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Özet– Bu makale, yazar›n ‘Religious Education: An Interpretive App-
roach’ adl› eserinde de oldu¤u gibi öncelikle temsil, yorumlama ve
düflünümsellik anahtar kavramlar›n› tart›flarak yorumlay›c› din e¤iti-
mi yaklafl›m›n› tan›tma amac›n› gütmektedir. Makale, bu fikirlerin de-
neysel bir program gelifltirme projesi olan Warwich Din E¤itimi Pro-
jesine (The Warwich RE Project) nas›l uyguland›¤›n› göstererek de-
vam etmektedir. Nihayet Warwich Din E¤itimi Projesinin tamamlay›-
c›s› olarak görülen yorumlay›c› yaklafl›m›n dört de¤iflkeninin üzerin-
de durulmaktad›r. ‹kisi ‹ngiltere’deki Warwich Din ve E¤itim Araflt›r-
malar› Biriminde yap›lan çal›flmayla (Krisman ve O'Grady’nin çal›fl-
malar›) ba¤lant›l›d›r. Di¤erleri ise Güney Afrika (Stonier, Kwenda ve
Mndende) ve ‹sveç’teki (Eriksson) din e¤itimcilerinden al›nm›flt›r.

Anahtar Kelimeler– Hermenötik, Yorumlay›c› Yaklafl›m, Yorum,
Düflünümsellik, Din E¤itimi, Temsil.

&
Religious Education: An Interpretive Approach (Jackson, 1997) adl› ki-
tab›mda, din e¤itiminin en az›ndan baflkalar›n›n dinî dünya görüfllerine
yönelik bir anlay›fl› içermesi hâlinde, dinî materyalin sunumu ve yorum-
lama metotlar› bak›m›ndan ele al›nmas› gereken bir dizi sorunun ortaya
ç›kaca¤›n› ileri sürdüm. Dinî dünya görüfllerini kapal› kanaat sistemleri
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olarak sunman›n tehlikelerine iflaret ettim, bireyin kiflisel ve sosyal kim-
lik duygusunu flekillendirmeye yard›m eden çeflitli etkenlere dikkat çeker-
ken bireyselli¤e imkân veren daha kiflisel ve esnek bir model önerdim. 

Ayr›ca dinî materyalin yorumlanmas› için, özellikle sosyal antropoloji-
nin çeflitli dallar›ndan ald›¤›m iç görülerle, baz› metotlar gelifltirdim. Bu
metotlar, ö¤rencilerin di¤er anlay›fllar› ö¤renirken kendi ön kabullerini
bir yana b›rakmalar›n› beklemek yerine (ki bir çok fenomenal yaklafl›m-
da bu beklenmektedir) do¤rudan onlar›n kendi kavramlar›ndan ve dene-
yimlerinden yararlanma yolunu seçmektedir. Yorum ö¤reniciyi hâlen an-
lad›¤› kavramlar› baflkalar›n›n kavramlar›yla karfl›laflt›rmaya sevk eder.
Bunun için ö¤rencinin kendi perspektifi ö¤renme sürecinin zarurî bir
parças›n› oluflturmaktad›r. Bu konu ö¤retim aç›s›ndan çok önemlidir.
Çünkü e¤itimciler baflkalar›n›n dünya görüfllerini ö¤retmek ve ö¤renmek
için stratejiler gelifltirirken, ö¤rencilerin kendi anlay›fllar›na karfl› da du-
yarl› olmal›d›rlar.

Ayr›ca ö¤rencilerin (ya da araflt›rmac›lar›n) kendi deneyimleri ile yaflam
tarz›n› yorumlamaya çal›flt›klar› kiflilerin deneyimleri aras›ndaki iliflki-
nin farkl› yönlerini ifade etti¤i anlafl›lan düflünümselli¤in (reflexivity) çe-
flitli unsurlar›n› da ele ald›m. Düflünümselli¤in üç yönüne dikkat çektim
(Jackson, 2000a):

(i)  Ö¤renicinin kendi yaflam tarz›na iliflkin anlay›fl›n› yeniden gözden
geçirmesi (baflkas›n›n yaflam tarz› hakk›nda düflünme yoluyla “ah-
lâken” yükselme).

(i i)  Üzerinde çal›flt›¤› materyalin yap›c› bir elefltirisini yapma.

(i i i) Yorum sürecine sürekli elefltiri gelifltirme; metodolojik olarak öz-elefl-
tirel olma.

Bu hususlar›n da pedagojik muhtevalar› bulunmaktad›r. Düflünmeyi ve
yap›c› elefltiriyi teflvik eden bir e¤itim yaklafl›m›na gerek bulunmaktad›r.
Ö¤retmen, ister tart›flmalar ister faaliyetler yoluyla ö¤rencilerin dinî ve
ideolojik arka plânlar› hakk›nda ne kadar bilgi sahibi olursa, ö¤retim o
kadar duyarl› ve odaklanm›fl olur. Bu din e¤itimi yaklafl›m›n›n pedago-
jisi ayr›ca ö¤rencilerin arkadafllar›ndan içgörüler kazanmas›na ve s›n›f-
taki farkl› fikirleri inceleyebilmesine imkân verecek metotlar gerektir-
mektedir. Din e¤itiminin “içeri¤i” yaln›zca ö¤retmen taraf›ndan sa¤la-
nan veriden oluflmaz, ayr›ca kat›l›mc›lar›n bilgisi ve deneyimini ve iki ta-
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raf aras›nda etkileflimli (interaktif) bir iliflkiyi de içerir. Farkl› arka plân-
lara sahip çocuklarla çal›flan uzman bir din e¤itimcisinin, diyalektik ö¤-
renmeyi idare etmek için profesyonel beceriye gereksinimi vard›r. Ö¤ret-
menler, ö¤rencilerin kendi durufllar›na ve ayn› zamanda ö¤retilen mater-
yale yönelik do¤ru bir duyarl›l›¤a sahip olabilirler ve uygun pedagojiler
gelifltirebilirlerse, o zaman farkl›l›¤› kapsayabilen gerçek bir tart›flmal›
din e¤itimi forumu ortaya ç›kabilir.

‹çeridekiler ve D›flar›dakiler1

Temsil (representation), yorumlama (interpretation) ve düflünümsellik
(reflexivity) konular› birbiriyle yak›ndan iliflkilidir. Örne¤in; Edward
Said’in yeni ufuklar açan eseri Orientalism (1978), ‹slâm imaj›n›n nas›l
yap›land›r›ld›¤›n› ve Avrupal›lar taraf›ndan kendi ç›karlar›na göre nas›l
basmakal›p yap›da temsil edildi¤ini göstererek tarihsel bir boyut sa¤la-
maktad›r. Said’e göre oryantalist yorumlar hem kendini tan›mlamay›
hem de ötekilerin klifleleflmifl portrelerini vermeyi içermektedir. Bu gibi
yorumlar›n bafll›ca hatalar›ndan birisi öz elefltiri yoksunlu¤udur; bu da
literatürdeki çeflitli türlere yans›yan ve bu gibi yerleflik yay›nlar›n daha
sonraki eserler üzerindeki etkisi yoluyla sürdürülen kurumsallaflm›fl bir
bak›fl aç›s›na yol açmaktad›r. Bu nedenle örne¤in ‹slâm’a ya da Hindu-
izm yorumlar›na iliflkin çeflitli klifleler Bat› literatüründe süregelmektedir.

Kiflinin yorum konusundaki duruflu aç›kça din ve kültür araflt›rmas›nda
içeridekiler ve d›flar›dakiler aras›ndaki iliflkiye dair tart›flmada nerede
durdu¤una ba¤l›d›r. Bir afl›r› uçta dinleri ve kültürleri zaman içinde de-
¤iflen, ancak bir öz de¤erler ve kanaatler toplam›na sahip, belirgin s›n›r-
lar› bulunan organik varl›klar olarak görenler bulunmaktad›r (Örne¤in
McIntyre, 1978). Bu noktada içeridekilerle d›flar›dakiler aras›ndaki ay-
r›m aç›k ve keskindir. Di¤er afl›r› uçta dinlerin ve kültürlerin tamamen
yeniden yap›land›r›lmas›n› savunanlar yer almaktad›r. Burada tama-
men bireylere ve onlar›n kiflisel anlat›mlar›na odaklan›lmaktad›r. Örne-
¤in Vincent Crapanzano’nun Fasl› Müslüman tu¤lac› hakk›ndaki arafl-
t›rmas› (1980), onun psikolojik yaflam›n›n unsurlar› ile modern Avrupa
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aç›s›n›; d›flar›dakiler (outsider) ile de bir inançla ilgili olarak o inanc› benim-
semeyenlerin bak›fl aç›s›n› kastetmektedir (çev.).



kültür araflt›rmalar›ndan elde edilen teorik materyal aras›nda kurulan
ba¤lant›lara yo¤unlaflmakta, Fas’›n dinî ve kültürel ba¤lam›n› bir kena-
ra atmaktad›r. Bu çal›flma, yazar›n›n kendisi hakk›nda kitab›n kahrama-
n› olan Thumai’den daha çok fley anlatmas› dolay›s›yla elefltirilmektedir
(Geertz, 1988: 95). Din e¤itimi alan›nda Clive ve Jane Erricker’in eseri,
etkili e¤itimin dinî, kültürel, ahlâkî, duygusal vs. yönlerini birlefltirerek
dinler ve kültürlerin yap› çözümünü yapmaktad›r (Erricker & Erricker
2000a, 2000b).

Hem “dinler” hem de “kültürler” için bir orta yol öneriyorum. Avru-
pa’n›n “dinler” hakk›ndaki ayd›nlanmac› görüflü flöyledir: Dinler, dinî
gelenekler ve gruplanmalar›n çok daha esnek bir betimlenmesi yarar›na
terk edilmeleri gereken, farkl› uygulamac›lar ve uygulamac› olmayanlar
taraf›ndan s›n›rland›r›lan, siyasal bak›mdan rekabet edilen, içinde baz›
bireylerin kendi yerlerini belirledikleri ya da yerlerinin baflkalar› taraf›n-
dan belirlendi¤i, farkl›l›¤› belirgin ve içsel olarak tutarl› inanç sistemleri-
dir. Bu kifliler elbette bireydirler fakat her ne kadar baz›lar› dinî gelene-
¤in d›fl›nda olsa da bunlar›n bir dizi ba¤lamsal grup etkisiyle iliflkili ol-
duklar› görülmelidir (Jackson, 1997, Bölüm 3).

Benzer flekilde bireyler, belli uygulamalar› sürdürmeleri ya da (belki re-
kabet veya çat›flma iklimi içinde) de¤ifltirmeleri ba¤lam›nda, bir kültürel
gelene¤in parças› olarak görülebilirler. Ancak bireyler ayr›ca çeflitli yer-
lerden alabilecekleri kültürel kaynaklardan da istifade edebilirler. E¤er
baflkalar›yla karmafl›k etkileflimler ve ortak etkiler yaflad›klar›, medya ve
internetin etkisine aç›k olduklar› ço¤ulcu ve küresel toplumlarda yafl›yor-
lar ise bu olas›l›k daha da güçlü olacakt›r. Bu durumda hiçbir tekil me-
tafor kültürel deneyimin karmafl›kl›¤›n› kavrayabilecek kapasitede ola-
maz. “‹çeridekiler” ve “d›flar›dakiler” kategorilerinin tutarl› biçimde uy-
gulanmas› mümkün de¤ildir. Dinî ve/veya kültürel, sosyal, siyasal ya da
cinsiyet deneyiminin kesiflti¤i ve bu nedenle paylafl›ld›¤› baz› alanlar bu-
lunabilir, ancak di¤er alanlarda içeridekilerle d›flar›dakiler aras›ndaki
ayr›m aç›kt›r. Üstelik bir mülâkat›n ya da konuflman›n gerçeklefltirildi¤i
sosyal ba¤lam, kiflinin kimli¤inin hangi unsurlar›n›n ön plânda oldu¤u-
nu bir noktaya kadar belirlemektedir.

Geç modern ço¤ulcu toplumlarda, bireyler bir kültürel gelene¤in unsur-
lar›yla özdeflleflebilir, di¤er unsurlar›na karfl› ç›kabilir ve ayr›ca kendi
kültürel kimliklerini yeniden flekillendirmede yarat›c› biçimde yeni kay-
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naklardan yararlanabilirler. Gerd Baumann’›n gösterdi¤i gibi, kültürel
flekillenme ve yarat›c›l›¤›n büyük bir k›sm› farkl› arka plânlara sahip in-
sanlar›n ortak ya da kesiflen ç›kar alanlar›ndaki etkileflimi üzerine ger-
çekleflmektedir (Baumann, 1996). Kifliyi devam eden ancak rekabet edi-
len kültürel gelene¤in parças› olarak görmenin yan› s›ra (Clifford, 1986;
Said, 1978) o kiflinin yeni kültürel materyalden yararland›¤›n› ve onun-
la yarat›c› oldu¤unu da gözlemlemek mümkündür. Kültürel de¤iflim sü-
reci olan özgün ç›karlar ve ba¤lam›n kültürel ifade üzerindeki etkileri ne-
l e r d i r ?

Bu orta yolu ana hatlar›yla de¤erlendirmeyi daha somut hâle getirmek
bak›m›ndan, Eleanor Nesbitt’in genç ‹ngiliz Hindulara iliflkin boylamsal
(longitudinal) çal›flmas› zikredilebilir. Bu çal›flma çok farkl› bireylerin
“Hindu olma” duygusuna sahip olmay› kendi kiflisel ve sosyal kimlikle-
rinin önemli bir parças› fleklinde görmelerine karfl›n, yine de seçmeci bir
tarzda (ve kendi farkl› yöntemleriyle) Hindu gelene¤inden oldu¤u kadar
d›flar›dan da dinî-kültürel materyal ald›klar›n› ortaya koymaktad›r (ör-
ne¤in Nesbitt, 1998 & 2000). Genç bir kad›n olan Mina ile bir kez on iki
yafl›nda (bir ortaokul ö¤rencisi) bir kez de yirmi bir yafl›nda (bir psikolo-
ji ö¤rencisi) iken mülakât yap›lm›fl, iç dinamiklerini gelifltirmede ailesi-
nin ve kendisinin Sathya Sai Baba’n›n müridi olarak edindi¤i deneyim-
lerden ve ayn› zamanda Bat› müzi¤i gibi kaynaklardan yararland›¤› or-
taya ç›km›flt›r. Bu genç kad›n yirmi bir yafl›nda iken hâlen Hindu B h a k-
t i gelene¤i ile –özellikle meditasyon yoluyla– ba¤lant›l›yd›. Ayr›ca Sath-
ya Sai Baba’n›n ö¤retileriyle tutarl› güçlü bir sosyal kayg›y› sürdürüyor-
du. Ancak on iki yafl›ndaki aile yaflam› ortam› içinde sürdürdü¤ü ritüel
uygulamalar› terk etmifl, bir dinin uygulamas› olarak gördü¤ü fleyden zi-
yade tanr›c› bir maneviyat ifadesini tercih eder hâle gelmiflti.2

Nesbitt’in mülâkat yapt›¤› kifliler, çeflitli unsurlardan yararlanan, kar-
mafl›k ama iyi entegre olmufl kimlikler olarak ortaya ç›kmaktad›r.3 B u
kifliler Hindu gelene¤iyle ortak ba¤lant›l›l›k duygusu yoluyla birbirleriy-
le iliflki kuruyorlar, böylece bir aileye benziyorlard›. Ancak baz› yönler-
den gençler birbirlerinden çok farkl› idiler. ‹lginçtir ki; Nesbitt’in bir Ku-
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son ve Nesbitt taraf›ndan (1993) nakledilmifltir.

3 Yazar›n Oslo’da kendileriyle mülâkat yap›lan Pakistanl›lara iliflkin olarak entegre
ço¤ulcu kimlik kavram› tart›flmas› için ayr›ca bkz. Østberg, 2003.



veyk›r (Quakers) üyesi olarak manevî keflif yolunda gösterdi¤i güçlü il-
giyle birlikte yaflad›¤› deneyimler baz› yönlerden Mina’n›n deneyimleriy-
le “kesiflmekte”, böylece yorumlama sürecini kolaylaflt›rmaktad›r. Karfl›-
laflma her ikisini de etkilemifltir (Nesbitt, 2000).

Julia Ipgrave’in ilkokul çocuklar› üzerinde yapt›¤› s›n›fa dayal› arafl-
t›rmas› da içeridekiler/d›flar›dakiler ayr›m›na meydan okumaktad›r.
‹letiflim eylemi “d›flar›dan” bir araflt›rmac›ya “içeriden” bir perspek-
tif sa¤lamaktan çok, araflt›rmac›yla araflt›r›lan› karfl›l›kl› bir anlay›fl
sürecinde birlefltirdi. Çocuklar›n alg›lamalar› kendi anlay›fllar›yla
araflt›rmac›n›n varl›¤› aras›nda bir müzakereden do¤du. Ipgrave’in
dikkat çekti¤i gibi bu süreçte “ben” ve “öteki”; “içerideki” ve “d›fla-
r›daki” aras›ndaki aç›k ayr›m y›k›lmaktad›r. Bunlar›n yerine daha
diyalogcu ve yap›c› bir araflt›rma paradigmas› konulmufltur. Daha
önceki örnekte oldu¤u gibi, artan küreselleflme ortam› araflt›r›lan› ve
araflt›rmac›y› yaflam›n bir çok yolu aras›nda dinamik bir karfl›l›kl›
etkileflime sokmufltur (Ipgrave, 2001).

Buraya kadar terimleri belli bir titizlikle ve özgün ba¤lamlar›nda
kullanmay› savunurken, dinler ve kültürleri s›n›rlaman›n tehlikeleri-
ne de iflaret ettim. Ayr›ca bireyi dinî veya kültürel alan›n bir parças›
olarak betimlemede ve dinî ya da kültürel kimli¤i tan›mlamak için
bir dizi metafor kullanmada daha yüksek bir esnekli¤e sahip olma
ça¤r›s› yapt›m. Ayr›ca hem nitel araflt›rma hem de dolayl› olarak s›-
n›ftaki ö¤renimde bu metoda iliflkin olarak kavramlar ve deneyimle-
rin karfl›laflt›r›lmas›n›, kiflisel düflünmeyi ve öz elefltiriyi içeren yo-
rumlay›c› süreçler sundum. Bütün bu süreçler genifl sosyal yap›larla
ba¤lant›l› olarak devam eden ö¤rencilerin kendi kimliklerini keflfet-
me çabas›na ciddî katk›lar sa¤layabilir (Skeie, 1995; 2002).

Deneysel Program Gelifltirme

Yukar›da vurgulanan hususlar›n bir ço¤u Warwich Din E¤itimi Pro-
jesinde (WREP) kullan›lm›flt›r. Bu projede yazarlardan ve araflt›rma-
c›lardan oluflan bir ekip 5-13 yafl grubundaki çocuklar›n kullanaca-
¤› ders kitaplar›n›n üretiminde bunlar› uygulamaya çal›flm›fllard›r
(Barratt, 1994a, 1994b, 1994c, 1994d, 1994e; Barratt & Price,
1996a, 1996b; Everington, 1996a, 1996b; Jackson, Barrat & Eve-
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rington, 1994; Mercier, 1996; Robson, 1995; Wayne, Everington,
Kadodwala & Nesbitt, 1996).4 WREP ekibi ‹ngiltere’deki farkl› dinî
cemaatler ve gruplara iliflkin olarak çocuklar üzerinde etnografik
araflt›rmalar, sosyal bilimlerden edebî elefltirilere, dinî eserlere ve di-
¤er kaynaklara kadar teorik çal›flmalar yapm›fllar ve ö¤rencilerin
kullanaca¤›, ö¤retmenlere yard›mc› olacak deneysel program mater-
yali tasarlamaya çal›flm›fllard›r (Jackson, 1997, Bölüm 5). Niyetleri
epistemolojik olarak aç›k, kitaplar› ö¤renme kayna¤› olarak kullan-
ma s›n›rlar› içinde, konuflma diline yak›n bir metodoloji sa¤lamakt›.
Ö¤retim ve ö¤renim çerçevesi, ö¤rencileri çal›flt›klar› konular hak-
k›nda duyarl› ve ustal›kl› yorumlar yapmaya –ö¤rencilerin kendi yo-
rum metotlar›n› kullanma hakk›ndaki düflünceleri dahil– yap›c› elefl-
tiri f›rsatlar›n› de¤erlendirmeye ve düflünmeye teflvik etmifltir. Elbet-
te materyaller ders kitab› format›n›n de¤iflmez dezavantajlar›n› içer-
mektedir. Ö¤renicilerle kitaplarda betimlenenler aras›nda herhangi
bir fiilî diyalog olmas› imkâns›zd›r, bu nedenle anlam›n gerçek bir
müzakeresinden söz edilemez. Üstelik etnografik materyal ne kadar
iyi seçilirse seçilsin, geçmifl deneyimlerin anl›k görüntülerinden daha
fazlas›n› sa¤layamaz. Bu nedenle bütün etnografyalar biçim bak›-
m›ndan, canl› karfl›laflma f›rsatlar› sunma yerine, tarihsel metinlere
ya da biyografilere dayal›d›r. Buna ra¤men metinler çocuklar›n ve
gençlerin dinî ba¤lamda betimlenmesinde ve onlar›n baz› faaliyetle-
rinin ve ba¤l›l›klar›n›n anlat›m›nda bir de¤ere sahiptir.

Afla¤›da yorumlay›c› yaklafl›m›n baz› geliflimleri hakk›nda k›sa aç›kla-
malar yer alacakt›r. Bunlardan birisi bir ders kitab›n› ele al›rken di¤erle-
ri s›n›flardaki araflt›rma ve geliflmeleri kapsayacakt›r. Hepsi de din e¤iti-
minin, kimlikle ba¤lant›l› meselelerin tart›fl›lmas›na katk›s›n› göstermek-
tedir. Din e¤itimi gençlerin ve çocuklar›n elefltirel fakat ayn› zamanda
duygusal bir tarzda din ve kültür hakk›ndaki kilit tart›flmalara dahil
edildikleri bir müzakere meydan› gibidir ve bu onlar›n kendi kimlik duy-
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4 Warwick Din E¤itimi Projesinin 7-11 yafl materyalleri (Bridges to Religions / Dinlere Köp-
rüler) do¤rudan Warwick Din ve E¤itim Araflt›rmalar› Biriminden sa¤lanabilir. Ayr›ca
11-14 yafllara iliflkin (Interpreting Religions / Dinleri Yorumlama) baz› materyaller de
mevcuttur. Ayr›nt›lar için afla¤›daki adreslerden Ursula Mckenna ile irtibat kurunuz:
u . m c k e n n a @ w a r w i c k . a c . u k
Warwick Religions and Education Research Unit, Institute of Education, University of
Warwick, Coventry CV4 7AL.



gular›n›n aç›¤a ç›kmas›na yard›mc› olur.

Yorumlay›c› Pedagojiler

Bu bölümün amac› dikkatleri yukar›da ana hatlar›yla anlat›lan çal›flma-
n›n tamamlay›c›s› olarak görülen yorumlay›c› yaklafl›m›n dört de¤iflke-
nine çekmektir. ‹kisi ‹ngiltere’deki Warwick Din ve E¤itim Araflt›rmala-
r› Biriminin himayesi alt›nda gerçeklefltirilen geliflmelerle ba¤lant›l›d›r
(Krisman ve O'Grady’nin çal›flmas›). Di¤erleri Güney Afrika’daki (Sto-
nier, Kwenda ve Mndende) ve ‹sveç’teki (Eriksson) meslektafllardan al›n-
m›flt›r. Her bir olay araflt›rmas› kendi vurgusuna ve metodolojisine sahip
olmakla birlikte, hepsinin ortak yönü din e¤itiminin hem dinî materya-
lin anlafl›lmas›n› teflvik etmesi gerekti¤i hem de ö¤rencilerin kendi görüfl-
leri ve öngörülerini gelifltirmelerine yard›m etti¤i görüflüdür.

‹lk pedagojik durufl örne¤i Güney Afrika’daki ›rk ayr›m› sonras› Afrika
dininin temsili hakk›ndaki bir soruna yan›t olarak gelifltirildi. ‹kincisi;
Londra’da bir özel okulda bir din e¤itimi ö¤retmeninin çal›flmalar›ndan
a l › n d › .5 Üçüncüsü; din e¤itimini ‹sveçli bir grup ortaokul ö¤rencisi tara-
f›ndan önemli görülen de¤erler ve konular›n müzakeresi ile bafllatan bir
örnektir. Dördüncüsü; bir ‹ngiliz ortaokulunda yorumlay›c› yaklafl›m›
eylem araflt›rma (action research) metotlar›yla birlefltiren araflt›rma örne-
¤ i d i r .

Yorumlay›c› yaklafl›m›n varyasyonlar›n› göstermesinin yan› s›ra her bir
örnek olay araflt›rmas›, din e¤itiminde araflt›rma ve gelifltirmeye farkl› bir
yaklafl›m sergilemektedir. ‹ngiltere’de 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan bu
yana e¤itim araflt›rmalar› hakk›nda bir tart›flma sürmektedir. Bu tart›fl-
man›n alt›nda yatan soru bu tür araflt›rmalar›n, ö¤renme ve ö¤retmenin
kalitesinin yükseltilmesi amac›yla, okullardaki uygulaman›n iyilefltiril-
mesiyle do¤rudan ilgili fikirler ve bilgiler sa¤lay›p sa¤lamad›¤›yd› (Harg-
reaves, 1996; Hillage, Pearson, Anderson & Tamkin, 1998; Tooley &

Robert JACKSON

196

de¤erler 

e¤itimi

dergisi

5 ‹ngiltere ve Galler’deki okullarda bulunan çocuklar›n yaklafl›k % 20’si özel e¤itim
gereksinimine sahip olanlar (Special Educational Needs/ SEN) olarak kategorize
edilmektedir. Bu flemsiye terim fiziksel, duyusal ya da duygusal ve davran›flsal ö¤-
renme güçlüklerinin tamam›n› kapsamaktad›r. Bu çocuklar›n yaklafl›k % 18’i
normal okullarda e¤itim almaktad›r. Di¤er % 2 normal s›n›flar›n kar-
fl›layamayaca¤› gereksinimlere sahiptir. Bu çocuklar hafif/orta ö¤renme güçlükleri
ve/veya davran›fl sorunlar›ndan, daha a¤›rlar›na kadar çeflitli güçlükleri ele alan
özel e¤itim kurumlar›ndan, köklü ve çoklu güçlükleri ele alan okullara kadar



Darby, 1998). Afla¤›da tart›fl›lan bütün örnek olaylar e¤itim uygulama-
lar›yla ilgili ortak bak›fl aç›s›na sahiptir. Araflt›rma ve gelifltirme faaliyet-
lerinin tamam›, farkl› uluslararas› ortamlarda kullan›labilecek pratik ve
transfer edilebilir metotlard›r.

Her bir örnek olay araflt›rmas› farkl› roller üstlenen yazarlar taraf›ndan
yap›lm›flt›r. Stonier, Kwenda ve Mndende, sosyal adaletin gündemin üst
s›ras›nda bulundu¤u h›zla de¤iflen sosyal ve siyasal iklim ba¤lam›nda,
dinî araflt›rmalardan sa¤lanan içgörüleri din e¤itimine uygulamaya il-
gi duyan akademisyenlerdir. Krisman bir düflünümsel uygulamac›d › r .
Bu gibi deneysel araflt›rmalarla meflgul olmaz; eserlerinde dinî gelenek-
lerden elde etti¤i materyali, özel e¤itim uygulayan bir okuldaki ö¤renci-
lerinin deneyimleri ve sorular›yla iliflkilendirerek tecrübelerine dayanan
fikirlerini ortaya koyar. Eski bir ö¤retmen olan Eriksson bir ö¤retmen
e¤itimcisi olmufltur ve ö¤retmen araflt›rmac› rolünü yürütmektedir.
Araflt›rmalar› onu, ö¤retilerini ö¤rencilerin de¤erleri hakk›nda araflt›rma
verisi toplama arac› olarak kullanmak üzere okula sürüklemifltir.
O'Grady araflt›rmac› ö¤retmen rolünü üstlenmektedir. Sekizinci s›n›f›n
(12-13 yafl) din e¤itimi yorumundaki en belirgin unsurlar› keflfetmek üze-
re yola ç›km›fl, özellikle çocuklar› motive edici ve meflgul edici olarak gör-
dü¤ü faktörleri belirlemekle ilgilenmifltir.

1. Sözlü ve Yaz›l›: Sesler Korosundan Oluflan bir Ders Kitab›

Cape Town Üniversitesinde kurulan Güney Afrika Karfl›laflt›rmal› Din
Enstitüsü (The Institute for Comparative Religion in Southern Afri-
ca/ICRSA) yorumlay›c› yaklafl›m›n ilk örne¤idir. Burada sömürgeci bas-
k›ya ve Afrika dininin yay›lmas›n›n önlenmesine karfl› ç›kma giriflimi yo-
luyla, temsil politikas›yla meflguliyet söz konusudur. Ayr›ca Afrikal› si-
yahî ö¤rencilerin ev deneyimi ve okul kültürü aras›nda, iletiflim vas›tas›
olarak Oracynin ve geçerli bilgi kayna¤› olarak sözlü gelene¤in de¤erini
teyit ederek, bir köprü kurma giriflimi bulunmaktad›r. Ne var ki bu de-
¤erler özgün tarzda bir ders kitab› arac›l›¤›yla teflvik edilmektedir.

Güney Afrika’da Din E¤itimi

Güney Afrika’da 1948-1994 y›llar› aras›nda, yeni demokratik hükûmet
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seçildi¤inde, Kutsal Kitap kökenli Hristiyan Millî E¤itimi (Christian Na-
tional Education) ›rkç› ve etnik kimliklere dayal› ayr›mc›l›¤› teflvik etti.
Afrika dinî gelenekleri din olarak kabul edilmedi ve küçümsendi. Hindu,
Müslüman ve Hristiyan gruplar aras›ndaki gerilimi azaltmak amac›yla,
“yerli” olarak s›n›fland›r›lan çocuklara ayr› bir ahlâk e¤itimi verildi.
Ama bu, fiiliyatta di¤er sosyal s›n›rlar› güçlendirdi (Steyn, 2003; Stoni-
er, 1999).

Güney Afrika’n›n kültürel farkl›l›¤›n› adil bir flekilde yans›tan yeni bir
politika haz›rl›¤› içindeki e¤itimciler Güney Afrika’daki kamu okullar›n-
da hangi tür din e¤itiminin uygun olaca¤›n› tart›flmaktad›rlar (Chidester
& Mitchell, 1992; Du Toit & Kruger, 1998; Ferguson, 1999; Mitchell,
Mnende, Phiri & Stonier, 1993; Roux, 2000; Stonier, 1999).

Afrika Dininin Temsil Sorunu

Ö¤renciler ve ö¤retmenlerin geleneksel Afrika kaynaklar›ndan gelen
önemsiz bilgilerle e¤itildikleri bir ortamda, hem siyah ö¤rencilere hem de
di¤erlerine Afrika dininin nas›l sunulaca¤› ve ö¤retilece¤i bir sorun ol-
mufltur. Din bilimleri alan›ndaki araflt›rmac›lar Afrika dininin tarih bo-
yunca alg›lan›fl› konusunda çal›flarak, on yedinci ve on sekizinci yüzy›l-
larda bu dinin Avrupal› gözlemciler taraf›ndan nas›l reddedildi¤ini ve
asl›nda yok say›ld›¤›n› ortaya koydular (örne¤in Chidester, 1992, 1996a,
1996b, 1999). Avrupa’n›n Afrika dinini inkâr› on dokuzuncu yüzy›lda
da sürdü. Tan›nd›¤› dönemde ise (1850’lerde amaXhosa dininin J. C.
Warner taraf›ndan “keflfiyle”) dinin, güvenlik ve istikrar ifllevlerini yeri-
ne getirerek sömürge yönetiminin amaçlar›n› elinden ald›¤› düflünüldü
ve bunun önlenmesi sömürgecili¤in stratejisi hâline geldi (Chidester,
1996a: 73-115). Chidester’in belirtti¤i gibi inkâr ve bast›rma politikas›
Afrika dini hakk›ndaki yirminci yüzy›l literatüründe de sürdürüldü (Chi-
dester, 1999).

Güney Afrika Karfl›laflt›rmal› Din Enstitüsünde Afrika dininin betimlen-
mesi için sa¤lam metotlar bulma aray›fl› çerçevesinde yürütülen, bu dini
okullara uygulama yaklafl›m› deneylerinde Chidester’in tarihsel çal›flma-
s› dikkate al›nd›. Özellikle Janet Stonier, Chirevo Kwenda ve Nokuzola
Mndende, ö¤renciler için hem sunum hem de yorumu içeren bir ders ki-
tab› yazma girifliminde bulundular. Afrika Dini ve Kültürü Yafl›yor!

Robert JACKSON

198

de¤erler 

e¤itimi

dergisi



adl› kitapta (Kwenda, Mndende & Stonier, 1997) Afrika dini bilginin
mitler, biyografik ve otobiyografik öyküler, tart›flma, soru ve yorum yo-
luyla sunuldu¤u flifahî bir gelenek olarak ele al›nmaktad›r. Kitap lise ça-
¤›n› (16-18 yafllar) hedeflemekte ve üç yazar aras›ndaki (birisi siyah bi-
risi beyaz olmak üzere iki Güney Afrikal› kad›n ve bir siyah Zimbabwe-
li erkek) karfl›l›kl› sözlü görüflmelerin metninin gözden geçirilmifl hâline
dayanmaktad›r. Mizansenler gelifltirilmifl, dramatize edilmifl bir forma-
t›n kullan›ld›¤› kitap flifahî bir gelenekte yer alan ö¤retme ve ö¤renme
yöntemlerinin Bat› tarz› okul kurumu içinde kullan›lmas›na zemin haz›r-
lar. “Bu yolla bir çok Güney Afrikal› ö¤rencinin kendisini içinde buldu-
¤u duruma –flifahî gelene¤in destekledi¤i evle, yaz›l› gelene¤in destekle-
di¤i okul aras›ndaki yüzeye– ayna tutmay› ve arac›l›k etmeyi umuyor-
duk” (Stonier, 1996: ii).

Afrika dininin farkl› gruplar taraf›ndan kabul edilebilece¤ini umduklar›
bir ders kitab› üretmek ve flifahî geleneklerin bir araya toplanmas›n› tefl-
vik etmek için yazarlar temel bir araflt›rma unsuru ortaya koydular. Bu-
na göre ö¤rencilerin kendi toplumlar›ndaki yafll›lar› bulmalar› ve onlar-
dan özgün pratiklerin ayr›nt›lar›na iliflkin materyaller toplamalar› gere-
k i y o r d u .

Ders kitab›n›n haz›rlanmas› kendi içinde yarat›c› bir deneyimdi: Stoni-
er’in program gelifltirme uzmanl›¤›n›, Mndende’nin ö¤retmen ve Afrika
dini uygulay›c›l›¤›n› ve Kwenda’n›n hem Afrika dininde ders veren bir
üniversite ö¤retim üyesi hem de Shona fiefi olarak deneyimlerini kullan›-
yorlard›. Kwenda’n›n Afrika dinine iliflkin kiflisel deneyiminin Güney Af-
rika d›fl›nda gerçekleflmifl olmas› bir avantaj olarak görüldü, çünkü böy-
lece herhangi bir Güney Afrika dini lehine önyarg› olas›l›¤› en aza ini-
yordu. Kitab›n haz›rlanmas›nda Stonier ve Mndende “Afrika dini dersi
alan üniversite birinci s›n›f ö¤rencisi” rolünü üstlenirken, Kwenda “ho-
ca” rolünü üstleniyordu. Kitab›n format› ö¤rencilerle “hoca” aras›nda
geçen, kasede kaydedildikten sonra çözülen bir dizi provas›z soru-cevap
oturumu fleklindeydi. Nihaî düzeltmeler ve aç›klamalar da sözlü katk›la-
ra dayand›r›lm›flt›. Böylece kitap bir Bat› üniversitesi ortam›nda Afri-
ka’n›n geleneksel ö¤retme, ö¤renme ve bilme yollar›n› kullan›yordu. Oto-
biyografik materyali bir mizansen içinde karfl›l›kl› etkileflimin bir parça-
s› olarak kullanma seçimi, Karen McCarthy Brown’un bir Vodou rahibe-
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si olan Mama Lola hakk›ndaki etnografik eserinin etkisiydi (Brown,
1991). Brown kendi kitab›n› bir –otobiyografik, biyografik, kurgusal ve
teorik– “sesler korosu” olarak tan›mlamaktad›r ve bu çok seslilik Afrika
Dini ve Kültürü Yafl›yor!’a ö¤rencilerin araflt›rmalar›ndaki yafll›lar›n
sesleri yoluyla aynen yans›m›flt›r.

Baz› çözülmemifl gerilimler nedeniyle kitab›n yaz›m›nda, kaç›n›lmaz ola-
rak, müzakereler gerçeklefltirildi. Örne¤in milliyetçi hükûmetin (1948-
1994) Güney Afrikal›lar› kas›tl› olarak “kendi uluslar›na” ay›rma fleklin-
deki Bantustan politikas›n›n dile dayal› kültürlerle efl anlaml› olarak gö-
rülen varsay›mlar›n› yumuflatmak için, bazen hocan›n yan›tlar›nda bü-
tünsel bir “Afrikal›l›k” e¤ilimi bulunmaktayd›. Ancak kitap ö¤renciler
için kilit unsur olarak bir alan araflt›rmas› içermekte ve farkl› sözlü din-
leri yerel düzeyde belirleme ve yeniden de¤erlendirme f›rsat› sa¤lamakta-
d›r. Bu proje Afrika dinlerinin temsili ve ö¤rencilerin aile dinlerini dik-
kate almas› konusunda son söz olmayabilir. Ancak bu kitap Güney Af-
rika din e¤itiminin, Afrika dininin büyük bir siyasal ve sosyal de¤iflime
adapte olan bir toplumdaki temsil ve yorumlanmas›na iliflkin sorunlarla
yüzleflmede ilk yarat›c› deneyi oluflturmaktad›r. Müstakbel araflt›rmac›-
lar ve program gelifltirmeciler için bir çok düflünce konusu sa¤lam›flt›r. 

2. Dine Yan›t Verme: Kalpten Konuflma

‹kinci örnek ise ‹ngiltere’de (Londra) orta düzey ö¤renme güçlükleri olan
gençler için aç›lm›fl bir ortaokulda ö¤retmen olan Anne Krisman’›n ese-
rinden al›nm›flt›r. Krisman’›n ana kitab› onun din e¤itimi verme deneyi-
minin düflünümsel bir aç›klamas›d›r ve Warwick Üniversitesindeki ö¤ret-
menlik e¤itimi program›nda misafir ö¤retmenli¤i esnas›nda yaz›lm›flt›r
(Krisman, 1997).

Özel E¤itim Uygulayan Okullarda Din E¤itimi

Krisman’›n s›n›f›ndaki bütün çocuklar›n okuma ve yazma problemi var-
d› ve bir kaç› da konuflma ve iletiflim güçlükleri yafl›yordu. Fiziksel özür
ve hastal›k, ameliyat ve bir yak›n›n› kaybetmifl olma kiflisel deneyimleri
yayg›nd›. S›n›fta çeflitli etnik kökenlerden gençler bulunmaktayd› ve bun-
lar›n bir ço¤u dinî ba¤l›l›¤› bulunan ailelerden geliyordu. Ursula McKen-
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na’n›n da iflaret etti¤i gibi, baz› yazarlar ve programc›lar özel e¤itim ge-
reksinimi olan çocuklar›, din e¤itimleri normal okullarda e¤itim gören
kendilerinden daha küçük çocuklar için haz›rlanm›fl materyale dayand›-
r›labilecek, somut düflünen kifliler olarak görürler (McKenna, 2002).
Krisman bu konuda farkl› bir görüflü benimsemektedir. Ona göre çocuk-
lar›n güçlük ve mücadeleyle dolu geçmiflleri, onlar›n kendilerinden daha
yetenekli ve fiziksel bak›mdan yeterli gençlere göre konunun derin mane-
vî temalar›na daha ilgili olmalar›na ve böylece daha iyi anlamalar›na
yard›m etmektedir. Kendilerinin farkl› gereksinimleri bulundu¤una yö-
nelik alg›lamalar› bu ö¤rencilerin hem dinler hem de insanî deneyime yö-
nelik kiflisel anlay›fllar›n› flekillendirmekteydi. Örne¤in Krisman, kiflisel
›st›rap deneyimi yoluyla Budizme yak›nlaflan ve Budist gelene¤i sükûnet-
le özdefllefltiren Harry’den söz etmektedir. Bu konuda Krisman flunlar›
v u r g u l a m a k t a d › r :

“Normal çocuklar manevî kazan›m için zenginliklerini terk eden dinî flah-
siyetlere iliflkin yaz›lar› okuyabilirler, ancak onlar ifl araflt›rmalar› d e r s i n e
ulafl›r ulaflmaz buradakiyle çat›flan mesajlarla karfl›laflacaklard›r. Harry
kendi hastal›k deneyimine dayal› olarak, aile ve sevginin zenginlikten öte
bir önemi bulundu¤una yönelik derin bir inanca sahiptir. Yaflamdaki ge-
reksinimlerinin listesini yapmas› istendi¤inde ‘beni seven ebeveyn’, ‘bir ev’
ve ‘s›cakl›k’ yazm›flt›r. ‹nanarak flunlar› söylemektedir: ‘E¤er piyangoyu
kazansayd›m, yar›s›n› Royal Free Hastanesine yar›s›n› da Great Ormond
Street Hastanesine verirdim. Çünkü onlar geçmiflte benim için çok fley yap-
t›lar ve gelecekte de yapacaklar’” (Krisman, 1997: 11).

Yorumlay›c› Yaklafl›m› Adapte Etme

Krisman yorumlay›c› yaklafl›m› ö¤rencilerinin gereksinimlerini karfl›la-
yacak flekilde adapte etti. Özellikle bireylerin ilgileri üzerine y o ¤ u n l a fl-
man›n, ö¤rencilerinin dinler hakk›nda bir y›¤›n bilgiyle bafla ç›kma giri-
fliminden çok daha fazla ilgisini çekti¤ini gördü. Çocuklar kiflisel bir öy-
küden evrensel bir konuya ya da temel insan sorununa geçebilirken, ya-
z›l› –bazen de sözlü– dille çok daha fazla mücadele etmeleri gerekiyordu.

Krisman baz› konularda bizim Warwick’teki çal›flmam›zdan yararlan-
m›flt›. Çocuklar›n geçmifl bilgi ve deneyimlerinin çal›fl›lmakta olan konu
ile karfl›laflt›rma yapmak için kullan›lmas› ve din e¤itimini “iki yönlü”
olarak görme (çocuklar›n bilgi ve içgörüsü yeni bir anlay›fla katk›da bu-

Baflkalar›n›n Dünya Görüfllerini Anlama: Din E¤itimine Yorumlay›c› Yaklafl›mlar

201

de¤erler 

e¤itimi

dergisi



lunurken, yeni bir fleylerin anlafl›lmas› bazen ö¤renciyi “e¤itmektedir”)
fikrini alm›flt›r. Çocuklar dinî geleneklere iliflkin aç›k genel görüfller ver-
mede zorlanabilirler, ancak kendi kavramlar› ve deneyimlerini baflkala-
r›n›n deneyimleriyle iliflkilendirebilir ve s›kl›kla dinin kalbine uzanan
kavramlar› böylelikle belirleyebilirler. Krisman onun özel e¤itim uygula-
yan okul çocuklar›n›n s›kl›kla dinin “organik, kiflisel ve de¤iflen” do¤as›-
na yönelik bir duyarl›l›¤a sahip olduklar›n›, çünkü gerçek insanlar›n ya-
flamlar›n› sürme biçimleri karfl›s›nda hayrete düfltüklerini vurgulamakta-
d›r (Jackson, 1997: 47). Dinî flahsiyetlerin “kendi deneyimleriyle benzer-
lik tafl›yan” yaflamlar›na büyük ilgi duymaktad›rlar. Bu nedenle dinler
hakk›ndaki bir dizi gerçekten çok bireylerin dinî uygulama biçimleriyle
daha fazla ilgileniyorlard›. 

“Özel e¤itim uygulayan okullardaki çocuklar s›kl›kla bilgi y›¤›n›yla bafla
ç›kmada zorluk çekeceklerdir. Ancak bu durum onlar›n büyük ölçüde ken-
di içsel kaynaklar›na yönelmelerine ve dini anlamak için kendi yaflamlar›n-
dan mesajlar› kullanmalar›na yol açacakt›r. ‹çeriden gelen bilgiye yap›lan
bu vurgu, s›kl›kla onlar› sorgulay›c› bir yaklafl›m ve yaflam felsefesi gelifltir-
meye götürecektir. Bu nedenle özel e¤itim uygulayan okul ö¤rencisinin
duygulara karfl› duyarl›l›¤› –ki bu duyarl›l›k bireysel sembollerin anlamla-
r›yla meflgul olmaya götürür– onu kuru bir tarihî bak›fl aç›s› ya da gerçek-
lere ve bilgiye afl›r› önem vermek yerine dinî gelene¤e yönelik daha derin

bir anlay›fla sevk edebilir” (Krisman, 1997: 17). 

Warwick Din E¤itimi Projesi materyallerinin çocuklarla kitaplarda oku-
duklar› aras›nda kavramsal köprüler infla etme girifliminde bulunmas›
gibi, Krisman da çocuklar›n kendi manevî söz da¤arc›¤›n›, ders kitab›n-
dan çok, öykü ve kiflisel anekdotlar yoluyla tan›tt›¤› karakterlerle ba¤lan-
t› kurmak için kullanmaktad›r. Krisman çocuklar›n s›kl›kla kendi gerek-
sinimlerini yans›tan bir söz da¤arc›¤›ndan yararland›klar›na, kalp, ruh,
can ve sevgi gibi terimleri güçlü kiflisel anlamlarda kulland›klar›na dik-
kat çekmektedir (Krisman, 1997: 17):

“Yoksul bir marangoz olan Lalo’nun sundu¤u yiyece¤i kabul eden, ama
zengin tüccar›n ziyafet teklifini reddeden Guru Nahak’›n öyküsünü iflittik-
ten sonra Kathleen flunlar› söyledi: ‘Zengin adam alt›n bir kalbe sahipti,
ama yoksul adamda Tanr› kalbi vard›’. Baflka bir Sih öyküsünde, zengin
bir tüccar, cennette karfl›laflt›klar›nda geri vermesi için bir i¤ne sunuyor-
du. Çocuklar›n tart›flmas› hemen kendilerini güvende hissettikleri bir dile
dönüfltü: ‘Cennete para götüremezsiniz, ama ruhunuzu götürebilirsiniz’
dedi bir çocuk.”

Robert JACKSON

202

de¤erler 

e¤itimi

dergisi



Öykünün anlam›na uygun olarak Krisman çocuklar›n lisan›n› kendi ver-
siyonu içinde yap›land›rmaktad›r (Krisman, 1997: 19):

“Bir kad›n›n, kollar›nda ölmüfl bebe¤iyle Buda’ya gelerek çocu¤u yaflama
döndürmesini talep etti¤i öyküyü anlatt›¤›mda, daha önce çocuklar›n kul-
land›¤› sözcükleri kullanmay› seçiyorum ve böylece anlat›lanlar onlar için
önem kazan›yor: ‘Bir kad›n Buda’ya geldi ve bütün kalbi ve ruhuyla on-
dan çocu¤unu geri yaflama döndürmesini istedi.’”

Krisman annenin ac›s›na sempatileri artarken çocuklar›n sembolik söz
da¤arc›¤› kullan›mlar›n›n da harekete geçti¤ini ifade etmektedir. Bu te-
maya dayal› bir oyundan sonra bir k›z “Anne kalbinin bir k›sm› gitmifl
gibi hisseder; t›pk› kalbinde bir delik bulunmas› gibi” diyordu. Bu dilin
kullan›m› çocuklar›n deneyimi ile öyküdeki annenin deneyimi aras›nda
bir köprü görevi görmekte, öykünün genifl anlam›n›n –ölüm ve ›st›rap
çekmenin do¤as›n› kabullenme– daha derin anlafl›lmas›na imkân sa¤la-
m a k t a d › r .

Krisman, s›n›ftaki duvar›n bir k›sm›nda yer alan ve çocuklar›n yorumla-
r›n›n herkesin okumas› için konuflma baloncuklar› içinde sergilendi¤i,
kendi verdi¤i adla “Bilgelik Duvar›”n› kullanarak çocuklar›n yan›tlar›-
na statü ve tan›nma sa¤l›yordu. Kathleen’in “Kitab› kapa¤›na göre de-
¤erlendirme, bir yüzü rengine göre yarg›lama!” gözlemi ya da Darren’in
›rkç›l›¤a iliflkin “Dövülmekten kurtulabilirsiniz, ancak kalbinizdeki ya-
radan kurtulamazs›n›z.” yorumu duvarda sergilenen tipik yorumlar ara-
s›ndad›r. Krisman’a göre, genellikle derinlik içeren bu yorumlar ve soru-
lar›n sergilenmesi, “çocuklar› kendilerini din e¤itimindeki anlay›fl yap›-
s›n›n bir parças› olarak görmeye teflvik etmektedir” (1997: 19).

Krisman’›n sanat alan›ndaki geçmifli, ö¤retim becerileri ve (Yahudi yafla-
m› ve di¤er etkilerin besledi¤i) kendi maneviyat›, onun s›n›ftaki özgün
yaklafl›m›n›n önemli unsurlar›d›r. Ancak o kendi metotlar›n›n transfer
edilebilece¤ine inanmaktad›r. E¤itim gören ö¤rencilere yapt›¤› sunumlar
güçlü bir etki yapmaktad›r.

3. Gençlerin De¤erleriyle Ba¤lant› Kurma

fiimdi Keijo Eriksson’un çocuklar›n temel de¤erlerinin yönü ve karakteri
hakk›nda bir ‹sveç okulunda yapt›¤› araflt›rmadan bir bölüme dönüyo-
ruz (Eriksson, 1999, 2000). Eriksson’un araflt›rmas›n›n ba¤lam› kapsam-
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l› (“temel”) okullar için ‹sveç ulusal program› idi. Bu araflt›rma çocukla-
ra, kendi görüfllerini oluflturmaya yard›mc› olmas› için, farkl› dinler ve
yaflam görüfllerini ö¤renme ve bunlar üzerinde düflünme f›rsatlar› sa¤la-
may› da içermektedir. Dinî araflt›rmalar k›smen çocuklar›n deneyimini
geniflletme ve derinlefltirme vas›tas›, ayr›ca dinî ve etik sorular konusun-
da düflünme f›rsatlar› sa¤lama arac› olarak görünmektedir (Swedish Mi-
nistry of Education and Science, 1994, 1995). Eriksson özellikle din e¤i-
timinin gençlerin önemli gördü¤ü konularla nas›l iliflkilendirilebilece¤i
ve nas›l bu konulara dayand›r›labilece¤iyle ilgilenmektedir.

De¤erler Konusunda Okula Dayal› Araflt›rma

Eriksson araflt›rmas›n› bir ortaokulda bir y›l boyunca (1993-1994) ger-
çeklefltirdi. Ders verdi¤i s›n›flarda, hepsi de on alt› yafl civar›nda, zorun-
lu e¤itimin son y›l›nda olan, otuz erkek ve k›rk k›z çocu¤u bulunmakta-
d›r. Rakamlar bazen bütün y›l boyunca ortak ö¤retim yoluyla toplan-
maktad›r. Her ne kadar araflt›r›lan grupta birkaç “göçmen” çocuk bulun-
duysa da, büyük bir k›sm›, beyaz, orta s›n›f ve ‹sveç yerlisiydi (neredey-
se hepsi dinsel bak›mdan ‹sveç Devlet Kilisesine ba¤l›yd›) ve eflit oranda
kentsel ve k›rsal geçmiflinden geliyorlard›.

Eriksson’un ana amac› çocuklar›n benimsedi¤i merkezî yaflam de¤erleri-
ni belirlemekti. Bunlar flu flekilde tan›mlan›yordu: “Ö¤rencilerin zorunlu
sayd›¤› temel hedefler; yani kiflinin u¤runa mücadele etti¤i ve faaliyetle-
ri yoluyla ifade etmeyi amaçlad›¤› fleyler” (1999: 191). Eriksson de¤erle-
ri demokratik kat›l›m› teflvik eden, çocuk-çocuk ve çocuk-ö¤retmen kar-
fl›l›kl› etkileflimiyle dopdolu bir ö¤retim ortam›nda, keflfetme girifliminde
bulunmufltu. Bafllang›ç noktas› çocuklar›n “Ölüm hakk›nda düflündü-
¤ümde…”, “Yaflam›n anlam› hakk›nda düflündü¤ümde…” ve “Tanr›
hakk›nda düflündü¤ümde…” fleklindeki ifadeleriyle biten yaz› ödeviydi.
Sonra çocuklar›n bu konulardaki düflünceleri yeni yaz›l› ödevlerin izle-
di¤i s›n›f tart›flmalar›n›n temelini oluflturdu. Eriksson elindeki verinin
parças› olarak y›llar boyu üretilen yaz›l› materyalin tamam›n› toplad›,
ama ders y›l›n›n sonunda k›rk befl gönüllü taraf›ndan “Yaflam›n›zdaki en
önemli fley nedir?” sorusuna yan›t olarak yazd›klar› yaz›l› makalelerin
analizine odaklanm›flt›.

Veri bir dizi aflamada analiz edildi. Birincisi; metin ontolojik beyanlarla
iliflkili bafll›klar alt›nda kategorize edildi: insan iliflkileri, toplum/politika
ve Tanr› ve din kavramlar›. Daha sonra makaleler “Bu çocuklar bu ba¤-
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lam hakk›nda ne düflünüyorlar?” sorusu kullan›larak daha fazla katego-
rize edildi. Çocuklar aras›nda popülerli¤i sa¤lamak için, flu kategoriler
ortaya ç›kt›: aile, e¤itim, sosyal kayg›lar, bofl vakitler, sempati ve anlay›fl,
çevre, sa¤l›k ve zinde olma, din, ölüm, büyümenin coflkusu/ilerleme kay-
detmenin verdi¤i tatmin, bar›fl ve kiflinin sosyal çevresindeki güvenlik
(Eriksson, 2000: 120). ‹leri analizler ö¤rencilerin kendilerini ontolojik so-
rular konusunda ifade etmede güçlükler çekti¤ini, düflüncelerinin birey-
ler ve onlar›n iliflkileri, toplum ve din/teolojiye iliflkin tart›flmalara dahil
ettiklerini göstermifltir.

Eriksson –özellikle cinsiyet ba¤lam›nda– baz› farklar buldu¤u gibi, baz›
ortak temalara da rastlad›: Onun yan›t vericileri aile yaflam›n› destekli-
yor, e¤itimi de¤erli buluyor ve ifl eti¤i e¤ilimi gösteriyorlard›. Varoluflsal
sorular konusunda düflünme bak›m›ndan çok geliflmifl bir yetene¤e sa-
hiptiler. Üstelik onlar›n görüflleri eylemi teflvik ediyordu: Bu gençler için
de¤erler ve harekete geçmeye haz›r olma birbiriyle ba¤lant›l›yd›.

Cinsiyet farkl›l›klar›na iliflkin olarak, sevgi ve baflkalar›yla iliflkileri gü-
ven alt›na alma hakk›ndaki düflünceler neredeyse münhas›ran k›zlar ta-
raf›ndan ifade edilmiflti ve zay›flarla dayan›flman›n önemi konusunda
k›zlar erkeklerden fazla düflünüyorlar, bütün insanlar›n temelde eflitli¤i-
ne dair kanaatlerini belirtiyorlard›. Ayr›ca erkeklerden daha çok say›da
k›z, din ve ölüm hakk›nda yaz›yordu. Buna karfl›n yafll›lar›n bak›m› ko-
nusunda k›zlar da erkekler kadar s›k yazmaktad›r. Erkekler iman, ate-
izm ve do¤aüstü meseleler konusunda objektiflik ve karars›zl›k belirtme
e¤ilimi gösteriyorlard›. Eriksson bu cinsiyet farkl›l›klar›ndan herhangi
bir güçlü sonuç ç›karma konusunda dikkatli davran›yordu. Bunlar›n ço-
cuklar›n kendilerini yaz›l› olarak ifade etme yeteneklerindeki ya da dü-
flünce tarzlar›ndaki farkl›l›klara ba¤l› olup olmad›¤›n› (k›zlar erkekler-
den daha fazla yaz›yorlar ve duygular› konusunda daha aç›k davran›-
yorlard›) belirlemek imkâns›zd›.

Eriksson’un vard›¤› sonuç fluydu: Gençler, özellikle erkekler, süreçle müca-
dele etmeleri ve uzun uzun yazmamalar›na ra¤men yazma eylemi fikirle-
rini aç›kl›¤a kavuflturma ve formüle etmede onlara yard›m etmektedir. Zi-
ra yaz›l› çal›flmalar çocuklar› kendi kanaatlerini ve görüfllerini aç›klay›p
savunmaya mecbur b›rakmaktad›r. Bu nedenle Eriksson daha düflünceli
yazmaya ilâve olarak bu tür yaz›l› çal›flmay› da tavsiye etmektedir.

Erikkson kendi bulgular›n› Sven Hartman’›n 5-13 yafllar› aras›ndaki ço-
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cuklarla yapt›¤› daha önceki bir çal›flma ile karfl›laflt›rd› (Hartman,
1986). Bu karfl›laflt›rma, temel sorular hakk›ndaki düflüncelerini farkl›
flekilde ifade etseler de farkl› yafllardaki çocuklar›n konuflma içeriklerinin
bir çok benzer özelliklere sahip oldu¤unu göstermektedir.

Eriksson’un bulgular›n›n de¤eri özellikle din e¤itimi pedagojisiyle ilgili
olmas›nda yatmaktad›r. Yazar uygulamac›lar için baz› de¤erli gözlemler
y a p m a k t a d › r .

(i)   Çocuklar› düflünmeye teflvik etmenin önemi.

(ii)  Çocuklar›n gereksinimleri, biliflsel becerileri, deneyimleri ve düflün-
celeri hakk›ndaki bilgilerin plânlamada kullan›lmas›.

(iii) Çocuklar›n (özellikle erkek çocuklar›n) kendi fikirlerini aç›klamak ve
savunmak üzere yazmalar›n› öngören çal›flman›n dahil edilmesi.

(iv) Çocuklar›n yaz›l› düflüncelerinin ya da “içsel diyalog”un ö¤retimin
içeri¤inin bir parças›n› oluflturmas› gerekti¤i.

(v) Din e¤itiminin çocuklar›n kendi sorunlar›n› bafllang›ç noktas› olarak
kullanmas› gerekti¤i (böylece motivasyon art›r›l›r). 

Eriksson’un çal›flmas› aktif ö¤renme metotlar›n›n ve derslerin içeri¤i-
nin temeli olarak çocuklar›n kendi düflüncelerinin kullan›lmas›n›n
olumlu motivasyon etkisini göstermektedir. Yazar ayr›ca çocuklar›n
kayg›lar›n›n dinî geleneklerden elde edilen materyalin incelenmesiy-
le iliflkilendirilebilece¤i muhtemel yollar›n ana hatlar›n› vermektedir
(Eriksson, 2000: 124-125).

4. Din E¤itiminin Plânlanmas›na Ö¤rencileri Dahil Etme

Kevin O'Grady’nin ana kayg›s› ortaokul ö¤rencileri aras›ndaki yetersiz
motivasyondu. Onun araflt›rmas› Eriksson’un üzerinde araflt›rma yapt›-
¤› ö¤rencilerden daha genç ö¤rencileri, yani ö¤retmenlik yapt›¤› okulda-
ki ço¤unlu¤u “beyaz” olan sekizinci s›n›f ö¤rencilerini (12-13 yafl) kap-
samaktad›r. Böylece O'Grady s›n›fa dayal› araflt›rmay› ö¤rencilerin mo-
tive edici ve meflgul edici olarak gördü¤ü faktörleri belirlemek üzere yola
ç›km›flt› (O'Grady, 2003). Fiilî araflt›rmadan derledi¤i metotlarla birlik-
te etnografik metotlar› (kat›l›mc› gözlemi, mülâkat ve metin analizi) kul-
lanarak belli bir s›n›f› bir dönem boyunca araflt›raca¤› bir proje tasarla-
d›. Fiilî araflt›rma unsuru, onlar›n ‹slâm hakk›ndaki çal›flmay› plânlama-
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ya kendi ilgileri ve tercihleriyle katk›da bulunmalar›, taze fikirler sa¤la-
yan günlükler tutmalar›, devam eden çal›flman›n de¤erlendirmesini yap-
malar› ve yar› yap›land›r›lm›fl grup mülâkatlar›nda sorulara yan›t ver-
meleri yoluyla ö¤rencileri kat›l›mc›lar olarak araflt›rmaya dahil etmifltir.
Ders program›ndaki genifl konu ‹slâm’d›. Ö¤renciler yaflama dair kendi-
lerini ilgilendiren konularla ba¤lant›l› olarak ‹slâm’›n araflt›r›lmas› hak-
k›nda kendi fikirleriyle katk›da bulunmak üzere günlüklerini kulland›-
lar. Ö¤rencilerden ayr›ca kendi araflt›rmalar›n› din e¤itimi alan›nda da-
ha önce yapt›klar› çal›flmalardan daha iddial› ve daha ilginç hâle nas›l
getirebileceklerini de¤erlendirmeleri istendi. Sonra O'Grady günlükteki
yaz›lar› analiz etti ve çal›flma flemas›n› çocuklar›n fikirlerini dikkate ala-
rak yeniden düzenledi. Ö¤renciler ayr›ca dönemin daha sonras›nda gün-
lük kay›tlar›yla iki noktada daha katk›da bulundular; ö¤rendikleri en
önemli fleyleri ve derslerin en çok/en az yararl›/ilginç özelliklerini belirle-
mede. O'Grady bu yorumlar› dönem ilerledikçe çal›flma flemas›n› tekrar
düzenleyip de¤ifltirmede kulland›. O'Grady’nin dönem boyunca derslere
iliflkin gözlemlerini kaydetti¤i bir araflt›rma günlü¤ü tutulurken, küçük
ö¤renci gruplar›yla yap›lan yar›-yap›land›r›lm›fl mülâkatlar ö¤le tatille-
rinde teybe kaydedildi.

Genel olarak bu yaklafl›m ö¤renci motivasyonu ve kat›l›m›n› art›rd›.
Günlü¤e ilk kay›t, ö¤rencilerin motive edici olarak gördü¤ü faaliyet ve
soru türleri hakk›nda bilgiler içermektedir. Sanat, yarat›c› yaz›m ve vide-
olar›n tart›fl›lmas› gibi yarat›c› faaliyetler önemli olarak listelenirken,
drama bütün faaliyetler aras›ndaki en popüler etkinlikti. ‹lginç taraf›;
hem ‹slâm (Müslümanlar, ‹slâmî inançlar, Allah) hem de birey ve toplum
(kiflisel ve dinî sorular, toplum ve genifl dünya hakk›ndaki sorular) hak-
k›nda sorular ortaya ç›kt›. ‹ki ilgi alan›n›n yak›nl›¤›na bir örnek olarak
O'Grady ö¤rencilerin, daha sonra modaya duyduklar› büyük merak›
yans›tt›¤› teyit edilen, ‹slâmî k›yafete duyduklar› özgün ilgiyi nakletme-
dir. Bu gibi ilgiler ders plânlamas›na dahil edildi.

“Ö¤rencilerin k›yafetlere yaklafl›mlar› ve ‹slâmî kurallarla yapt›klar› kar-
fl›laflt›rmalar hakk›nda yorum çal›flmas› plânland›; bir bütün olarak konu
‹slâmî materyalin, hem giysilere, aile yaflam›na, hem de bunlar›n ortaya ç›-
kard›¤› sorulara iliflkin olarak ö¤rencilerin yaklafl›mlar›n› yeniden de¤er-
lendirmeyi teflvik etme amac›na göre flekillendirildi.”

Ö¤renime yönelik bu bütüncül ve entegre yaklafl›m, bir çok programda
yap›lan›n aksine “din hakk›nda ö¤renme” ile “dinden ö¤renme” aras›n-
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da keskin bir ayr›m yapmaktan kaç›nd›. Günlü¤e yap›lan ikinci ve üçün-
cü kay›tlar, t›pk› O'Grady’nin kendi gözlem kay›tlar› gibi, ö¤rencilerin
kendileri ve ‹slâm hakk›nda ö¤renmeye verdikleri önemi teyit ediyordu.
Ö¤renciler ayr›ca ›rk ve etnik köken hakk›nda sorular sordular ve bunla-
r› ele alma f›rsat› do¤du. Burada din e¤itimi kültürler aras› ve ›rkç›l›k
karfl›t› e¤itime ve vatandafll›k e¤itimine do¤rudan katk›da bulundu. Po-
pülerlik s›ras›na göre di¤er konular da ele al›nd›. ‹lginç olan› resmî müf-
redatta yer alan ‹slâm hakk›ndaki konulardan büyük bir k›sm› ifllenmifl,
ancak resmî müfredattaki sistematik düzene uyulmam›flt›.

O'Grady’nin kay›tlar›, artan ö¤renci motivasyonunun örneklerini ver-
mekte, ö¤rencilerin kendileri taraf›ndan tasarlanan –‹slâmî giysi örne-
¤inde oldu¤u gibi– afla¤›lama ile giysi aras›ndaki iliflkinin analizi, ‹slâmî
giyinme kurallar›n› araflt›rma ve Müslüman k›zlara Frans›z okullar›nda
uygulanan baflörtüsü yasa¤›n› ele almak için tiyatrodan yararlanma da-
hil hayalî aktiviteleri anlatmaktad›r. O'Grady bu faaliyetlerin paylafl›l-
mas›n› izleyen genel tart›flmadaki olgunlu¤a dikkat çekmektedir.

Tart›flma

Bu olay araflt›rmalar›n›n her biri din e¤itimini bir hermenötik süreç ola-
rak görmektedir. Hepsi de çok iyi ifllenmifl dinî materyal sunumlar›n›n
ö¤rencilerin onunla kiflisel düzeyde ilgilenmesi ve bu materyali kendi de-
neyimiyle iliflkilendirmesi kayg›s›yla bir araya getirmeyi amaçlayan yo-
rumlay›c› yaklafl›mlar› benimsemifllerdir. Her biri farkl› bir vurguya sa-
hiptir. E¤er din e¤itiminde ö¤renmeyi kesintisiz bir hermenötik daire ola-
rak görürsek, olay araflt›rmalar› o dairenin çevresindeki farkl› noktalar-
dan bafllamaktad›rlar.

Stonier, Kwenda ve Mndende din hakk›ndaki veri ile bafllamakta ve ken-
dileri de Afrika dininin inkâr edilme ve bast›r›lma tarihinin parças› olan
ö¤rencilere bu veriyi yorumlaman›n yollar›n› bulmaktad›rlar. Burada
hem Afrika dininin temsili hem de sözlü gelene¤in karakterini yakala-
mak ve sözlü geleneklerin de¤erine iliflkin bilinçlendirme için yaz›l› söz-
lerini kullanma ba¤lam›nda bir temsil sorunu karfl›lar›na ç›kmaktad›r.
Afrika dinini sunan tarihsel kaynaklara (dikkat çekici olan› David Chi-
dester’in eseri) baflvurmalar›na ra¤men yazarlar kendi sunumlar›nda
Kwende’nin ve Mndende’nin Afrikal› düflünüfl ve ifade tarzlar›ndan ya-
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rarlanmaktad›rlar. ‹çeridekiler ile d›flar›dakilerin kavramlar› ve dene-
yimleri aras›nda gidip gelme, etnografyac› ile bilgi veren aras›nda bir
müzakereden çok, grup içinde müzakere konusuydu (Geertz, 1988).

Yazarlar›n ö¤rencilerle ba¤lant›s› dolayl›d›r. Nitel veri toplamada ö¤ren-
cilerin becerilerini gelifltirecek faaliyetler tasarlamaktad›rlar. Bu araflt›r-
ma görevleri ayr›ca çocuklar›n zihinlerinde sözlü geleneklerin önemini
güçlendirerek potansiyel olarak kendine sayg›y› yükseltmekte, ayn› za-
manda uygulama ve mit çeflitlili¤i hakk›nda veri sa¤lamaktad›r. Onlar›n
materyali belki de dinî ve kültürel kaynaflman›n yetersiz bir aç›klamas›-
n› oluflturmaktad›r (Bu bizim Warwick Din E¤itimi Projesi materyalleri-
ne de ayn› flekilde yöneltilebilecek bir elefltiridir). Yazarlar Güney Afrika-
l›lar›n bilincinde Afrika dinini restore etmeyi isterken Afrika dinini bafl-
ta Hristiyanl›k olmak üzere di¤er geleneklerden gelen fikirlerle sentezle-
yen dinsel-kültürel melezler dizinini bir yana b›rakmay› tercih ediyorlar.

Onlar›n çal›flmalar›, temsil sorunuyla bafllamalar› ve sonra yorum me-
totlar›na geçmeleri ba¤lam›nda Warwick Din E¤itimi Projesine yak›nd›r.
Warwick Din E¤itimi Projesinde program gelifltiricilerin yapt›¤› gibi, on-
lar›n odakland›klar› nokta da geliflme sürecinin parças› olmayanlar ta-
raf›ndan kullan›lmak üzere materyal üretmekti. Okullarda yap›lan yo-
¤un denemeler her iki projenin de ödeme gücünü ve bütçesini afl›yordu.

Stonier, Kwanda ve Mndende Afrika Dininin temsiline, akademik özgür-
lük atmosferi içinde gerçeklefltirilen yarat›c› bir yaklafl›m gelifltirdiler.
Ancak onlar e¤itim politikas›n›n, yeniden sunmaya çal›flt›klar› tarihin
bir parças› oldu¤u bir toplumun içinde çal›fl›yorlard›. ‹çinde çal›flt›klar›
genifl sosyal ortamda, temsil sorunu yaln›zca bir akademik tart›flma ko-
nusu de¤ildir. E¤itim amaçlar›n› baflarmada e¤iticilerin ve dinî organla-
r›n i fl b i r l i ¤ i yapmas›n› sa¤lama girifliminde bulunan e¤itim sistemlerin-
de, temsil sorunu iyice siyasal hâle gelmektedir. S›kl›kla belli temsil form-
lar›n› destekleyen ya da karfl› ç›kan ideolojik gündemli spesifik gruplar
ortaya ç›kmaktad›r. E¤itimcilerin bu konuda çok duyarl› olmalar› gerek-
mektedir. E¤itim materyallerinin sunumu tart›flmaya aç›k, geçici ve stra-
tejik hâle dönüflmektedir. Bu siyasal faktör hem Cape Town hem de War-
wick örneklerindeki sosyal ba¤lamda kaç›n›lmaz flekilde ortada duruyor-
du. Güney Afrika’da din e¤itimine iliflkin politika gelifltirmeyle ba¤-
lant›l› e¤itim tart›flmalar›, Afrika dininin do¤as› ve statüsünün hâlâ
büyük oranda tart›flmal› bir konu oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r (ör-
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ne¤in bkz. Stonier, 1999). Benzer flekilde, e¤itimciler dinî gelene¤i ö¤-
retmek için metodoloji sa¤larken, i ç e r i d e k i l e rin kendi geleneklerinin
içeri¤ini belirleyebilece¤ine iliflkin iyi niyetli ama siyasal amaca uygun
görüfl, ulusal model programlarda, ‹ngiltere’deki “ana dinler”in özet
ve flematik versiyonlar›n›n üretimiyle sonuçland› (SCAA, 1994a,
1994b & 1994c). Bunun yan etkisi temsile yönelik alternatif yaklafl›m-
lar›n dikkatsizce marjinallefltirilmesiydi (Jackson, 2000b). 

Stonier, Kwenda ve Mndende’nin ö¤rencilerin kültürel geleneklerinde-
ki Afrika dinine yönelik inkâr ve bast›rmay› ele almalar› gibi, Krisman
da ö¤renme güçlü¤ü bulunan çocuklar›n “özel ihtiyaçlar” klifleleri
içinde afla¤›lanmas›na meydan okumakta, onlar›n kendi anlay›fl ve iç-
görülerini gelifltirme ve ifade etmesini güçlendirmekteydi. Krisman da-
irenin etraf›nda iki yönde birden hareket etmektedir. Ö¤renme güçlü-
¤ü bulunan çocuklar›n gereksinimlerini karfl›lamak üzere dinî gelenek-
lerin flematik genel anlat›mlar›ndan kaç›nmakta, hem geleneklerin ma-
nevî derinlikleri hakk›nda içgörü sa¤lamak hem de ö¤rencilerinin biz-
zat ilgi duymas› için dinî ortamlardan canl› insan öyküleri kullanmak-
tad›r. Böylece ö¤rencilere ellerindeki materyali kendi deneyimleriyle
iliflkilendirme veya kendi deneyimlerini bu materyalle iliflkilendirme
imkân› vermektedir. Onun ö¤rencilerinin deneyimi ile öykülerindeki
karakterler aras›nda köprü kurmak üzere dil belirlemesi ve kullan›m›
bu süreci geniflletmektedir. Ö¤rencilerin kendi düflünceleri ve haz›r
sözlülükleri bunlar› ba¤lam› içinde okuyan herkes için e¤itici olacak
yarat›c› yan›tlar ve önemli veriler sunmaktad›r.

Krisman, dinî materyali özel ihtiyaçlar› bulunan ö¤rencilerinin manevî
gereksinimleriyle iliflkilendirmek ve onlar›n yarat›c› yan›tlar›yla ilgilenir-
ken, Eriksson’un bafllang›ç noktas› ö¤rencilerinin etkilenme kayg›lar› idi.
Ö¤rencilerinin de¤erlerini araflt›rmak yoluyla onlar› varoluflsal sorular
üzerinde düflünmeye teflvik edecek bir ö¤retim formu gelifltirmeyi ve ge-
nifl dinî ve dinî olmayan kaynaklardan gelen materyal ile ba¤lant›lar
kurmak için bir temel sa¤lamay› amaçl›yordu. Onun bulgular› çocukla-
r›n deneyimleri ve düflüncelerini hermenötik dairede bafllang›ç noktas›
olarak kullanman›n motivasyon gücünü ortaya koymaktad›r.
O'Grady’nin yaklafl›m› hem Krisman’›n hem de Eriksson’un çal›flmala-
r›na benzemektedir. T›pk› Eriksson gibi o da, ö¤rencilerden kendi ilgi
duyduklar› sorular› ve konular› belirlemelerini istemekte, ancak (t›pk›
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Krisman gibi) dinî materyali erken bir aflamada aç›kça sunmaktad›r.
O'Grady ve Eriksson ö¤rencileri plânlamaya, ele al›nacak konular›n se-
çimine ve çal›flma metotlar›n›n tasarlanmas›na dahil etmektedirler. T›p-
k› Krisman gibi, O'Grady yarat›c› sanatlar›n fikirleri ele alman›n güçlü
araçlar› oldu¤unu belirlemekte ve bulgular›n› sunmaktad›r. Her üç yazar
da kulland›klar› yaklafl›mlar›n ö¤rencileri motive etti¤ini belirtmektedir.

Ö¤rencilerinin ço¤unlukla beyaz ve seküler arka plâna sahip olmas›na
karfl›n, O'Grady onlar› dinler araflt›rmas›yla meflgul etmeyi baflard›.
Warwick’teki bir baflka ö¤retmen-araflt›rmac› tamam› beyaz, ço¤un-
lukla seküler ve çal›flan s›n›ftan ö¤rencilerin bulundu¤u bir okulda da-
ha ileri bir yaklafl›m gelifltirdi. Sarah Edwards özellikle ö¤rencilerinin
kültürel geliflimiyle iliflkili din e¤itimiyle ilgileniyordu (Edwards,
1999). O'Grady’nin ö¤rencilerin kayg›lar› ve ilgilerini do¤rudan dinî
geleneklerden al›nan materyalle iliflkilendirmesine karfl›n, Edwards
kendi ö¤rencilerinin dine yönelik negatif tav›rlar›ndan, bu tav›rlar›
din e¤itimi derslerindeki tart›flmalar›n oda¤› hâline getirerek yararlan-
d›. Onun yaklafl›m›, kültürel seçeneklere iliflkin bilinçlenmelerini art›-
rarak ö¤rencilerin din hakk›ndaki varsay›mlar›na meydan okumay›
amaçl›yordu. Bu yaklafl›m ö¤rencileri elefltirel tart›flmaya dahil etmek-
te, potansiyel olarak onlar› statik kültürel kimlikler içinde hapsolmak-
tan kurtarmaktad›r. Hem O'Grady hem de Edwards “tek-kültürlü” ve
seküler bir din e¤itimi arka plân›na sahip ö¤rencileri, din e¤itiminin
bu gibi çocuklarla ilgisine iliflkin olarak ortaya ç›kan baz› kayg›lar›
çözmeye dahil etmek için pratik yollar bulmaktad›rlar (Rudge, 1998).

Eriksson muhtemelen cinsiyet konusundaki bulgular›n› yetersiz derecede
yorumlamaktad›r. Onun belirledi¤i farkl›l›klar, kesinlikle bu alanda da-
ha fazla araflt›rma gereksinimi bulundu¤unu göstermektedir. Özellikle
cinsiyet fark› di¤er örnek olay araflt›rmalar›n›n hiçbirinde ya da War-
wick Din E¤itimi Projesinde spesifik olarak ele al›nmam›flt›r. Eriks-
son’un, kiflisel düflüncelerin kaydedilmesi, argümanlar›n aç›kl›¤a kavufl-
turulmas› ve formüle edilmesi arac› olarak yaz› disiplini hakk›ndaki bul-
gular›, uygulamac›lar için büyük önem tafl›maktad›r. Bunlar Krisman’›n,
daha az yetenekli ö¤rencileri, örne¤in sözlü katk›lar› yaz›l› katk›lara dö-
nüfltürme yoluyla yazmaya ve bu yazd›klar›n› Bilgelik Duvar›ndaki pa-
noya asmadan ya da kitaplar›na kaydetmeden önce gözden geçirip edite
etmeye teflvik etme tekniklerine benzemektedir.
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Sonuç

Bu makalede yer alan dört örnek olay araflt›rmas›n›n hepsi, yorumlay›c›
yaklafl›m›n yarat›c› varyasyonlar›n› sergilemektedir. Bu gibi yaklafl›mlar,
kendi dinleriyle ba¤lant›l› olsun ya da olmas›n, di¤er konumlar›n araflt›-
r›lmas› yoluyla kendi görüfllerini derinlefltirebilecekleri olas›l›¤›n› içer-
mektedir. Bunlar ayr›ca ö¤rencilerin kendi kritik yeteneklerini üzerinde
çal›fl›lan materyale beceriyle ve duyarl›l›kla uygulamalar› ve temsile yö-
nelik yarat›c› yaklafl›mlar için f›rsatlar sunmaktad›r.

Olay araflt›rmalar› ayr›ca ö¤rencilerin kendi dinî-kültürel deneyim-
lerinin ve karfl›l›kl› etkileflimlerin din e¤itiminin konusunun parças›
olabilece¤ini ve olmas› gerekti¤ini kabul etmektedir. Pedagojik ola-
rak ö¤rencilerin deneyimlerine yerleflmifl olan kanaatlerin ve de¤erle-
rin daha çok fark›nda olan ö¤retmenler, ö¤rencilerin kayg›lar›n› da-
ha çok dikkate alabilirler ve farkl› arka plânlardan gelen ö¤renciler
aras›ndaki iletiflimi güçlendirebilecek ö¤retme ve ö¤renme ortamlar›
sa¤layabilirler. S›n›fa dayal› örnek olay araflt›rmalar› kifliselli¤i da-
ha az içeren yaklafl›mlara nazaran bu tarz bir ö¤retim yaklafl›m›n›n,
ö¤rencilerin din e¤itimine coflkuyla kat›l›p tatmin olmas›n› sa¤lad›-
¤›na iliflkin kan›tlar ortaya koymaktad›r.

Burada ana hatlar› verilen yorumlay›c› yaklafl›mlar›n farkl› dinî ve kül-
türel konumlar›n metodolojik olarak do¤ru ve öz-elefltirel bir yolla anla-
fl›lmas› için f›rsatlar sa¤lamas› amaçlanmaktad›r. Bunlar ayr›ca din e¤i-
timinin potansiyel olarak dönüfltürücü karakterini kabul etmektedirler.
Çeflitli araflt›rmalar ö¤retme ve ö¤renmenin dinî bir gelene¤in temsilinin
elefltirel bir genel de¤erlendirmesiyle, bir birey araflt›rmas› ya da bir olay
araflt›rmas›yla, ö¤rencilerin deneyimleri ya da okuldaki karfl›l›kl› etkile-
flimleriyle ya da ö¤rencilerin ilgi ve sorusuyla bafllayabilece¤ini göster-
mifltir. Bu flekilde anlafl›lan din e¤itimi hermenötik daire üzerindeki her-
hangi bir noktada bafllayabilir.
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Abstract– This article introduces the interpretive approach to religious
education as described in the author’s book Religious Education: An
Interpretive Approach, in particular discussing the key concepts of rep-
resentation, interpretation and reflexivity. The article goes on to illust-
rate how these ideas were applied in an experimental curriculum
development project, the Warwick RE Project. Finally, attention is
given to four variants on the interpretive approach which are seen as
complementary to the Warwick RE Project. Two of these are related
to work done in the Warwick Religions and Education Research Unit
in England (the work of Krisman and O'Grady). The others are from
religious educators in South Africa (Stonier, Kwenda and Mndende)
and Sweden (Eriksson).
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