anlayışın temelinde, üniversite yönetim 
kurulu, bağış müessesesi ve piyasa tara-
fından yönlendirilen öğrenci tercihlerinin 
geldiği düşünülmektedir. Bu faktörler, 
üniversitelerde seküler bilim paradigma-
sının hegemonya kurmasını sağlamış ve 
çoğulcu olan bir toplumu, seküler tekelci 
bir paradigmaya mahkûm etmiştir.
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1 George M. Marsden (1994). The Soul of The American University: From Protestant Establishment to Established 
Nonbelief, Oxford University Press, New York. Marsden, Amerikan üniversitelerinin Protestanlığın 
inanç, bilgi ve yaşam tarzının taşıyıcı ve üretici kurumları niteliğinde bir misyonla kurulduklarını ancak 
zamanla seküler ideoloji ve bilginin üreticileri konumuna dönüştüklerini anlatmaktadır. Bu kitap, 
Amerikan üniversitelerinin gidişatını sorgulayan bir çok yayının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Abstract
The purpose of this article is to examine the 
US understanding of secularism in the con-
text of politics, society, and academia. The 
article will deal with the market-oriented 
science production processes of the American 
universities, which were established with a 
sectarian mission, and the factors affecting 
these processes, by referring to the secular 
ideology over time. In the study, a method 
based on literature research was used. The 
title of the article was put in reference to the 
book of George M. Marsden, with the thou-
ght that it clearly explains the purpose of the 
article and the change in American universi-
ties. According to the conclusions obtained 
from the article, the secular understanding in 
the USA emerged from the historical, social, 
and political conditions of this country and 
embodied in the practice of politics, society, 
and academia. It is thought that the basis 
of the secular understanding in academia 
is driven by the university administrative 
board, endowment, and the market that de-
termined students’ preferences. These fac-
tors enabled the secular science paradigm 
to establish hegemony in universities and 
compelled a pluralistic society to a secular 
monopoly paradigm.
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