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tezkire’nin temel amacı genel olarak sosyal bilim-
ler, özel olarak siyaset bilimi alanlarından bilim 
insanlarının düşüncelerini ve araştırmalarını 
paylaştıkları bir platform olmaktır. Bu çerçevede 
araştırma, inceleme, eleştiri ve benzeri özgün yazı-
lara yer verilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu 
yazarına aittir. Yayımlanmış yazıların yayım hak-
ları tezkire’ye aittir. Yayımlanmak üzere gönderi-
len çalışmalar öncelikle yayın kurulu tarafından 
amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kuralla-
rına uygunluk yönlerinden incelenir. Uygun bu-
lunan yazılar değerlendirilmek üzere bu alanda 
uzman iki hakeme gönderilir. Görüş ayrılığı söz 
konusu olursa üçüncü bir hakemin daha görüşü-
ne başvurulur. Hakem raporlarının olumlu olması 
durumunda yazı, yayım programına alınır.
Hakem raporları gizlidir. Dergiye gönderilecek ya-
zılar A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol 
boşluk 2.5 cm bırakılarak 1.5 satır aralıklı, iki yana 
dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto Times New 
Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Ça-
lışmanın MS Word ile yazılmış bir kopyasının tez-
kiredergisi@gmail.com e-posta adresine ekli dosya 
olarak gönderilmesi editoryal sürecin başlaması 
için yeterlidir.
Yazar/lar/dan ayrıca tümünün imzasını taşıyan 
bir telif devir mektubunu yayımcıya posta, faks 
veya e-posta eklentisi ile göndermeleri beklenir. 
Eğer çalışma birden çok yazarlı ise makalelerde 
editoryal yazışmanın kiminle yapılacağı da belir-
tilmelidir.
Gönderilen çalışmaların aşağıdaki bölümleri içer-
mesi gerekir:
• Türkçe başlık
• Yazarın/yazarların tam adları ve unvanları
• Yazar/yazarlar hakkında bilgi (çalıştıkları ku-

rumlar, adres, telefon, faks ve elektronik posta 
bilgileri, çalışma ve ilgi alanları, yayınlarından 
seçmeler)

• Türkçe özet (150-200 kelime arası)
• Anahtar kelimeler (3-5 kelime arası)
• İngilizce özet (150-200 kelime arası)
• İngilizce anahtar kelimeler (3-5 kelime arası)



Bu Sayıda…

Sekülerleşme konusu bütün güncelliği ile sosyal teoride tartışılmaya 
devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de tartışılmaya devam edece-
ğinden şüphe yok. Fakat kavramın Türkiye bağlamındaki konumla-
nışına baktığımızda ikircikli bir durum söz konusu. Bir taraftan kav-
ramın Türkiye’deki gündelik hayatı açıklama noktasındaki analitik 
gücünün zayıflığı, yetersizliği ve hatta sosyal gerçekliği çarpıtmaya 
müsait yan anlamları mevcutken, diğer taraftan sekülerleşmenin dı-
şında söz konusu olguyu izah etmeye imkân sağlayan kavramların 
üretilemeyişi ya da kullanılamayışı ve dolayısıyla sekülerleşme kavra-
mına bir mahkûmiyet durumu mevcut. Ne onsuz ne onla!

Türkiye’de kavramın analitik gücünün zayıflığının yanı sıra yanlış 
tanımlanması sorunu meseleyi çok daha derinleşmiş problemlerle bir-
likte ele almayı gerektiriyor. Dahası seküler, sekülerleşme, sekülerizm 
kavramlarının sıklıkla birbirinin yerine kullanılması, seküler olanın 
çağdaş, modern ve laik olanla sıklıkla karıştırılması; her yerde benzer 
süreçleri kapsayan homojen bir sekülerleşme sürecinin işlediğine dair 
yanılgı, sekülerleşmenin sıklıkla din dışılık olarak kullanılması vs. me-
seleyi hepten içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yani mevcut halinin ye-
tersizliğini konuşma aşamasına gelemeden kavramın doğru düzgün 
tanımlanması ve konumlanması önemli bir mesele olarak karşımızda 
duruyor. Hal böyle olunca sekülerleşme kavramının analitik değerini 
sorgulama aşamasına bir türlü geçilemiyor. Daha açık ifade etmek ge-
rekirse, sosyal bilim dilimizde kavramın neliğine ilişkin paramparça 
olmuş bir dil üretilmiş durumda. Ve ne yazık ki bahçedeki kötü otları 
ayıklamadan, ağacın bizim arzu ettiğimiz meyveyi verip veremeyece-
ğini görmek imkânsız hale geliyor. Kavramın tarihsel, mekânsal ko-
şullarına ve bugünkü seyrine baktığımızda da göreceğimizden mut-
main olmamayı gerektirecek birçok sebep mevcut.

Sekülerleşme kavramının bizi sürüklediği bir diğer ikirciklik 
durum ona mahkûm oluşumuz. Halen Türkiye’deki gündelik haya-
tı açıklamak için yerli yerinde kavramlar üretebilmiş değiliz. Sosyal 
bilimlerde kavram geliştirmeye yönelik kabızlığımız malum. Fakat 
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Türkiye’de sosyal teorinin en uzun soluklu meselelerinden birisi olan 
sekülerleşme tartışmalarının gramerini genişletecek yeni kavramların 
üretilemeyişi, tartışmanın kendi seyrinden ziyade, sosyal bilim yapma 
tarzımıza ilişkin bir dizi sorunlara işaret ediyor. Bu sorun için müstakil 
dosyalar hazırlamak mümkün. Kısaca bir değini ile yetinelim. Bunca 
saha çalışmasının, makalenin, kitap çalışmalarının, tezlerin üretildiği 
bir vasatta mevcut sorunlarımızı izah etmeye imkân sağlayacak kav-
ramların üretilemeyişi, ortaya konan çabanın neliğine ilişkin soruları 
beraberinde getiriyor. Ne için yazıyoruz? Mevcut sosyal bilim dilini ve 
anlatısını sürekli yeniden üretmek için mi? Yoksa kendi meselelerimizi 
tartışabilmek için mi? Sanırım sekülerleşme kavramı mevcut sıkıntıla-
rımızı izah etmek için iyi bir hareket noktası. Bu dosya böyle bir ha-
reket noktasını inşa etmek için siz okuyucuların dikkatine sunulmuş 
durumda.

Bir taraftan kavramın sığlığı ve Türkiye bağlamındaki problemle-
ri, diğer taraftan kavrama duyulan mahkûmiyet belirli yarıklar açarak 
sosyal bilim dilimizi meşgul etmeye devam ediyor. Fakat hatırlama-
mız gereken basit ve bir o kadar sade hususlar mevcut. Türkiye’de 
artık sosyal gerçeklik sekülerleşme kabına sığmıyor. Kavramın ve kav-
ramın arkasında yatan perspektifin Türkiye’yi açıklamaya yönelik ve-
sayeti çoktan son bulmuş durumda. Önceden açıkladığına ilişkin sanı 
ise geçmişle hesaplaşmanın son demlerini yaşıyor. İzah yetisi düşü-
yor. Kavramın sorgulanışı ve yerinden edilişi, tanımı yapanın mukte-
dirliğinin sorgusunu da beraberinde getiriyor. Böylelikle tanımlaya-
nın, tasnif edenin, ölçenin, biçenin ve şekillendirenin egemenliği gün 
geçtikçe eriyor. Avrupa merkezci dilin içinde tutsak olmuş sosyal ger-
çeklik kendi potansiyelini ve imkanını ararken aslında tanım yapanın 
iktidarını sorguluyor. Sekülerleşme kavramı mevcut yerinden etmeler 
için de iyi bir hareket noktası.

Bugün Avrupa dillerinde sekülerleşme kavramının eleştirisi şid-
detli bir şekilde yapılmakta. Ve fakat her eleştiri Avrupa merkezli bir 
tahayyülden üretildiği için sekülerleşme kavramını olmasa dahi, bu 
kavramı üreten paradigmayı yeniden üretmektedir. Esasında Avrupa 
dışında birlikte yaşamanın, hatta Avrupa dışında refahla, huzurla, 
saadetle malul olmuş bir hayatın mümkün olmadığını imlemekte-
dir. Farklı kavramlarla Avrupai bir iddia yeniden pişirilmektedir. 
Sekülerleşmeye dair üretilen müspet, müphem ya da eleştirel tartış-
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maların ekseriyeti mevcut ekonomik, siyasi ve kültürel sistemin, tari-
hin geldiği noktada tek ve en iddialı sitem olduğunu vurgulamakta-
dır. Fakat gelgelelim Avrupa kendi iddiasının imtihanını verememiş 
durumdadır. Göçmenlere karşı yaklaşımı, pandemi sürecinde her bir 
toplumun ülkenin bencil tutumları, dünyada aşının eşitsiz dağılımı, 
Avrupalı ülkelerin kaynağı olduğu ekolojik krizlere dair yaklaşımı ve 
daha birçok husus kendi iddiasının imtihanını veremediğinin delili 
niteliğindedir. Tamda bu sebeple hayata ilişkin bir iddianın, teklifin 
duyulacağı yerin sadece Avrupa olmadığını, başka birlikte yaşamaya 
ilişkin yeni kavramların, olguların, sistemlerin varlığını ifade etmek 
Türkiye’de nefes alan her aydının mesuliyetindedir. Nitekim tarih ne 
sekülerliğe ne de Avrupa modernliğine mahkûm değildir! Onu bu dü-
zeyde aşkınlaştırmak ve her toplumda bir vaka olarak aramak olsa olsa 
psikolojik bir eşiğin altında kalmışlıktan kaynaklanmaktadır. Nitekim 
tarihin farklı tecrübelerinde ve düşünce evrenlerinde bugün sekülerli-
ğe ve ilişik kavramlarına hapsedilemeyecek teklifler mevcuttur. Bütün 
mesele bu teklifleri ortaya koymaya imkân sağlayacak mükellefiyet-
ler geliştirmektedir. Bu uzun ve meşakkatli yol aynı zamanda içinde 
yaşadığımız coğrafyanın kaderinde saklı bir nizam olarak menzilini 
beklemektedir!

Bugün kendinden mülhem bir perspektife ve kavrama ihtiyaç var-
dır. Başta ifade ettiğimiz ikircikli konuma ve sosyal teori dilimizin bü-
tün sıkıntılarına rağmen sekülerleşmeyi tartışmaya açmak ve farklı gra-
merlerin içinden bir söylem ile eleştirebilmek, üzerine oturduğumuz 
fikri tecrübe içinden bakıldığında pek tabi mümkündür. Bize düşen 
bu mümkün ata ilişkin arayışıdır. Elinizdeki dergi bu hedefle oluştu-
rulmuştur. Elbette sekülerleşme kavramına ilişkin meseleleri halletmiş 
değildir. Fakat niyet olarak yukarıda çizdiğimiz çerçeveyi bedenleştir-
meyi arzulamaktadır. Yeni bir dil ve gramer ile Türkiye’de gündelik 
hayatın izah edilmesi gerektiğini tartışmaya açmaktadır. Bu bağlam-
da konumuza ilişkin yedi araştırma makalesi vardır. İlk makale Büşra 
Nur Topal’ın kaleme aldığı Dijital Kiliseler: Youtube İtiraf Kanallarındaki 
“Yaşam Tarzı” Söylemine Bir Bakış adlı çalışmadır. Bu makalede Topal 
yeni mabetler olarak şekillenen Youtube kanalını sekülerleşme tartış-
maları bağlamında değerlendirmiş ve yeni bir kavramsallaştırma de-
nemesinin örneğini analiz etmiştir. Dosyanın ikinci araştırma maka-
lesi bir çeviridir. Peter L. Berger’in Din ve Moderniteye Daha Derin Bir 
Bakış adlı makalesini Gamze Peçe çevirmiştir. Böylelikle alanda en faz-
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la konuşulan, atıf yapılan bir teorisyenin makalesi Türkçeye kazanıl-
mış ve tartışmaya açılmıştır. Bir diğer makale sekülerleşme kavramı-
nın izlenebileceği bir alana yönelmiştir. Duygusal Çekicilik Bağlamında 
Muhafazakâr Tüketim Reklamları: Yemen Zırhı Reklamı Şükrü Macun’un 
kaleminden okuyucuların dikkatine sunulmuştur. Sekülerleşmenin 
eleştirisini ve açımlanmasını ifade eden Post Sekülerizm kavramı’da 
dosyada unutulmamıştır. Bu kavramı Gamze Şenyayla Post-Seküler 
Unsurların Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Başkadır Dizisi Örneği 
adlı çalışmasıyla Türkiye’deki bir dizi örneği üzerinden irdelemekte-
dir. Amerikan Üniversitesinin Ruhu: Protestan Kuruluştan Kurumsallaşmış 
İnançsızlığa başlıklı yazısıyla Hüseyin Tutar, Sekülerleşme Karşısında 
Türkiye Gerçeği yazısıyla da Mustafa Kemal Şan okuyucuyla buluşmak-
tadır. Dosyanın son yazısı ise Sekülerleşme tartışmalarının Türkiye’ye 
bakan bir yüzünü gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda Yasin 
Yılmaz, Peter Ludwig Berger’in Sekülerizm Anlayışı ve Türkiye Gözlemleri 
adlı makaleyi kaleme almıştır.

Dergimiz sadece araştırma makaleleri ile okuyucularla buluşma-
maktadır. Artık geleneksel hale gelmiş gündem yazılarıyla da konuyu 
daha esnek, fakat derinlikli bir dil ile tartışmaktadır. Bu sayının gün-
dem yazılarında okuyucu Mazhar Bağlı, Şevki Bakırcı, Necdet Subaşı, 
Kamil Ergenç ve Yasin Aktay ile hasbihâl edecektir. Her bir yazının 
muhabbet tadında olduğu bu bölümde sekülerleşme üzerine derinlikli 
deneme ve değerlendirme yazıları mevcuttur.

Yine gelenek haline geldiği üzere söyleşi bölümü okuyucunun il-
gisine sunulmuştur. Söyleşimiz İslamcılık ve sekülerleşme tartışmala-
rında dünya çapında ün kazanmış bir düşünür ile yapılmıştır. Salman 
Sayyid, Arap Baharını 10. Yılında değerlendirmiş ve çok önemli tes-
pitlerde bulunmuştur. Bu söyleşinin hem dergimiz hem de düşünce 
dünyamız açısından bir başka anlamı daha vardır. Bu anlamın hafı-
zalarımıza bir hüzün olarak kazınacağını ifade etmek abartılı olmaya-
caktır. Söyleşiyi gerçekleştirilen Maşallah Nar kendi emeğinin somut 
çıktısına dokunamadan hayata veda etmiştir. Fakat bu ve bundan ön-
ceki çabaları ile gönüllere dokunmuştur. Böylelikle hayır ve hasenat 
kapısın her daim açık olacağını ümit ediyoruz. Her çabasının ahiret 
hayatında kendisine ikram olarak dönmesini niyaz ediyoruz.

Kitap İncelemesi-Tanıtım ve Değini bölümünde dört çalışma 
bulunmaktadır. Bu bölümün ilk çalışması Ruhi Can Alkın’ın Yasin 
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Aktay’ın İslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları adlı eserinin değerlendi-
rilmesidir. Sayımız için kaleme alınan bir diğer kitap değerlendirmesi 
Merve Sultan Akçakaya’nın Andrew Davison’ın Türkiye’de Sekülarizm 
ve Modernlik: Hermenötik Bir Yeniden Değerlendirme adlı kitabın incelen-
mesidir. Bu bölümün bir diğer değerlendirmesi ise Serra Tuğba Genç’in 
Salman Sayyid’in Ölçülü Seküler Çokkültürlülüğün Çelişkileri adlı ese-
ridir. Bu bölümün son çalışması Ivan Kalmar’ın Tariq Modood’un 
eserlerini incelediği Kapsayıcı Milliyet: Tariq Modood’un “Sekülerizm ve 
Çokkültürlülük Üzerine Yazılar”ından Yansımalar adlı makalesi Çağla 
Narin tarafından tercüme edilmiştir.

Dergimiz düşünce hayatına takdim edilirken bir elim hadise daha 
zuhur etti. Teoman Duralı hocamız bu fani hayata, gerisinde birçok 
öğrenci ve eser bırakarak veda etmiştir. Düşünce dünyamız açısından 
çok önemli bir kayba işaret eden bu ayrılış, fikriyatımıza dair bırakılan 
izlerin yola dönüşmesi için Teoman Duralı Hocamızın arkasında bı-
raktıklarına kavuşmak anlamına gelecektir.

Aramızdan ayrılmaları hasebiyle bu dosyayı Maşallah Nar ve 
Teoman Duralı hocalarımızın aziz hatıralarına ithaf ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda Türk Modernleşmesini ele alacağımız dosya 
konusunu, bir sonraki sayıda ise Postmodernizm ve Modernizm’i dosya 
konularıyla buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.

Tezkire
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