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Bu makalede Norman K. Denzin taraf ından geli ş tirilen "Yorum-
layıcı  Etkile ş imcilik" konu edilmektedirl. Denzin yorumlay ı cı  etkile-
ş imciliğ in bir yöntem olduğunu ileri sürmektedir. Bu incelemede yo-
rumlay ıcı  etkileş imciliğ in bir yöntem olup olmad ığı nı  sorgulamak, 
yöntem değ ilse, ne olduğunu, sözgelimi bir teknik olup olmad ığı nı  
belirlemek amaçlanm ış tır. Bu amaca ula şabilmek için önce yöntem 
ve teknik kavramlar ı  üzerinde durulmakta, sonra da yorumlay ıcı  etki-
leş imciliğ in bu kavramlardan hangisine daha yak ın olduğu sorusunun 
cevabı  arast ırı lmaktad ı r. 

Bilimsel yöntem, dar anlam ıyla, bir ba şka deyiş le yönteme bilim 
açısından bak ıldığı nda, doğaya, topluma, bireye, bireyin doğaya kat-
t ıklarına iliş kin doğ ru betimleme, aç ı klama ve yorumlama getirebilmek 
için bilim adam ın ın gerek yürüdüğü yol ve harcad ığı  çaba, gerek yürü-
yeceğ i yolu ve bu yolda yürürken harcayaca ğı  her türlü çabay ı  önceden 
belirleyen kurallar toplulu ğu olarak tanunlanmaktad ır. Bu haliyle bi-
limsel yöntem, bir yan ı  ile zihinsel bir yan ı  ile eylemsel bir süreçtir. 
Zihinsel olmas ı  akl ın iş leyiş  kuralları  (mantık) ve ak ıl yürütme tarzlar ı  
(tümevarım, tümdengelim, vb) ile ilgisinden, eylemsel olmas ı  ise ara ş -
tırma kurallar ı  topluluğu olmas ından kaynaklanır. Bu yöntem tan ımı  
bilimin doğan ın toplumun bireyin, bireyin doğaya katt ıklarmın; ba ş -
ka bir deyiş le, doğal, sosyal, toplumsal ve kültürel dünyalar ın, objektif 
veya objectivate olarak var oldu ğu sayı ltısının yan ı sıra, bu dünyalar 
üzerine doğ ru söz söyleyebilmenin mümkün olduğu ş eklinde ifade edi-
lebilecek bir yöntembilimsel sayı ltının da kabul edilmesini gerektirir. 
Bilimsel yöntemin geni ş  anlamıyla tanım ı  ise, bir ba şka deyi ş le, yöntem-
bilim açısından tarnmlanmas ı  ise, yine dünyan ın var olduğu şeklinde-
ki bilimsel say ıltının ve bu dünya üzerine do ğ ru söz söyleyebilmenin 
mümkün olduğu şeklindeki yöntembilimsel say ıltının kabulüyle yap ı l-
maktadır. Bir ş ey üzerine doğ ru söz söyleyebilme o şey ile, o şey ün-
rine söylenen sözlerin -ki bunlar betimleme, aç ıklama, yorumlama ola- 

(1) Norman K. Denzin, 1989, Interpretive Interactionism, Newbury Park: Sage Publi-
cations. 
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bilir- çakış mas ı  demektir. Yöntemin bilim aç ı s ı ndan dar değ il de, yön-
tembilim olarak geni ş  tan ımı  yapılmaya kalkışı ldığı nda, içeri ğ ini, baş -
ka şeylerin yan ı sıra, ş unların oluş turduğu gözlenir: Bilginin ç ıkarı l-
dığı , istihraç edildiğ i kaynağm ne olduğu ile ilgili sorular; bilginin is-
tihraç edildiğ i kaynağı n karakteristikleri ve i ş leyiş  düzeniyle ilgili so-
rular; inceleme biriminin kavramsalla ş tırılma düzlemlerine ili şkin so-
rular; bilim adam ının kendinin olanaklar ı na, s ınırlarına, karakteristik-
lerine ili şkin sorular; ak ı l yürütme tarzlar ı na (uslamlama) ili şkin soru-
lar; akl ın iş leyiş  kurallarına (mantık) ilişkin sorular; veri toplama araç-
larına ilişkin sorular. Yöntembilimin bu oluş turucular ı  bilim adam ının 
doğaya, topluma, bireye ve bireyin ürettiklerine ili şkin söylediğ i sözle-
ırin onlarla, çak ış masm ı  temin etmek gibi bir i ş levle yükümlendirilmi ş -
tir. Bilimsel yöntemin yöntembilim içinde geniş  anlaml ı  tanımı , yönte-
min bilim ve felsefe etkinliklerinin belirli alanlanyla yak ın bir ilişki için-
de bulunduğ una i şaret etmektedir: Epistemoloji gibi, metateori gibi. 

Bilimsel yöntemin dar anlaml ı  tan ı mı  içinde çok önemli bir yer 
tutan ve teknik olarak adland ırılan veri toplama araçlar ı  ise, laboratu-
var deneyinden kat ı l ımlı  gözleme, görü şme formu uygulamas ından bel-
ge taramas ına, söyle ş i çözümlemesinden (conversation analysis) her-
men eutiğe yayılan bir yelpazede s ıralanırlar. Dışı mızdaki doğa, top-
lum, birey ve kültür alanlar ının verilerini, onlara ili ş kin informas-
yonu hangi araçlar yard ımıyla toplaya.bileceğ'irnizi, bir ba şka deyiş le, 
tekniğ imizi kararlaş tırmak, öncelikle o alana ili şkin oluş turulan kav-
ramsal modele, teoriye, bir ad ım sonra da, yakla şı ma bağ lıdır. 

Yöntem, bilim, yöntembilim, teori, kavn msal çerçeve, kavramsal 
model, yakla şı m, teknik, akıl yürütme tarz ı , epistemoloji aras ındaki bu 
bağ lanfilar, bu içiçe geçmi şlikler her birinin s ını rının çizilmesini, bir-
leşme ve ayr ı lma noktalarmın belirginle ş tirilmesini, aralar ı ndaki bağ -
la.ntının doğasının ve gücünün aç ıklaş tınlmasm ı  güçle ş tirmektedir. 
Bu yazıda yorumlayıcı  etkileş imciliğ'in yöntem mi teknik mi olduğu 
sorusu, yakla şı m, teori, yöntem, uslarnlarna, çerçeve ve teknik aras ın-
da -gerekçelerinin aç ıklanmas ı , bir yana bırakılarak- şöyle bir bağ lan-
tıyla cevaplanmaya çalışı lacaktır: Akıl yürütme tarzlar ı  yöntemin zihin-
sel yan ının önemli bir öğesidir. Klasik yakla şı m olarak da adland ırı -
lan hipotetik-dedüktif ak ı l yürütme tarz ına dayal ı  yöntem anlayış mda, 
bilimsel ara ş tırmanın a şamaları  hipotez- gözlem- s ırlama olarak belir-. 

 lenir. Burada hipotezin başa yerleş tirilmesi araş tırmanın ya bir teori-
den, ya bir kavramsal modelden, ya bir ka.vramsal çerçeveden hareket-
le yürütüleceğ ini işaret eder. Bu tür ara ş tırmalarda seçilen tekniğ in, 
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teori, model veya çerçevenin tekabül etti ğ i olgu veya fenomenin do ğ a-
sı  dikkate al ınarak belirlenmesi gerekir. Alansal yakla şı m (grounded 
theory) olarak adland ınlan ve tümevar ımsal akıl yürütmeye dayal ı  
yöntem anlay ışı  ise ara ş tırmanm aşamalann ı n gözlem-hipotez-s ınama 
olarak s ıralanmasm ı  talep eder. Burada herhangi bir hipotez, giderek, 
çerçeve, model veya teorinin bulunmamas ı , seçilecek tekni ğ in ne'ye 
göre belirleneceğ i sorusunu cevaps ız bırakır. Böyle durumlarda, tekni-
ğ in nereye ili şkilendirilmesi gerektiğ i sorulabilir. Cevap, yakla şı m, ola-
bilir Ini? Olamaz gibi gözüküyor. Zira yakla şı mlar doğal, toplumsal, 
sosyal, kültürel alanların belirli olgularnu / fenomenlerini, veya süreç-
lerini, veya bu somutluklar aras ındaki birtakım ilişkileri konu edinnıez-
ler. Dolayı sıyla, olguların / fenomenlerin kavramsalla ş tırılma düzlem-
leri, boyutları , içsel karakteristikleri, nelere kar şı t, nelere yak ın olduk-
ları , hangi ko şullarda ortaya ç ıktıkları , etkilerinin neler oldu ğu, vb. 
üzerinde hiçbir şey söylemezler. Yakla şı mlar olguların / fenomenlerin 
içinde ak ıl, gittikleri nehir yataklar ı  gibidir. Olguların / fenomenlerin 
tekil görünümlerinin, tekil varolu ş larnun nas ılım, niçinini değ il, genel 
varoluş  tarzlar ının iş leyiş  düzeninin, ilkelerinin sayıltılarm ı  sunarlar. 
Yaklaşı mların önermeleri say ıltı  karakterinde olduklar ı  için tan ı m 
muamelesi görürler, dolay ısıyla sınamaya tabi tutulamazlar. Yakla-
şı mların bilimsel yöntem kullan ılarak soruş turulabilecek olgusal / fe-
nomenal içerikleri olmadığı  için, hakkında veri toplanacak bir şey de 
bulunmamaktadır. O halde, teknikler yakla şı m(lar) a bağ lanamazlar. 
Bu durumda akla ş u soru gelebilir: Veri toplama arac ı  olan tekniğ in 
teoriye ba ğı mlı lı k:İ  bu denli yüksekse, o zz man, alansal yakla şı mın sa-, 
vunucularnun veri topla mada kulland ıkları  araçlar ın doğası  nedir? 
Sözgelimi, bir söyle ş i çözümlemesi, bir hern ıeneutik herhangi bir teo-
riyle ba ğ lantılandırı lamıyorlarsa, ba şka bir deyi ş le bir tekniğ in sahip 
olması  gereken karakteristiğ i gösteremiyorlarsa, o zaman bunlar nedir? 
Hemen belirtelim, bu konuda bir pani ğe kapılmaya gerek yoktur. Zira 
sözkonusu teknikler, hipotetik-dedüktif ak ıl yürütmeye dayal ı  yöntem 
anlayışı yla (klasik yakla şı m veya aksiyorhatik format olarak da ad-
landı rı labilmektedir) yürütülen; hipotezden (dolay ı sıyla teori, model 
veya çerçeveden) hareketle gerçekle ş tirilen ara ş tırmalarda çok geni ş  bir 
kullan ılma alanına sahiptir. Hatta sözkonusu yöntemi kullanan ara ş -
tırmacı ların söyleş i çözümlemesi vb. nitel veya yumu şak teknikleri 
kullanmaları  özellikle te şvik de edilmelidir. Zira, bu teknikler inceleme 
objesinin açıklanrna ve betimlenmelerinin ötesinde, anla şı lmalarma da 
derin katk ılarda bulunacak kapasitededir. Öte yandan, alansal olarak 
da adlandırılan ve tümevarımsal ak ı l yürütmeyi temele alan, gözlem- 
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den hareket eden arat ırma yöntemini savunanlar ise, her ne kadar pür 
tümevarmun erdemlerine sayg ı  gösterilmesi gereğ ini işaret etmekteler, 
pratikte, hakk ında hipotez kuracak kadar teorik / gözlem şel bilgiye 
sahip olamadığı nuz olgular / fenomenlerin aç ıklanması  için tek çıkar 
yol olduklarını  ifade etmektelerse, ve kendilerini böylece haklila ş tır-
dıklarm ı  düşünmekteyseler de, aslında, kanımızca uygulad ıkları  bir 
iş lemi belki kendi gözlerinden de kaç ı rmaktad ırlar. Uygulanan bu i ş -
lem 'hunch' adi verilen ve hipotez olu ş turmaya yetecek kadar elimizde 
veri / bilgi / bulgu bulunmayan fakat aralar ında bir ilişki olduğunu 
sezinlediğ imiz olgular / fenomenler için yapt ığı mız tahminlerclir. Aras-
tı rmasmı  türnevar ı msal uslamlama temelinde gözlemle ba ş lattığı nı  ile-
ri sürenler, kaç ınılmaz bir biçimde, yine de zihinlerindeki bir ba ğ lantı -
dan, hunch'darı  hareket etmektedirler. Ve, yine bu huch'la ba ğ lantı lı  
olarak, ister istemez, zihinlerinde inceleme konular ına ilişkin bir kav-
ramsal çerçeve olu ş turmuş lard ır. Ve, veri toplama araçlar ını  iş te bu 
kavramsal çerçevelerine göre, o çerçeve içinde sezinledikleri hunch'a 
göre seçmektedirler. Özetle, teknik, burada gerçekten bir teori ya da 
kavramsal modelle ba'glantılandırı lınamış tır, ama, henüz teorile şme 
bir yana, kavramsal model düzeyine dahi ula şamamış  da olsa, yine de 
seçilen olgular ın / fenomenlerin ilişkilerine, bağ lant ılarına ilişkin araş -
tırmacuun zihninde olu şan amorf bir çerçeveye ba ğ lantılandırılmış tır. 
Bu bağ lantı , en ba ş ta, konu seçimine karar verme sürecincleki zihinde, 
değ er yarg ılanyla bezeş ik olarak da olsa, yine de kurulmu ş tur. 

Tekniğ in belirli bir teori veya kavramsal modelle ba ğ lantırılma-
dan geliş tirilmesi ve kullan ılması  iki sonuca yol açmaktad ır; ilkinde, 
tekniğ i geliş tiren, onu bir yöntem olarak sunma yan ı lgısma düşmekte-
dir; ikincisinde, geli ş tirilen tekniğ in kaçın ı lmaz bir biçimde en az ından 
bir kavramsal çerçeveyle ba ğ l ı  olduğunun tekniğ i geliş tiren tarafı n-
dan görülememesi, tekniğ i geliş tiren ve kullananlarm teknik-teori 
(model, çerçeve) ba ğı nı  görülür kı lma çabasına girmelerini önle ınekte-
dir. Iş te, bu yaz ının konusunu te şkil eden yorumlay ıcı  etkile ş imcilik, 
bizce, bu kaderi ya şamaktad ır 2 . 

Yorumlay ıcı  etkile ş imcilik, Denzin'e göre, yorun ı layıcı  yakia. şı -
nun kendince yorumlanmas ı  sonunda geli ş tirilmiş  olup, kiş ilerin yaşam 
deneyimleri dünyas ının bir uğ ra ğı na uygulanan bir yöntemdir. Yorum-
iare' etkile ş imciliğ in uygulandığı  uğ ra ğa biraz sonra geri dönmek üze- 

(2) 	Amerikan Sosyolojisindeki teknik-yöntem bulan ıklığı , belki, biraz da bundan ileri 
gelmektedir. 
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re önce yorumlay ı cı  etkileş imciliğ in yapı s ı  üzerinde dural ım3 . Denzin'e 
göre yorumlay ıcı  etkileş imcilik, geleneksel sembolik etkile ş imci yakla-
şı mın Heidegger'in yorumlay ıcı  fenomenolojik çal ış maları  ve hermene-
utik geleneğ in birleş tirilmesiyle oluş turulmuş tur. Ayr ıca feminist sos-
yal teori ve post-modern teorideki son çal ış malar ile C.W. Mills, J.P. 
Sartre ve Merleau-Ponty'nin formüle etti ğ i ele ş tirel-biyografik yönte-
min etkilerini de ta şı maktadır. Denzin'e göre, yorumlay ıcı  etkile ş im-
cilik yaşam deneyimleri dünyas ı n ın yorumlanmas ı  için ş imdiye değ in 
geli ş tirilen açık-uçlu, Saratıci görü ş me; belge çözümlemesi; ya ş am öy-
küsü; ya şam tarihi; ki ş isel deneyim ve kendi öyküsünü in ş a etme; ka-
tı lımlı  gözlem ve kal ın -betimleme yöntemlerinden biri olarak görül-
melidir. Ona göre, yorumlay ıcı  etkileş imcilik ön.celikle varolu ş sa.1, etki-
lesimsel ve biyografik bir karaktere sahiptir. 

Denzin Goffrnan ve Garfinkel'in sosyal bir .durum'a yerle ş tirilmi ş  
her bireyin etkile ş imsel bir metnin yaz ı lmasın ı  baş lattığı  tezinden ha-
reketle geli ş tirdikleri ve böylelikle ortaya ç ıkan yüzyüze etkile ş im ile 
bu etkile ş imin yorumlanma.sm ın nası l incelenmesi gerekti ğ ine ilişkin 
önerdikleri dramaturjik, dilbilimsel, yap ı sal, kültürel ve fenomenolojik 
yöntemlerin, her ne kadar mikro etkile ş im dünyas ını  toplumun mak-
ro yapılanyla (ve sosyal cinsiyet, ırk, etniklik, i ş , tıp, psikiyatri, bilim, 
oyun ve bo ş  zaman ile) bağ lama ba ş arısını  göstermekteyseler de, baz ı  
açılardan da kimi eksiklikler ta şı dıklarmı  ifade etmektedir. Denzin bu 
yöntemlerin biyografik ve tarihsel-olmayan bir karakterde olduklar ını ; 
varolu şsal olarak anlaml ı  etkileş imsel deneyimleri ihmal ettiklerini; 
etkile ş im metninin okunmas ına, dış sal kavramsal ş emalar ı  dahil ettik-
lerini; etkile ş im metnini etkile şenler aç ı sından çok, yap ısal ve fiili& 
açı lardan okuduklarm ı ; 'kadınlar, erkekler ve bunlar ın etkile ş im uğ -
raklar ı 'm değ il, 'uğ raklar ve uğ raklardaki insanlar' ı  incelediklerini ileri 
sürerek, kendi yönteminin bu eksikliklerden temizlenmi ş  olduğunu 
belirtmektedir. 

Denzin'in üzerinde durdu ğu diğer bir nokta Garfinkel ve Goffman' 
in etkileş im metnini nomotetik ve etik bir tarzda inceledikleri, oysa 
yorumlay ıcı  etkile ş irrıciliğ in idiografik ve etnik karaktere sahip bir 
yöntem olduğudur. Denzin, yorumlay ıc ı  etkile ş imciliğ i geli ş tirirken 

(3) 	Yorumlay ı c ı  etkile ş imcilik Denzin'in yazd ıklarından özetlenerek aktar ı l ı rken, Den- 
zin'in terminoloiisi aynen korunmu ş tur. Ayr ıca. Denzin'in bu konuya ili şkin aç ı k-
lamalar ı  serbestçe çevrildi ğ i ve özet olarak verildi ğ i için açı klamalar ı n yer ald ığı  say-
fa numaralar ı  verilmemi ş tir. Genel olarak Denzin, 1989:7-34'e bak ı labilir. 
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J.P. Sartre' ın önerdiğ i ilerlemeci-gerilemeci çözümlemeyi, daha aç ık 
bir deyi ş le, yorumlama sürecinin ileriye ve geriye dönük boyutlar ını  da 
dikkate aldığı nı  belirtrnekte, böylelikle incelenen eylemlerin tarihsel, 
kültürel ve biyografik ko ş ullarının da çözümlemeye dahil edilebildi-
ğ ini ifade etmektedir. Denzin'e göre yorumlay ıcı  Btkileş imsikğ in baş -
ka bir niteliğ i naturalistliğ idir. Yorumlay ıcı  etkileş imcilik, verileri po-
litika oluş turmaya yarayan bir ara ştırma stratejisidir. 'Sofistike kat ı -
hk' olarak adland ı rılan, yorumlayıcı  materyal ve yöntemleri mümkün 
olduğunca kamusal k ı lmaya yönelen bir anlay ış tan güç almaktad ır. 

Yorumlayıcı  etkile ş imciliğ in diğ er yorumlayıcı  yöntemlerden ayrı , 
hem saf hem uygulamal ı  bir karakterde oldu ğunu belirten Denzin, 
Geertz, Strauss ve 13ecker'in sosyal ve kültürel problematiklerin an-
lamlı  yonamlarm ı  inşa edebilmek için saf yorumlama yapt ıkların ı , baş -
ka bir deyi şle, sosyal etkile ş imden kaynaklanan yorumlar in şa ettik- 
lerini; oysa Becker'in ayn ı  zamanda uygulamal ı  karakterde, yorumlar
cı  değerlendirme ad ı  da verilen, ayr ı  bir tavr ı  da benimsediğ ini ve bu 
tavrın politika üretmeye yarad ığı nı  işaret ederek, kendi yönteminin bu 
her iki hedefi de ayni anda kar şı ladığı nı  ya zmaktad ır. Denzin'in hem 
yorumlay ı cı  yaklaşı m hem yorumlayıcı  etkile ş im için yaptığı  bir sapta-
ma ise değer-serbest bir yorumlay ı cı  araş tırman ın olanaksızlı 'ğı dı r. 
Hermeneutik çember veya durumun bu basit gerçe ğe işaret ettiğ ini 
belirten Denzin, ara şprmcalların inceledikleri fenornene ili şkin önsel 
yorumlarıni önceden a.çıkla ş tırmalarm ın bu noktayı  bir sorun olmak-
tan çıkartabileceğ ini de kaydetmektedir. 

Denzin'e göre öznel insan deneyiminin incelenmesi ve yorumuna 
dayanan bu yöntemde öznellik, intensiyonalite ve anlam, Wittegens-
tein'in ünlü 'sessiz kalmak' diktumunun tersine, öne ç ıkarılmakta; 
niçin sorularının yerine nası l sorusu geçirilmekte; Marx'tan Haber-
mas'a, Durkheim'den Hornans'a pek çok klasik veya ça ğdaş  sosyolo-
ğun kabul ettiğ i, insan davranış m ın anlaml ı  olarak kategorize edilebi-
leceğ i ve yine insan davran ış mın soyut, çe ş itli büyüklüklerdeki teorile-
rin kavramsal ögeleri içinde analiz edilebilece ğ i anlay ışı  ile ikinci-dü-
zen kavramlara_ insani gerçekliğ i kucaklayabileceğ i say ı ltısı  bir yana 

bırakılmakta; mümkün oldu ğunca kavram-serbest bir söylem tarz ı  
birinci-düzen kavramlar öne ç ıkarılrnakta; Merleau-Ponty'nin deyi ş iy-

le 'dünyan ın ş iiri' yakalanmaya çal ışı lmaktad ır. Yorumlay ıcı  etkile-
ş imcilik her insani durumun yeni, taze, ço ğu kez çeliş ik ve çoğul anlam 
ve yorumlarla dolu olduğunu kabul etmekte ve ara ş tırmacı  da bu an-
lam ve çeli şkileri yakalamaya yöneltilmektedir. Üstelik sokaktaki ada- 
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mili dili bu deneyimleri aktarmaya, ifade etmeye'yeterlidir. Yorumlay ı -
cı  etkile ş imciliğ in cinsiyet ayr ımcı lığı  içermeyen bilgiyi de amaçlad ı -
ğı nı  ifade eden Denzin, yorumlama sürecinde tarihin, gücün, duygunun 
ve bilgiyle ilgili inançlar ın da yer aldığı nı  vurgulamaktad ır. 

Denzin'e göre, yorumlaman ın ölçütleri incelenen deneyimin tarih-
sel, süreçsel ve etkile ş imsel yönlerini ayd ınlatmayı  hedeflemekte olup, 
bir anlamda ara ş tırmacmuı  yorumlama sürecindeki ad ımlarını  da i şa-
ret etmektedir. 'Insan ın yıkı lması ' adımı  incelenen fenomene ili şkin ön-
ceden yap ı lmış  araş tırmaların ele ş tirel bir analizini ve yorumunu; 'ya-
kalama' ad ımı  ara ş tı rrna.cmın incelenen deneyimin çok say ıdaki, ol-
gusal (naturalist) örneklerini bulmas ını ; 'ayraca alma' veya 'indirgeme' 
adımı  incelenen süreçlerin anahtar ögelerinin belirginle ş tirilmesini; 'in ş a 
etme' ad ı mı  incelenen fenomenin veya sürecin tüm a şamalarının bir 
bütün olarak yeniden birararaya getirilerek yoru ınlanmas ını ; 'bağ lam-
sallaş tırma' ise fenomenin yeniden ya şam deneyimleri dünyas ındaki 
yerine yerle ş tirilmesini ifade etmektedir. Ayr ıca, ara ş tırmacını n kendisi 
de bu yorumlama sürecinin bir parças ı  olduğundan, bu hermeneutik 
çember içine o da yerle ş tirilmektedir. Denzin yorumlama ile anlama 
aras ında ise ş öyle bir ba ğ  kurmakta.d ır: Yorumlama bir olay veya dene-
yimin anlamın ın ortaya konulmas ı  sürecidir. Anlam ki ş inin yönelimle-
ri ve eylemlerinden hareketle tammlan ır ve bir sembolün yönelinmi ş  
yorurnuna işaret eder. Anlam ki ş i; obje, olay veya süreç; o obje, olay 
veya sürece yöneltilen eylem aras ındaki etkile ş imle ilgili olduğundan 
hem etkile ş imsel hem de yorumlay ıcıdır. Yorum anlamı  a.çıklaş tırır. 
Bir başka deyi ş le, bir dilde söyleneni diğer dilin anlam ve kodlar ına 
çevirir. Yorumlama metindeki veya etkile ş imdeki anlam ı  ortaya çıkar-
tır. Anlama ise bir durum veya metinde yorumlanan şeyin kavranması , 
yakalanma.s ı dır. Buna göre, yorum anlaman ın koşullarını  yarat ır. Iki 
tür yorumlama ve anlama vard ır: Bunlardan duygululuk ve payla şı l 
mış  deneyim, derin- otantik anlamanm ko şullarını  Sağ lar ve yorumlay ı -
cı  etkile ş imciliğ in in şa etmeye çal ış tığı  anlama tarz ı  da iş te budur. Bi 
limsel yorumlar ve anlamalar ise fenomenin özsel anlamlarm ı  işaret e-
der. Yorumlay ıcı  incelemelerin kö ş etaşı  kalın betirnlemedir. Kal ın 
betimleme olmasayd ı , derin anlama olamazd ı . Kalın betimleme bir 
eylemin ba ğ lamını  verir; eylemi olu ş turan yönelim ve anlamlar ı  belir-
ginleş tirir; eylemin geli ş imini ortaya ç ıkartır; eylemi yorumlanabilecek 
bir metin olarak sunar. Derin anlama, özellikle, negatif örnekler veya 
empirik düzensizlikler incelenirken ortaya ç ıkar. öte yandan, ince be-
timleme, eylemi çevreleyen ko ş ulları  veya yönelimlerden ba ğı msız olan 
olguları  konu eder. 
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Denzin'in yorumlarc ı  etkileş imciliğ in yap ı sı , karakteristikleri, 
diğer tekniklerden farklar ı , yorumlama sürecinin biçimlendiricileri ve 
yorumlama ölçütleri üzerindeki aç ıklamalar ına ilişkin verilen bu özet 
bilginin, yorumlarc ı  etkile ş imciliğ in ana çizgilerle de olsa tan ınması  
için yeterli olduğu umut edilmektedir. Görüldüğü gibi, Denzin belirli 
bir ya şam deneyimi uğ rağı nın yorumlayıcı  etkileş imcilik yard ımıyla 
nas ı l incelenebilece ğ ini anlatmaktad ı r. Yap ılan, belirli bir ya şam dene-
yimine ili şkin nas ıl veri toplanaca ğı nı  ve bu iş lemin niçin yapılmakta 
olduğunu, hangi hmaçlara hizmet edece ğ ini aydınlatmakt ır. Dolayı -
s ı yla, yorumlarc ı  etkile ş imcilik ne dar ne geni ş  anlamıyla tan ı mlanan 
yöntemin değ il fakat bir tekniğ in adı  olabilir ancak. Bu veri toplama 
tekniğ inin sunulmas ı  sıras ında kullan ılan terimler, 'bu terimlerin ait 
olduğu bağ lamlar yorurnlay ıcı  etkile ş imciliğ in teknik olmaya aday ka-
rakterini ortadan kald ırmamaktad ı r. Yorumlay ıcı  etkile ş imciliğ in ger-
çek bir teknik olabilmesi ise, yukar ıda değ inildiğ i üzere, bir teoriyle 
veya kavramsal model veya çerçeve ile ba ğ lantılanabilmesiyle müm-
kündür; aksi halde yorumlay ıcı  etkileşimciliğ in yöntem bir yana, tek-
nik olma niteliğ ini dahi kazanmas ı  güçleşecektir. Ne varki, Denzin 
yorumlarc ı  yakla şı mın taraftarlarmm önemlice bir k ısmının tümeva-
rımsal ak ıl yürütme temelinde (kendi ifadesiyle alansal yakla şı mı  izle-
yerek) geli ş tirilen bir yöntem anlay ışı na sahip olduklar ını  ve böyle yap-
malarının felsefi temellerinin de bulundu ğunu birincil-ikincil düzen 
kavramlar ıyla dile getirmiş tir. Böylelikle Denzin kendini ba ğ lamış , bir 
başka deyiş le, yorumlarc ı  etkile ş imciliğ'i, değ il bir teori veya kavramsal 
modelle ilişkilendirmek, bir kavramsal çerçeveyle dahi ba ğ lantılandır-
manm ya şam deneyimleri dünyas ını  ne ise o olarak alg ılamamızı  ve 
kavramsalla ş tırmamızı  çarpttaca ğmı  ifade etmi ş ti. Bu durumda Den-
zin- yorumlayıcı  etkileş imciliğe teknik ad ının verilmesini de engellemi ş  
olmamakta mıdır? Bu sorunun cevab ı  ş öyledir: Evet ve hay ır. Evet, 
çünkü Denzin tekniğ in teoriyle ba ğ lantılandı rılması  şöyle dursun, teo-
rinin kendisine bile kar şı  çıktığı n ı  ifade etmektedir. Hayı r, çünkü. Den 
zin her ne kadar gerek teoriye gerek ikinci düzen tüm kavramsalla ş -
tırmalara kar şı  çıktığı nı  söylemekteyse de, yorumlarc ı  etkileş imcili-
ğ in yaşam deneyimleri dünyas ın ın bir uğ rağı na yön eldiğ ini söylemesi 
ve hatta bu uğ rağı , son derece zay ıf sa olsa, kavramsalla ş tırma giriş i-
minde bulunmas ından dolay ı , yorumlarcı  etkileş imciliğ in Denzin'e 
ra ğmen, teknik dahi olam ı  maktan kurtar ı lması  mümkün hale gelmek-
tedir. Zaten böyle bir ba ğ lantı  kurulamasayd ı , Denzin bu tekni ğ i asla 
geliş tiremezdi. Burada ilginç olan, Denzin'in yapt ığı  ile düşündüğünün 
birbirine uymamas ıdır. Bir ba şka deyiş le, Denzin içinden en az ın- 



YÖNTEM M İ  TEKNIK Mİ 	 153 

dan bir 'hunch' ç ıkarı labilecek, zay ı f da olsa bir kavramsal çerçeve olu ş -
turmu ş  olmas ına ra ğmen, bu yaptığı n ı  adeta görmezden gelip, kitab ı -
n ın ilerleyen say falar ında böyle bir çerçeve olu ş turmarr ı n ara ş t ı rmac ıyı  
yan ıltacağm ı  ileri sürmektedir. Ş imdi, Denzin'in yorumlay ıcı  etkile ş im-
eilik tekniğ inin bağ lantı l ı  olduğu kavramsal çerçevenin ne oldu ğunu, 
yine Derzin'in yazd ı klarını  özetleyerek sunahm : 

Denzin'e göre, yorumlay ı el etkile ş imcilik kiş ilerin kendilerine ve 
kendi yaşam projelerine verdikleri anlamlar ı  kökünden değ iş tiren ve 
biçimlendiren ya şam deneyimlerini konu etmektedir. Ki ş ilerin ya şamla-
rında iz bı rakan bu ya ş am deneyimleri asl ında birer etkile ş im uğ ra ğı dı r. 
Dönüm noktas ı  deneyimleri olarak da adland ırılabilen bu uğ raklardan 
kiş iler o zamana kadar olduklar ından ba şka biri olarak ç ıkarlar. Be-
lirli bir deneyimin ya ş andığı  bu uğ raklara Denzin, James Joyce'un da 
kullandığı  bir adı  verir: Epiphany. Denzin, dört epiphany formundan 
söz eder: Major, birikimli, minor veya ayd ınlatıcı , yinelenmi ş . Major 
epiphany kiş inin ya şamında tam anlam ıyla bir dönüm noktas ıdır. Ki ş i 
o etkile ş im uğ rağı ndan eskisinden tamamen ba şka bir kiş i olarak çıkar. 
Birikimli epiphany ki ş inin ya şam ında bridenbire de ğ il fakat ardarda 
gelen bir dizi olay ın sonucunda deneyimledi ğ i bir uğ raktı r. Minor veya 
aydmlatı c ı  epiphany bir ilişki veya durumun alt ında yatan problem ve 
gerilimlerin ki ş i tarafından birdenbire kavran ı lavermesinin ad ıdır. 
Yinelemniş  epiphany ise ki ş inin geçmi ş  ya ş am ında deneyimlediğ i, ama 
anlamı n ı  çok daha sonra, ayn ı  deneyimi bir kez daha ya şadıktan veya 
anımsadıktan sonra, fark etti ğ i bir dururrıdur. Denzin'e göre epiphany 
her ne kadar ilk planda ki ş inin karşı laş tığı  belirli bir bunal ımın arka-
sırdan ortaya ç ıkan, ve bundan dolay ı  da kiş isel bir uğ rak gibi görünür-
se de, kiş inin her zaman bir grubun, giderek daha geni ş  yapıların birer 
üyesi olmas ı  yüzünden, epiphany ki ş isel bir deneyimlemenin ötesine, 
kamusal alana da izlerini yayar. 

Buraya değ in yaptığı  aç ıklamalar Derızin'in, iddia ettiğ inin aksi-
ne, bir teori geli ş tirme eğ iliminde olduğu izlenimini vermeye yeterlidir. 
Denzin'in bu son ifadesinin arkas ından eğer "ki ş inin deneyimlediğ i 
sorun karşı sında değ iş imi, daha yerinde bir ifadeyle ba şkala şı mı , kiş i-
nin bir sonraki ili şkilerinin, ili şki ağ larının, davran ış  örüntülerinin de 
değ iş imine yol açaca ğı ndan, epiphany'nin izleri ki ş inin sosyal ve kamu-
sal dünyas ında da gözlenebilecektir" şeklinde bir ifade gelmi ş  ve konu 
bu boyutta geli ş tirilmi ş  olsayd ı , yorumlay ı cı  etkileş imciliğ in bir teori 
veya modelle bağ lantı lı  olmadığı  yarg ı sın ı  bu denli kolayl ıkla koy mak 
da mümkün olmazd ı . Ne var ki, Denzin, ki ş isel-kamusal bağ lantısmı  
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çok daha farkl ı  bir bağ lamda kurmaya yönelmiş tir. Üstelik C.W. Milis' 
i de bu bağ la ına, Mills'in amac ını  gözard ı  ederek, dahil etmeye kalk ı -
ş arak. Denzin'in Mills'in görü ş lerini kendininkilere nas ıl bağ lantıları -
dırdığı  a şağı da yer almaktad ı r: 

"Epiphany, öznenin bir krizle kar şı laşmas ı  gibi problematik etki-
leş imsel durunilarda ortaya ç ıkar. Genellikle, ki ş isel bir sorun birden-. 
bire kamusa.1 bir konu haline gelir: E ş inden dayak yiyen bir kad ının 
evinden kaç ıp polise sığı nmasmda veya bir alkoliğ in alkolizm tedavi 
merkezine gitmesinde oldu ğu gibi. Epiphany öznenin ya şamını  çevre-
leyen tarihsel, kurumsal ve kültürel arenalarda vukubulur. C.W. Milis' 
in gözlemlediğ i gibi, yorumlayıcı  akademisyenler tarihsel ak ışı  çeş itli 
bireylerin d ış sal kariyerleri ve içsel ya şamlarında onlara verdikleri an 
lamlar sayesinde anlamaya yönelirler. Bu ise aka,demisyenlerin, ki ş isel 
sorunları  ve dertleri daha geni ş  sosyal, kamusal konulara bağ lamalarm ı  
gerektirir. Dertler, alkolik olmak veya ş iddete maruz kalan e ş  olmak 
gibi ki ş isel konulard ır. Kamusal olanlar ise kamusal konularla ve kad ın 
sığı nma evleri veya alkolik tedavi merkezleri gibi kurumsal yap ılana 
ilgilidir "(1988: 17-8). Denzin'in C. W. Mills'in "Ki ş isel sorunlar bi-
reyin karakteri ve ba şkalanyla dolay ı nı lı  ilişkisi içinde vukubulur; 
kiş isel sorun, özel bir konudur: Bireyin yöneldi ğ i değerlerin tehdit al-
tında bulunduğunu hissetmesi halidir"... [öte yandan, kamusal olan-
lar] "bireyin sözkonusu yak ın çevresini ve içsel dünyas ını  aşar. Kamu-
sal olanlar çök say ıdaki çevre ve dünyalarm tarihsel toplumun 'kurum-
lanyla ba ğ lantılandırılmasıyla ilgili olup... kamusal konu, kanunun 
yöneldiğ i değerlerin tehdit alt ı nda bulunduğunu hissetmesi halinde 
sözkonusu olur" cümlelefini ve yine Mills'in "kamusal konular ı  kiş isel 
dertlere ve bireysel ya şamın sorunlar ına nasıl bağ layacağmuzı  öğ ren-
mek görevimizdir" ifadesini epiphany durumunu ya şayan bir öznenin 
kamusal kurumlara ba şvurmasında örneklemesi, bir yandan Denzin'in 
Mills'in okumasm ı  bizim için sorunlaştırırken, bir yandan da Den-
zin'in epiphany kavrammdan hareketle bir teori (veya model) geli ş -
tirme, ya da tekni ğ ini bir teoriye (veya modele) ba ğ lama gayretinde 
bulunduğunu, fakat bu giri ş iminin . bir kavramdan bir teori (veya 
model) geli ş tirmek gibi bir uğ raşı n ı n zorluklarnu aş abilmeye yetmedi-
ğ ini de göstermektedir. Denzin Mills'in kamusal ve ki ş isel arasında 
bağ  kurulması  gereğ ini ifade eden cürnlesine dayanarak getirdi ğ i son 
'teorileştirme' giri ş imini ş öyle ifade etmektedir: "Sorunlar her zaman 
biyografiktir, oysa kamusal konular her zaman tarihsel ve yap ısal-
dır. Biyografi ve tarih yorumlama sürecinde birle şmektedir. Bu süreç 
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her zaman bireysel ya ş am ı  ve onun sorunlar ını , kamusal olar tarih-
sel-sosyal yap ıyla bağ lant ı land ır ır". Kiş isel sorunlar, Denzin'e göre, bi-
reysel ve kollektif krizlerin u ğ rak noktalar ında patlar ve ki ş inin yaş a-
m ındaki epiphany'lerde kendini gösterir. Bu varolu ş sal bunal ımlar ve 
dönüm noktalar ı  ki ş iyi birdenbire kamu arenas ına iter ve böylece 
kiş inin sorunu kamusal bir konu haline gelir. Kamu arenas ı  ise ya 
sığı nma evidir, ya alkolizm tedavi merkezidir, ya da benzeri bir ba ş -
ka yer. 

Denzin'in epiphany sözcü ğü ve kavram ıyla adland ırd ığı  bu durum 
hakk ında doğ rudan yapt ığı  aç ı klama, görüldüğü gibi, oldukça s ını r-
hdı r. Denzin bu 'durum'un hangi düzlemde ve hangi ba şka kavramlar-
la bağ lantı land ı rı larak kavramsalla ş t ırı ldığı nı  belirtmemiş  ; giderek bu 
durumu bir teorinin ana ögesi olacak biçimde temellendirmek için bi-
linçli ve istekli bir çabaya da girmemi ş tir. Denzin epiphany'nin niçini-
ni, nası l ın ı  betimlemediğ i, açıkla ş tırmadığı  sürece bu 'durum' hakk ında 
bir teori geli ş tirmi ş  de say ı lmaz. Ama, biz de zaten Denzin'in bir teori 
geliş tirmesini beklemiyorduk. Beklediğ imiz, ne denli zay ıf olursa ol-
sun, ya şam deneyimleri dünyas ın ın bir uğ rağı n ın kavramsalla ş tı rı lma-
sırtın; ikinci-düzen kavramlar ın oluş turulmas ı  çabas ının izlerini yaka-
lamakt ı . Ki, bu gerçekleş mi ş tir. Denzin'in bu kaç ınılmaz olanın ağı na 
yakalanmas ı , onun, bir adım sonra, somut bir epiphany durumunun 
analizine zihninde bir hipotezle de ğ ilse bile, bir hunch ile baş lamak gibi 
diğer bir kaç ını lmaz olan ın ağı na da yakalanmas ın ı  beklememizi hak-
lı laş t ı rmaktad ır. Bir tekniğ in belirli bir teori veya kavramsal modelle 
belirgin bir biçimde bağ lant ı rılmadan geli ş tirilmesi ve kullan ı lmas ı , 
daha doğ rusu, tekniğ in aslında kaçın ılmaz olarak bağ lı  olduğu ve as-
lında da var olan bir kavramsal çerçevenin henüz ara ş tı rmac ı  tarafından 
dahi fark ına varı lmamas ı  o tekniğ i geli ş tiren ki ş inin ya da o tekniğ i 
kullananların bir yandan teknik-teori ba ğı n ı  tesis etme yolunda yo ğun 
bir çabaya girmelerinin zorunlulu ğunu gözard ı  etmelerine, bir yandan 
da geliş tirdikleri ya da kulland ı kları  tekniğ i bir yöntem olarak sunma-
larma yol açmaktad ı r. İş te, bu makalenin konusunu te ş kil eden yorum-
layıcı  etkile ş imcilik, bizce, bu kaderi ya şamaktad ır. 

Kanımızca, her ara ş tırma süreci zorunlu olarak d ış sal bir kavram-
sal ş emayı  da yanında ta şı r. İ kincil -düzen varoluş lar dünyas ı , başka 
bir deyi ş le, kavramlar dünyas ı  bizim dilimizin dünyas ıdı r, sözümüzün 
dünyasıdır. Bu dünyay ı , sokaktaki adam ın dünyas ına uymadığı  gerek-
çesiyle, olan biteni ne ise o olarak görmemizi engelledi ğ i gerekçesiyle 
bir yana bırakmamız, görmezden gelmemiz bir zorunlulu ğu, bir yok 
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sayılamazlığı  ,yadsımak değ il midir ? Sokaktaki adam ın sözünün müm-
kün olabilecek tek 'do ğ ru' olduğunun ölçütü nedir? Bu ak ı l yürütme-
nin ard ından, bir gün sokaktaki adam ın dilinin de susturulmas ı  gerek-
tiğ i anlayışı n ın savunulmayaca ğmı  kim garanti edebilir? Hermeneutik 
çemberin i ş levi ne olacakt ır? Teorisiz, kavrams ız, modelsiz, hipotez-
siz, sezgisiz bilim yapma iddias ı  Gadamer'i de tersinden okumak de ğ il 
midir? 

Bu incelemenin sonunda yorumlay ıc ı  etkileş imciliğ in bir yöntem 
değ il fakat bir teknik olduğuna, pek çok cevaplanmam ış  soru b ıraksak 
da, okuyucuyu ikna ettiğ imizi umuyoruz. Ancak, bu incelemeden bir 
başka sonuç daha ç ıkarmak mümkündür, ki o da, bilimsel ara ş t ırma-
nın yönteminin hipotetik-dedüktif ak ı l yürütmeye dayand ığı  ve hipo-
tez-gözlem-s ınama aşamalar ından oluş tuğ udur. Bu zincirde dedüktif 
karakterli hipotetik ifadenin bir teoriden ve kavramsal modelden de-
ğ il de, kavramsal çerçeveden ç ı karı lmış  olmas ı , veya hipotezin sezgi-
ye dayal ı  bir hunch olması  bilimsel yöntemin yapı s ı nı  sarsmaya yeter-
li değ ildir. Başka bir ifadeyle, dünyan ı n ş iirini yazmak için yönten-ısiz 
bilim, teorisiz teknik aray ış ları  boş  çabalard ır. Hele, ş iirin sözcüklerin 
rastgele dizilmesi demek olmad ığı n ı , ş iir yazman ın bir zenaat olduğ unu 
düşün üyorsak. 


