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evgili Okur,

Teşekkür ederim “sekülerleşme tartışmaları”na gösterdiğin ilgi için. Zira bu kitabın ortaya çıkması için harcanan
tüm emek, biraz da senden gelecek bu ilgiyle alakalıydı. “Sekülerleşme” kavramı etrafında dönen konulara meraklı olman sayesinde tanışmış olduk. Ümit ediyorum elinde tuttuğun bu kitap,
merak ettiğin birçok soruya yanıt verebilme potansiyeli taşıyordur. Bunu özellikle umursuyorum. Çünkü kitap seni düşünerek
yazıldı. Hatta yer yer beraber yazdık diyebilirim.
Tahmin ediyorsundur, normalde kitap yazım süreçleri “yalnız
zaman dilimleri”nden oluşur.
Benimki öyle olmadı. Son 11 ay boyunca, günün hangi saati
olursa olsun, ne zaman otursam yazmaya, masanın sağında, solunda, bi’ şekilde ekranı görebileceğin her yerde, sen de vardın.
Her bir cümleyi ve hatta kelimeyi yazdıktan sonra, senin okumanı
bekledim. Bazen sen sordun, ben yanıtladım, bazense sen sormadan kafanda oluşan sorulara yanıtlar vermeye çalıştım. Bana hak
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vermen için değil, senin tarafından anlaşılmak istediğim için açık
bir dil kullandım.
Sevgili Okur,
Şimdilik aramızın iyi olduğunu biliyorum. Zira bu kitap senden
bağımsız yazılmadı, yazılamazdı da. Ulaştığım sonuçları mümkün
mertebe “bağırmayan” bir üslup ile seninle paylaşmak istedim.
Ama zaman zaman heyecanıma yenik düştüğüm, seni kolundan
çekiştirip “Allah aşkına şuradaki istatistiki verilere bak!” dediğim
anlar muhakkak olmuştur.
Hoş gör beni.
Heyecanımı bastırmak için kendimle mücadele ettiğimi bilmeni isterim. Bazı zamanlar yazdıklarımı tekrar okurken, “Oldu
Volkan, bi de istersen ‘gel abicim, gel ablacım, en güzel sekülerleşme sonuçları burda’ diye yazsaydın!” şeklinde kendime kızdığım
anlar oldu.
Ama neyse ki heyecanımı dizginleyen editörüm ve koca bir
ordu vardı etrafımda (Teşekkür kısmındaki isimlerden bahsediyorum).
Demem odur ki, ben yine yazardım da, senin “eleştirel gözle”
okuyacağını bilmem, kitabın çok daha titiz şekilde hazırlanmasına sebep oldu. Muhakkak ki kafandaki tüm soruların yanıtını
bulamayacaksın ve belki de kitabın ortaya koyduğu sekülerleşme
kavramı ile Türkiye üzerine yazılmış bölümlere katılmayacaksın.
Olsun.
İfade etmeliyim ki, Türkiye’de henüz emekleme aşamasında
olan sekülerleşme tartışmaları, olgunlaşmak için senin tüm eleştirilerine, önerilerine, karşı çıkışlarına, yorumlarına ve sorgulamalarına ihtiyaç duymakta. Batı’daki literatür 60 yılı devirmiş
durumda iken, Türkiye’ye bu tartışma yeni yeni giriyor. Tartış-
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manın sağlıklı zeminde yürütülebilmesi için senin düşüncelerine
ihtiyacımız olduğunu bilmeni isterim. Fikirlerini esirgememen,
tartışmanın boyutunu zenginleştirecek.
Kim bilir belki bi’ gün orada ya da burada, sekülerleşme tartışmalarını yüz yüze yapma şansımız da olur. O zamana dek, yani bi’
dahaki konferansta ya da bi’ başka eserde görüşüne dek, kendine
iyi bakman dileği ile,
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