NiTEL ARA~TIRMA YONTEMiNiN BiR VERi TOPLAMA
TEKNiGi OLARAK DERiNLEMESiNE GORO~ME

.

.

Hasan Hiiseyin TEKIN

Bu 9ah~mada. sosyal gergekligin anla~dmasma ve algllanmasma yonelik
olarak yapdan 9ah~malarda nitel ara~tlrma yonteminin bir teknigi olarak
kullamlan derinlemesine gorii~menin ne oldugu hakkmda literatiirde mevcut
bilgiler verildikten sonra nasd yapddlgl ile i1gili a91klaYICl bilgiler sunulmaya
9ah~Ilacaktlr.

Derinlemesine Giirii~menin Tannm

Derinlemesine gorti~me, ara~tlfllan konunun blitiin boyutJanm kapsayan,
daha 90k a91k u91u sorulann soruldugu ve detayh cevaplann ahnmasma irnkan
veren, yiiz ytize, birebir gorti~tiIerek bilgi toplanmasma imkan veren bir veri
toplama teknigidir. Kar~ldaki ki~inin duygu, bilgi,' tecriibe ve gozlemlerine
gorU~me yoluyla ula~I11r.
GorU~me,

sosyal bilinIlerin bUttin ara~lIrma alan Ian ba~ta olmak iizere,
gazetecilik, hukuk, i~ diinyasl, IIp gibi bir90k alanda profesyonel bir teknik veya
yardlmcl bir ba~vuru araCl olarak kullamlmaktadlr (Kahn, Cannel: 1983: v).
Gorti~meye

bir90k a91dan balalabilir. <;:ok genel olarak gorii~meyi,
gorU~meci ile gorti~me yapIlan ki~i arasmda zihinsel bir mUcadele ~eklinde
tamnIlamak mUmkUndUr. GorU~meci gorU$Ulen ki~inin zihninde var olan ve
almaYl umut ettigi dU$lincelere, gerektiginde bazl hileler de katIlml$ ge$itli
gorU$me teknikleriyle dUzenlenmi$ sorular yardlmlyla ula$maya 9ah$lr. Konu
ile i1gili literatiirde var olan bilgiler geTgevesinde ozellikle sosyal bilim
ara$lIrmalarmda bu kavramsalla~tlrmamn yanh~ anla~Ilmalara neden olacagl
$eklinde a91klamalar Vardlf. Kahn&Cannell (1983: vi)' in ifadesiyle gorU~me,
gorU$meci ile gorU$iilen ki$i araslllda yapIlan ve her ikisinin de ortak olarak
payla$lIgl ve katddlgl kar$lhkh bir etkile$imdir.
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gok slk ba~vurulan veri top lama teknigi olan
gorii~me, gorii~iilen ki~ilere kendilerini birinci elden ifade edebilme flfSatl
verirken, ara~urmaclya da gorii~me yapUgl ki~ilerin anlam diinyalanm, ba\a~
agilanm, iginde bulunduklan ozel durumlara ait duygu, dii~iince ve tecriibelerini
yine onlann ifadeleri yardlmlyla derinlemesine anlama imkam sunar
(McCracken 1988: 9). Derinlemesine gorii~menin nitel yontemde ozel bir yeri
vardlr ve nitel yontemin en giiglii tekniklerinden biridir.
Nitel

ara~Urrnalarda

Johnson (2002: 106) derinlemesine gorii~medeki derin kelimesini,
gorii~me yapilan ki~inin gergek hayatta ya~adlgl giinliik aktivite, olay ve
mekanlann biitiin yonleriyle anla~ilmaya gah~llmasl ~eklinde ifade etmektedir.
Ara~lirmaCI gah~ligl konu ile ilgiJi olarak gorii~me yaptlgl ki~iyle aym gruba
dahil degilse ki genelde oyledir, bu durumda gorii~meci araclhglyla bu bilgileri
edinmeye gah~lr. Ara~lirmacl bilmedigi konuda bilgi almak igin ya da daha
once kendisiyle payla~ilan konulann dogrulugunu kontrol etmek i~in
derinlemesine gorii~me teknigine ba~vurur. Bu baglamda gorii~me yapUgl ki~i
ile ara~Urrnacl arasmda bir hoca ogrenci iJi~kisi kendiJiginden olu~ur.
Gorii~me

bir ileti~im olarak ifade edilebilir. Birgok ileti~imde oldugu gibi
g6rii~mede de kar~lhkh olarak aktif bir ~ekilde birbirini etkilemeye ~ah~an iki
ki~i bulunur. Bunlar aktif olarak kar~ilanndaki ki~inin kendilerini etkileme
gabalanna kar~m kabul veya red ~eklinde bazl giri~imlerde bulunurlar. Esasen
gorii~menin iiriinii bu etkile~imin sonucudur. Bu ~ekilde bilgi toplama
tekniginin giiglii ve zaYlf yonleri soz konusu olabilir. Eger gorii~me hedeflenen
bigimde gergekle~tirilebilirse, ba~ka tiirlii elde edilmesi miimkiin olmayan
verilerin toplanabildigi ~ok gii~lii bir teknik olarak kabul edilebilir. istenildigi
gibi gergekle~tirilememesi durumunda ya~anan etkile~im, ileti~im sUrecinde
olu~an ciddi onyargllann, smtrhhklann ve yanh~ anla~ilmalann kaynagl
olabilir.
Gorii~meyi yapan ki~inin bizzat aktif olarak sUrece kauhmlm istemesi
ozelligiyle derinlemesine gorU~me diger gorU~me tiirlerinden aynhr (Johnson
2002: 109). Esasen sadece gorii~meci degil gorii~me yaptlan ki~i de gorii~mede
aktif olarak rol almaktadtr.

Derinlemesine gorii~mede iki temel akt6r vardtr. Bunlardan ilki
gorU~meci yani ara~ttrmayt yapan ki~i, digeri ise kendisiyle gorii~Ulen, anahtar
ki~i olarak bilgisine ba~vurulan ki~idir. Derinlemesine gorii~mede gorii~meyi
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yapan ki~i ogrenci, gorii~iilen ki~i de ogretmen pozisyonunda dii~iiniilebilir. Zira
ara~tIrmael bir konu hakkmda bilmediklerini gorii~me yaptlgl kaynak ki~iden
ogrenmeye 9ah~aeaktlr. Gorii~meye katllan taraflarm her ikisi de ileti~imde e~it
haklara sahiptirler, Birbirlerini etkileyebilir ve yonlendirebilirler. Derinlemesine
gorii~me, etkile~imin her iki tarafmda bulunan ki~i1erin kar~lhkll ortak 9abalarl
sonueunda bilginin ve anlamm in~a edildigi bir siire9tir (Hostein&Gubrium
2004: 141). Gorii~menin ba~langlemda hem ara~t1rmael hem de gorii~iilen ki~i
gorii~menin bitiminde nasll bir sonuea ula~!Iaeagml kestiremezler. Zira i9inde
bulunduklan siire9 onlan ba~langl9ta hi9 hesaplamadlklan boyutlara gotiirebilir.
Bu yoniiyle derinlemesine gorii~me, smlrlan ba~tan belirlenemeyen, gorii~me
siiresinee yeni sorularla yeni a91hmlara imkan veren, kendisini siirekli yenileyen
bir Siire9tir.
Derinlemesine goru~me, ara~tlrmaemm gorii~me yaptIgl ki~iden aldlgl
eevaplan smlflayarak ve 0 eevaplardan hareketle yeni sorularla konuyu
miimkiin oldugunea detayh bir ~ekilde ineelemeye 9ah~tlgl esnek ve ke~fediei
bir veri top lama teknigidir. Derinlemesine gorii~menin tarzl yapllandlfllmaml~,
kar~lhkh yiiz yiize gorii~me ~eklindedir ve sorular bireysel teeriibeleri detayh
olarak anlatmaya imkan vereeek ~ekilde genellikle a91k u91u olarak
olu~turulmu~tur. Derinlemesine gorii~meyi diger gorii~me tUrlerinden aYlfan en
belirgin ozelligi budur.
Bu tarz yap!lan gorii~meler dogrudan, genel, objektif gergekleri ortaya
koymak ya da hipotezi test etmek gibi bir ama9 ta~lmamakla birlikte,
ara~tlrmaelya gorii~me yaptlan ki~inin teeriibelerini anlamasl yoluyla, 9ah~masl
i9in gerekli sonu91an 91kannasma yardlmel olur.
<;:ok ge~itli ve zengin detaylara sahip bir resmin, 0 resimle i1gili olan
insanlar tarafmdan, 0 giine kadar sahip olduklan teeriibeler gergevesinde, nasll
yorumlandlgmm ogrenilmesinde derinlemesine gorii~me daha i~levseldir. Zaten
sosyal gergeklik de ,ok boyutlu ve zengin detaylara sahiptir. <;:ah~ma konusu
ozellikle insanlann dii~iinee ve davram~lan iizerine temelleniyor ise bu durumda
9ah~ma sUresinee gerekli degi~ikligi saglayabiJeeek bir esneklige sahip yon tern
ve tekniklerin kullamlmasma ihtiya9 vardlr.
Derinlemesine Giirii§me Tiirleri

Patton genel olarak gorU~meyi, 'sohbet tUrU gorU~me', 'genel gorU~me
rehberi tUrU gorti~me yakla~lml', 'a9lk u91u standartla~tlfllml~ gorti~me' olarak
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ii\, kategoriye aymrken Minichiello ise; 'standartla§tmlmt§', 'yan
standartla§tmlmt§' ve 'standartla§tmlmt§ olmayan' §eklinde bir stmflama
yapmt§ttr (Patton ve Minichiello'dan akt. Punch 2005: 166).
Gorii§me turleriyle ilgili ba§ka stmflamalar olmakla birlikte en \,ok kabul
goreni bu ikisidir. Hatta literatiirde daha \,ok yapdandmlmt§/yan
yaptlandmlmt§/yaptlandmlmamt§ gorii§me §eklindeki kullammt daha yaygmdtr.
Yaptlandmlmt§ gorii§mede gorii§iilen ki§iden onceden belirlenmi§,
standart sorulan cevaplamast istenir. Gorii§me formunda a9tk u\,lu sorulara pek
yer verilmediginden esneklik ve farkhhklar en aza indirilmi§tir.
Yaptlandmlmamt§ gorii§me ise standartla§tmlmamt§, a\'tk u\,lu sorulann
soruldugu derinlemesine gorii§medir (Punch 2005: 167).
Punch' a (2005: 169) gore ba§anh bir derinlemesine gorii§me uzattlmt§
samimi bir sohbetin bir\,ok ozelligini payla§lf. Bu tip gorii§meler i\,in gerekli
yetenek, dogu§tan gelmekten \,ok egitimle kazamlmaktadtr. Bu nedenle
ara§ttrmactlar sahada ne kadar verimli zaman ge9irirlerse bu teknikle ilgili bilgi
ve becerileri 0 oranda geli§ecektir.

Derinlemesine Gorii§menin Gii~lii Ve ZaYlf Yonleri:
Derinlemesine gorii§menin en onemli avantajt gayet
olabildigince detayh bir §ekilde veri toplanmasma imkan
teknik sayesinde ba§ka §ekilde elde edilmesi miimkiin
ula§tlmast soz konusudur. Derinlemesine gorii§meler basit
cevaplar arayan nicel sorular i\,in pek uygun degildir.

esnek, zengin ve
saglamastdtr. Bu
olmayan verilere
olgulara dayanan

Derinlemesine goru§menin iki temel dezavantajmdan soz edilebilir. ilk
olarak 90k geni§ zaman ve emek istemesidir. Boylesi bir 9ah§mayt ktsa siirede
ve az bir emekle yapmak ve istenilen saghklt verilere ula§abilmek miimkun
degildir. Derinlemesine miilakat yapan ara§ttrmacllar 90k geni§ veya tesadiifi
orneklem gruplanyla 9ah§amazlar, bu nedenle de ara§ttrma sonu9lannm
ara§ttrmaya dahil edilmeyen diger gruplara genellenmesi pek miimkiin degildir.
Derinlemesine gorU§menin aldtgt en onemli ele§tirilerden birisi sonu9lannm
daha genel ve geni§ bir evrene genellenememesidir. Bu ele§tiriye kar§lhk nitel
ara§ttrmalarda ara§ttnnact, ara§ttrma evrenini, sosyal ger\,ekligi genellemelere
varmak amaCt ile incelemediginden, temsil edici bir omeklemden 90k veri
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topIayabilecegi ornekIerIe
KUmbetoglu 2005: 96).

\,ah~maYI

tercih etmektedir (Patton'dan akt.

Derinlemesine gorU~meye yoneItilen diger bir eIe~tiri ise, ara~t1rmacmm
topIanacak veriIeri tercihte onyarg!ll davranmasl ihtimalidir. Bu da ara~t1rmallin
sonucunu etkiIeyebilecek bir durumdur. Fakat insanm hemen her zaman, i\,inde
buIundugu paradigmadan otUrU sahip oIdugu dU~Unce, deger ve inan\,Ian
nedeniyIe tamamen objektif olmasl mUmkUn degildir. Bundan doIaYI
ara~t1rmacl \,ah~masmda hangi yontemi ve teknikIeri tercih ederse etsin tam
anIamlyIa objektif oImasl bekIenemez. Burada onemli oIan se\,ilen yontem
i\,erisinde tutarh bir yoI izIemektir.
Gorii~meye Ba~lama

Derinlemesine gorU~menin uzun bir sUre\, oIacagl dU~UnUldUgUnde
gorU~me oncesi sUrecin de bazl hazlrhklar gerektirdigi bir ger\,ektir. OnceIikle
gorU~me yaplIacak ki~i ile iyi iIi~kiler kuruImasma ozen gosteriImeIidir. Hem
ara~t1rma konusu hem de mUmkUnse gorU~me yapllacak ki~i iIe iIgiIi detayh
\,ah~malar yap!larak biIgiIer toplanmahdlr. GorU~me yap!lan ki~inin verecegi
cevaplardan hareketIe bazl yeni soruIar yoneltebiImek i\,in konunun ge\,mi~i
hakkmda mUmkUn oIdugu kadar bilgi sahibi olunmahdlr. GorU~U1ecek ki~inin
kUItUreI degerleri hakkmda mUmkUnse bilgi topIanarak onu rahatslz etmeyecek
bir layafet tercih edilmeIi, tutum ve davralll~lar kUItUreI normIara uygun
oImahdlr. Hassas konuIaria iIgiIi sorular mUmkUn oIdugunca sonraya
blralaImah, onceIikIe aradaki samimiyeti artmci soruIaria havaYI yumu~atmaya
\,ah~mahdlr. SoruIardan bir rahatslzhk seziIdiginde lsrarh oImak yerine gorU~me
ortamml geren konuyu degi~tirecek ba~ka bir soruya ge\,iImeIidir. GorU~me
sUrecinde bekIenmedik tepkiler oIu~tugunda hassas dengeleri idare etmek
gorU~mecinin en onemli gorevidir. GorU~meci her ne ~ekiIde oIursa oIsun,
normal seyrinde sona ermemi~ bir gorU~meyi bitiren taraf oImamahdlr. <;UnkU
sahada, pek \,ok konuda, gorU~me yap!lacak uygun ki~iyi bulma zorIugu soz
konusudur. Uzun ugra~Iar sonucu sahip olunun flfSatlann comert\,e harcanmasl
gibi bir IUkse sahip oIunmadlgl biIinmeIidir.
DerinIemesine gorU~mede, ara~tlrmaci daha onceden hi\, tallimadl~ bir
ki~iyIe aynntlh bir gorU~meyi ger\,ekIe~tirmek Uzere bir araya geImektedir.
Slradan bir gorU~meden \,ok daha fazIasml kapsamasl gereken bu sUre\,te
ara~tlrmacmm ozen ve dikkati son derece onemiidir. DerinIemesine gorU~mede
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srradan gUnltik konu~malardan daha farkh olarak ara~tlrmacmm gorU~meyi
yonlendirdigi, yUzeyden detaya dogru giden aynnlIh sorularla derinle~tirilen ve
gorU~me yapllan ki~inin kendi kelimeleriyle kendini rahat~a ifade etmesine
imkan tamyan bir sUre~ ya~amr (KUmbetoglu 2005: 72).
Ara~IIrmacmm

derinlemesine gorU~meye ba~ladlgl zaman, goru~me
yaptlgl ki~iyle yakm ili~ki kurup gUven ortaml yaratabilecek ilgili ve arkada~~a
tavlrlar ortaya koymasl gerekmektedir (Johnson 2002: 109). Zira ancak bu
~ekilde davramlarak gorU~me yapllan ki~inin gUveni kazamlabilir. GorU~me
sUrecinde elde edilecek verilerin gUvenilirligi de gorU~me ba~mda kurulan i1i~ki
ortammm slcakhgl ile dogru oranlIhdlr.
Derinlemesine gorU~me gUven kazanmaya ve sarnimiyet kurmaya
yarayacak konu~malarla ba~lar. Daha sonra ara~tlfmacl gorU~me yaptlgl ki~iye
ara~tlf1na konusu, amaCl ve hedefleri hakkmda genel bilgiler verir. Eger
gorU~me yapdan ki~i isterse daha detayh bilgiler de verilmelidir. <;UnkU
ara~IIrmamn oznesi olan ki~inin verecegi bilgiler dogrultusunda ara~tlrma
sorulan cevaplanmaya ~ah~llacaktlr. Aynca gorii~meciye kar~l dUrUst
davranmak, etik a~ldan da olmasl gereken bir durumdur (Johnson 2002: 109).
Ara~tlrmacmm

Derinlemesine

Gorii~me

Yaparken Dikkat Etmesi

Gereken Hususlar

iyi dinleyici olmak ve yapllan gorU~meleri ana hatlanyla hatlrlamak,
ara~tlrmacmm sahip olmasl gereken onemli bir ozelliktir. Ozellikle uzun sUren
derinlemesine gorU~melerde ara~tlf1naCl, gorU~menin ba~mda sordugu sorulan
form degi~tirmi~ olarak gorU~me sUrecinin sonraki a~amalannda tekrar
yonelterek olasl cevap farkhla~malarmda gorU~me yapllan ki~inin samimiyetini
test edebilir.
Ara~tlf1naCl derinlemesine gorU~mede "aktif dinleme"yi kullanmamahdlr.
Aktif dinleme; ara~IIrmaclyl gorU~me slrasmda sarf edilen kelimelerle jest ve
mimiklerin arkasmda gizli olan anlaml okumaya te~vik ederek yine aym ~ekilde
bunu gorU~me yapllan ki~iye aktarmaklIr (McCracken 1998: 21). Burada tam
anlamlyla gorU~meyi yonetme soz konusudur. Halbuki derinlemesine
gorU~mede gorU~me yapdan ki~i bUtUn sadeligiyle ve kendi ifadeleriyle i~inde
bulundugu durum hakkmda ara~tlrmaclya bazl bilgiler verecektir. Eger
ara~IIrmaCl gorU~me yapdan· ki~iyi aktif dinleme ile yonlendirirse bu durum
gorii~me yapdan ki~inin verdigi cevaplarda hissedilecektir.
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Bu baglamda goru~mecmm hangi niyetle ve nasIl dinledigi onem
ta~lmaktadlr. Literatiirde aktif dinlemeyle i1gili bir tartJ~mada bazl yazarlar aktif
dinlemenin kesinlikle olmarnasl gerektigi ve gorii~meyi tamamen kendi akI~ma
blrakInanm yerinde oldugu gorii~iinii savunurken, kar~1 gorii~e gore, gorii~meci
aktif bir dinleyici olmah ve gorii~me boyunca gorii~me yaptIgl ki~iden aldlgl
bilgileri tekrar ona yonelterek gorii~meyi yonlendirmeli, konuyu bazi slmrlar
i~inde tutInaya gayret gostermelidir.
Gorii~meci

sahaya

~Iktlgmda

basit bir taraYlcl konumunda degildir. Bazi
ara~tlrma konulan ~ergevesinde zihnindeki sorulann cevabml aramak i~in ge~itli
yontem ve teknikler kullanacaktlr. Bu ama~la gorii~me yaptlgl ki~iyi ~e~itli
sorularla yonlendirmesinde bir sakmca yoktur. Ancak sorulan sorular
yonlendirmeden daha fazla bir ~ekilde gorii~meyi yonetme amacml ta~lyarak bir
manipUlasyon aracma donii~tiirUlmemelidir.
A~lk u9lu ve dogrudan belli bir hedef belirtmeyen genel sorular gorii~me
yapJlan ki~i1erin ne soyleyecegini ~ekillendiren bir sosyal kontrol araci degildir
(Silverman 2003: 92). Ara~tlIIUacl yaptIgl gorii~mede, gorii~meyi kontrol
altmda tutmak ya da istedigi ~eyi duymak gibi bir ama~ ta~lmarnahdlr.
DolaylSlyla a91k u~lu sorularla daha dengeli bir katIhm saglayarak gorU~meyi
siirdiirmelidir. Boylece ara~tlrmaci gorU~meyi yoneten degil gorii~meciyle
birlikte katIlan olarak gorii~menin bir tarafml olu~turmahdlr.
Gorii~me

siirecinde yonlendirme sadece tek tarafh degil kar~lhkh da
yapllan ki~i de ara~lrmacmm duymak ya da bilmek istedigi
~eyleri soyleyerek onun rahatJamaslm saglayabilir. Ancak bu ara~tlrma
a91smdan istenilen bir durum degildir. Nitekim Unlii antropolog Margaret
Mead'in Samoa yerlileriyle yaphgl Comillg of Age ill Samoa adh ~ah~masmda
uzun bir sUre yerlilerle birlikte ya~aml~, katlhmh gozlem ve derinlemesine
gorU~melerde buluumu~tur. Uzun yIllar soura Derek Freeman, Margaret Mead
and Samoa (1983) isimli ~ah~maslyla Mead'in ara~tlrmasmm benzeri bir
~ah~maYI tekrarlaml~tlr. Mead'in daha once adolesan doneminde gorU~tiigU
ki~i1er artlk birer yeti~kin olarak yeni ara~tlrmacmm kar~lSIna ~I1(Jm~lardlr. Bu
ki~i1ere Mead'in daha once sordugu sorular tekrar yoneltildiginde alman
cevaplardaki farkhlarm nedeni ara~tInldlgmda yerlilerin verdigi ifadeleri insam
hayrete dii~iirecek niteliktedir: "Biz Mead'e onun duymak istedigini
dii~iindiigUmiiz ~eyleri soyledik" (Johnson 2002: 104).
olabilir.

GorU~me
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iyi bir sosyal bilimci her ~eyden once iyi bir gozlemcidir ve sahada
ara~tlrma yaptJgl konuyla iJgili sUrekli gozlemde bulunmahdlr. GorU~me
sUrecinde i~inde bulunulan sosyal ve fiziki ~evre, gorU~me yapIian ki~inin
kIyafeti, jest ve mimikleri dikkatle gozlenmelidir. Bu gozlem sonucunda elde
edilen bazl ipu~lan yeni sorulann oncUlU olabiJir. GorU~meci derinlemesine
gorU~me boyunca kendisini de gozlemlemelidir. C;:UnkU sahada derinlemesine
gorU~me yaptJgl kWlerle ya~adlgl etkile~im, ara~tlrmaclda bazl dU~Unsel ve
davram~sal degi~ikliklere neden olabilir. GorU~meci kendisinde olu~an veya
olu~masl muhtemel bu gibi degi~iklerin de farkmda olmahdlr (Johnson 2002:
109).
Derinlemesine gorU~mede veri olu~turma sUreci uzun soluklu bir macera
gibidir. Bu sUre~, literatUrdeki bir~ok yazann ortak bir gorU~ olarak ifade ettigi
gibi, ara~tJrmacl ile gorU~me yapIian ki~i (bilgi kaynagl) arasmdaki i~birligi
neticesinde anlamm yeniden in~asl ~eklinde ger~ekle~mektedir. Buradaki ama,
bilgi kaynagl olan ki~inin ara~tlrmacl ile ortak ,ah~masml saglamaktlr
(Kahn&Cannell 1983: 64; Holstein&Gubrium 2004: 145; Rossman&Rallis
2003: 180).
Nitel ara~tlrmalarda kullamlan derinlemesine goru~me teknigi, sosyal
dUnyadaki gorUnen bir~ok olgu, sUre, ve iJi~kinin gorUnen kIsmmdan ziyade
aynntIiarda gizlenmi~ olan ger,egi anlamaya imkan veren bir veri olu~turma
sUrecidir.
Ara~tlrmacl,

bUtUn samimiyetiyle gorU~me yaptIgl ki~iyi anlamak
istedigini ve bunun kendisi i,in ne kadar onemli bir ~ey oldugunu kar~l tarafa
anlatabilmelidir. Ara~tlrmacl iyi bir dinleyici olmahdlr. SUrecin kar~lhkh
ogrenme ve deneyim payla~lml oldugu her zaman akIida tutulmahdlr.
Derinlemesine gorU~meyi mUmkUn oldugunca birebir, yUz yUze ve
ba~kalannm etkisine a,lk olmayan yederde yapmaya "ah~mahdlr. Ancak
gorU~me yapllacak ki~iyi her zaman yalmz ba~ma bulmak mUmkUn olmayabilir,
ozellikle yerel bilgi kaynaklan mensubu olduklan yerel topluluklann veya
kU,Uk gruplann i,inde yer aiidar ve hemen bUtUn zamanlanm da bu grup
Uyeleriyle birJikte ge~irirler. Kendisiyle gorU~me yapIimak istenen ki~iyi diger
grup Uyelerinden aylrmak bazen kolay olmayabilir. Diger Uyelerin de hepsi aym
dUzeyde biJgi kaynagl olabilecek seviyede olmayabilirJer. Buna ragmen aym
ortamda bulunduklannda gorU~me yapllan ki~inin cevaplanna etki edebilecek
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soz ve

davram~larda

bulunabilirler (Johnson 2002: 110). Boyle durumlarda
gorU~meyi daha uygun bir flrsatm yakalanacagl ba~ka bir zamana ertelemek en
uygun davram~ olacaktlr.
Gorii~me

yapilan ki~inin entelektiiel bilgi diizeyi, sosyal giri~kenligi,
sorular kar~lsmda gosterecegi tepkiyi etkileyecektir. Bu ki~i, sahip oldugu
sosyo-kiiltiirel diizey, egitim durumu ve ki~ilik yaplsl ~er~evesinde tepkilerini
kontrol edebilecegi gibi, dogrudan beklenmedik tepkiler de gosterebilir.
Gorii~me yapdan ki~inin ara~t1rmaclya yardimci olma ya da onunla i~birligi
yapma konusundaki motivasyonu da farkhhk gosterebilir. Birisi ~ok yardimci
ve i~birligine a~lkken bir digeri ~ok ilgisiz ve ili~kiye kapah olabilir.
Giirii~menin

Yapliacagl Mekanm S~jmi

Gorii~me

yap!lacak yerin se~imi konusunda tercihi goru~me yap!lan
ki~iye blrakmak en uygun olamdlr. <;iinkii onun kendini rahat hissetmesi
gorU~me siirecini olumlu etkileyecektir. Eger gorii~me yap!lan ki~iler a~lSIndan
bir sorun olu~turmuyorsa gorii~meyi 0 ki~ilerin kendi'mekanlannda (evlerinde,
i~yerlerinde ya da onlarm tercih edecekleri pastane, park... vb. yerlerde) yapmak
ara~tlflnaci a~lsmdan daha avantajh olabilir. Boylece gorii~me yapllan ki~ilerin
ya~adlklan mekanlar hakkmda da birinci elden gozlem yapma imkanma sahip
olunur. Gorii~mecinin eve davet edilebilmesi genellikle birka~ on gorii~meden
sonra ger~ekle~ebilir. Zira insanlann yeni tam~t1klan birisini evlerine davet
etme konusunda temkinli davranmalan kabul edilebilir bir durumdur.
Gorii~meci

gorii~me

yerine mutlaka zamamnda gitmeli, asia

g~

kalmamahdlr.
Kamuya a~lk ortak mekanlarda yapllan gorii~melerde; kaYlt cihazma
istem dl~1 alman ortam sesinin gorii~meden sonra de~ifre i~lemlerinde ~lkaracagl
zorluklar unutulmamah. Bu nedenle gliriiltiilii mekanlarda gorii~me yapmaktan
miimkiin oldugunca ka~m!lmahdlr. Gorli~me ortammm a~1fI kalabahk olmasl,
gorii~iilen konunun tiiriine gore gorii§me yap!lan ki~iyi rahatslz edebilir.
Gorii~me i~in sahaya ~Ikmadan once sahada kullamlacak teknik ekipmamn
kullamrm konusunda bilgi ve becerilerin ge1i~tirilmesi gerekmektedir. bmegin
gorii~me slrasmda kullamlacak ses ve gorlintli kaylt cihazmm g6r(j~me
oncesinde denenmesi de onemli bir husustur.
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Ara~tlrmacl, gorii~me yaptIgl ki~inin ozel hayatIm, kendi diinyasml, kendi
hikayesini yine kendi kelimeleriyle ifade etmesine miisaade etmelidir. Bununla
birlikte ara~tlffnacl yine de gorii~meyi belli slmrlar i~inde kontrol altmda
tutmaya ~ah~mahdlr. Nitel veriler hemen her zaman beklenenden ~ok daha
fazladlr. Derinlemesine gorii~me, potansiyel olarak sonsuz ~e~itlilikte veriye
ula~Ilmasma imkan tamyan "pandoranm kutusu" gibidir (McCracken 1998: 22).
Gorli~me devam ettik~e ba~langl~ta hi~ dii~liniilmeyen boyutlara ula~an bir veri
zenginligiyle kar~lla~mak miimkiin olabilir. Bunu saglayabilmek i~in de
ara~tIrmacl ile gorii~me yapIlan ki~i arasmda giivenin olu~turulmasl
gerekmektedir. Gorli~me yapllan ki~i, ara~tIrmaclyla ilgili zihninde var olan
muhtemel ~iiphelerden annabilirse gorii~me yeni a~Illmlarla ara~tlrmacl
a~lsmdan zengin bir veri kaynagma donii~ebilir. Aksi halde yeterince giivenin
olu~amadlgl bir ortamda ger~ekle~tirilen gorii~meler beklenen verilerin
ahnmasma da imkan tammayabilir.
Gorii~menin

Ahlaki Boyutu

Ara~tIrmacl

gorii~me

yaptIgl ki~inin ki~ilik haklarma dikkat etmek
zorundadlr (McCracken 1998: 12). Gorii~me yapIlan ki~inin bir insan oldugunu
ve ozel hayatmm slrlanmn onun i~in ne kadar onemli oldugunun farkmda
olunmahdlr. Gorii~menin samimi bir ortamda ge~mesi ve zamanla olu~an
yakmla~ma ile gorii~me yapllan ki~ide olu~an giiven duygusu dolaYlslyla, ozel
hayatma dair mahrem bilgileri ara~tlrmacl ile payla~masl sonucu elde edilen
verilerin, ara~tlrmada aym ~ekilde kullamlabilecegi anlamma gelmemelidir.
Ozellikle hassas konularda yapllan ~ah~malarda buna son derece biiylik bir
onem verilmelidir. Aksi halde ge~ici bir ba~an ugruna olu~turulacak glivensizlik
ortaml hem bir insamn hayatIyla ilgili olumsuz geli~melere neden olabilecegi
gibi hem de sonradan yapIlacak ~ok daha onemli ara~tlrmalan olumsuz
etkileyebilecek ve insanlann ara~tlrmacllara olan giivenlerini yitirmelerine
neden olabilecektir.
Ara~tlrmacl gorii~me

siiresince kendisiyle i~birligi yaparak, veri toplama
yardlm eden ve destek veren bireyleri her zaman korumaYI etik bir
prensip olarak benimsemelidir. Kendisiyle payla~llan oze\ bilgilerin gorii~me
a~amasmda
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yaptlgl ki§iler aleyhine kullamlmasma asia mlisaade etmemelidir (Johnson
2002: 114-115; Arksey&Knight 1999 126-127).'
Ara§t1rmada elde edilen verilerin gorli§lilen ki§iden kaynakh olarak su<;:
ile ili§kilendirilmesi durumunda ara§tlrma sonu<;:lanmn glivenlik gli<;:leriyle
payla§lhp payla§limamasl meselesi de ayn bir tartl§ma konusudur. Gorli§menin
ba§mda gorli§me yaplian ki§iye verilen soz ile gorli§me sonunda ula§lian
bilgilerin sorunliulugu arasmda ara§t1rmacIYI ikilemde blrakan bir durum vardlr.
Boyle durumlarda ara§tlrmacl her ne §ekilde olursa olsun gorli§me yaptlgl
ki§inin ozel hayatma saygl duymah ve onun haklanmn korunmasma ozen
gostermelidir.
Ara§tlrmaci gorii§me yaptlgl ki§i ile kurdugu ili§kide formel ve informel
ili§ki arasmda bir denge kurmahdlr. Boylece dengeli bir ili§ki slirecinde
gorii§meyi daha saghkh bir zemin iizerinde yiirlitebilir. ili§kinin fazla formel
olmasl gorii§me yaplian ki§inin samimiyetini olumsuz etkileyebilecegi gibi
gereginden fazla samimi ili§ki de ara§t1rmacmm gorii§menin kontro liinii
yitirmesine neden olabilir.
Derinlemesine Gorii~mede

Kar~Ila~dan Gii~liikler

Gorli§meci ile gorii§me yapllan ki§i arasmda saghkh ileti§ime engel olan
bazl faktOrler oldugu soylenebilir. Bu engeller a§lisa bile gorli§me yapllan ki§i
yine de ara§t1rmacmm ogrenmek istedigi bilgiyi vermemekte Israr edebilir. Bu
a§limasl olduk<;:a zor bir durumdur. Boyle bir durumda ara§t1rmacmm ogrenmek
istedigi bilgilerle gOrli§me yaplian ki§inin Israrla vermek istemedigi bilgiler
arasmda bazl psikolojik engellerin yattlgml soylemek miimkiindiir. Bu
engellerden en basitine omek olarak haflza kaybl verilebilir. Gorii§me yapdan
ki§inin ara§tlrmaclya unuttugu §eyi soyleyebilmesi miimkiin degildir. Boylesi
unutma hali sadece cevapslzhk degil yanh§ hatlrlama §eklinde de cereyan
edebilir ki bu <;:ok daha sakmcah bir durumdur. Bu durumda gorii§me yapdan
ki§i ara§tlrmaclyl farkmda olmadan yanh§ bilgilendirebilir. Bununla birlikte
duygusal gli<;:ler de ara§tlrmaclmn gorii§me yaptlgl ki§iden almaYI umdugu
bilgilere ula§masma engel olabilir (Kahn & Cannel 1983: 9).

Nitel 9ah~malardaki ahlaki boyutla i1gili daha detayh bilgi i~in bkz. Ryen Anne, Ethical Issues,
Qualitative Research Practice, (Edited by Clive Seale, Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, David

Silverman), Sage Publication, London, 2004.
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Derinlemesine gorU~mede gorU~Ulen ki~iler (bilgi vericiler) aym zamanda
sorulan cevaplayan ki~iler olmayabilirler. GorU~mecinin ara~tlrma yapligl konu
ile ilgili bilgi almak Uzere sordugu soruya gorU~Ulen ki~i gereginden fazla
aynnliya girerek veya ozel bir kasltla farkh bilgilerle gorU~meyi amacmdan
saplirmak isteyebilir (Johnson 2002: 5-6).

Dilden Kaynaklanan Zorluklar
GorU~me

sUrecini etkileyen bir diger gU\(lUk dildir. Saghkh bir ileti~im
i\(in hem ara~lirmacmm hem de gorU~me yapllan ki~inin aym dili anla~illr bir
~ekilde kullanmasl gereklidir. Ortak bir dilin kullamlmasma ragmen farkh
bolgelerde kullamlan yoresel aglzlar nedeniyle olu~an kelime farkhhklan,
sosyo-ekonomik statU farkhhklan, mesleki uzmanhk tenninolojileri, ya~ ve
egitim farkllhklan ara~tlnnacl ve gorU~me yapilan ki~i arasmdaki ileti~imi
olumsuz etkilemesi muhtemel durumlardlr. Boyle olumsuz sUrprizlerle
kar~lla~mamak i\(in ara~tlrmacl gorU~me yapacagl ki~ilerin dilleri, ozel
terminolojileri hatta argo konu~malan hakkmda bilgi toplamahdlr. Ara~linna
yapilan ki~i veya grubun dili bilinmiyorsa ara~tlrmacl a\(lsmdan klsa sUrede
gorU~me yaptlgl ki~inin dilini ogrenmeye \(ah~maSI hem olduk\(a zor hem de
risklidir (Kahn & Cannel 1983: 10-11).
GorU~mede
ortak dilin ve kavramlarm kullamlmasma gayret
gosterilmelidir. Ozel bir konuda gorU~UlUyorsa her iki tarafm da terminolojiye
sahip olmasl gorU~meyi daha verimli kilacaklir. Ancak her iki tarafm da aym
tenninolojiyi kullanmasl gibi bir zorunluluk yoktur. Buradaki asil ama\( her iki
tarafm da kar~lhkll birbirlerini anlayabilecekleri bir dil kullanmalandlr (Kahn,
Cannell 1983: 108-109). Hem gorU~mecinin hem de gorU~me yapilan ki~inin
kullandlklan dil, ifade edilen mesajl kar~ldakine dogru ve anla~lhr bir §ekilde
iletebilecek kadar ortak olmahdlr. Ara~lirmacl gorU~me sUresince anla~ilmasl
zor durumlarda gorU~me yaptlgl ki~inin soylediklerini kendi ifadeleri ile tekrar
edip kar§l tarafa tasdik ettinnelidir. Boylece hem yanh~ anla§ilmalara engel olur
hem de gorU~meyle ilgili daha detayh yeni a\(lhmlara imkan tamml~ olur.

Ara~linnacl gorU~me yaptlgl ki§i ile arasmdaki ili~kinin mesafesini sok
iyi algilamahdlr. GorU~me yapilan ki~inin durumuna ve tecrUbelerine yabancl
olmamah ve cevaplarma kar§l savunmaya ge\(memelidir (Kahn & Cannel 1983:
47). Ara~linnacl gorU~me yapligl ki~inin motivasyon dUzeyini olabildigince
yUksek tutmaya \(ah~mahdlr. i\(ine girdigi grubun sosyal normlanm onceden
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ogrenmeli ve ona gore tutum ve davram~lanm dUzenlemelidir. GorU~mecinin
kendi y~adlgl sosyal <;:evrenin kUlturel kodlan i<;:inde dogru olarak algllanan bir
davram~ gorU~me yaptlgl ki~i ya da grup tarafmdan yanh~ algllanabilir veya
uygun olmayabilir (Kahn & Cannel 1983: 48). Boyle bir yanh~ anla~llmaya
neden olmamak i<;:in gorU~me oncesi yapacagl haZlrhkla gorU~ecegi ki~i ile ilgili
on bilgiler toplamalidlr.
GorU~menin herhangi bir a~amasmda, sorulan soruya kar~l gorU~me
yapllan kW tarafmdan bir direnme soz konusu oldugunda ara~tlflnaCI ileti~imi
zora sokmadan, yumu~ak bir ge<;:i~le ba~ka bir soru ile konuyu degi~tirmelidir.
GorU~me normal seyrine dondUkten sonra gerilime neden olan soru gorii~menin
ilerleyen safhalarmda formu degi~tirilmi~ olarak yeniden sorulabilir. GorU~me
yapilan ki~i tarafmda diren<;: gosterilmesi muhtemel sorulann gorU~menin
sonlarma blrakllmasl da ba~ka bir <;:lkl~ yoludur. Yine gorU~mecinin a<;:lk bir
~ekilde rahatslz oldugu veya duygusal olarak gerildigi hissedildiginde bir ~eyler
i<;:mek i<;:in gorii~meye ara verilebilir, ge<;:ici olarak bitirilmesi teklif edilebilir
veya konu degi~tirilebilir. Ratta bunlann da otesinde gorU~U1en ki~ilerin
edinilecek bilgilerden <;:ok daha kiymetli oldugu kendilerine hissettirilir (Rapley
2004: 26).

Sorulann Razlrlanmasl Ve Sorulu~ Tarzlan
GorU~meye ba~lamadan

once gorU~iilecek ki~iye yoneltilmesi muhtemel
konularla ilgili sorulann temalan ana hatlanyla belirlenmeli. Sorular kan~lk bir
~ekilde degil; basitten karma~lga dogru anlamh birbUtUn olu~turacak sua ile
sorulmahdlr. Kar~ldaki ki~iyi rahatslz edecek, onu yargilayacak sorular
sorulmamah. Gorii~menin devamlUl saglamamn birinci ko~ul oldugu hi<;:bir
zaman unutulmamahdlr (Neuman 2003: 391). Eger sorulan sorular gorU~iilen
ki~iyi rahatslz ederse gorU~me tamamlanamadan sona erebilir. Soru cUmleleri
on gorU~melerle tam maya <;:ah~llan ki~inin egitim ve anlama dUzeyine uygun
olacak ~ekilde olu~turulmahdlr. <;ok kolay sorularla gorU~me yapllan ki~iyi
usandlrmamaya gayret gosterirken, zor sorularla bilgi seviyesinin 6l<;:Ulmesi
~eklindeki yanh~ anla~i1malara fmat verilmemelidir.
Neuman (2003: 393) gorii~medeki sorulann slralam~lUl, basitten
karma~lga dogru betimsel, yaplsal ve kar~i1a~t1rmah sorular ~eklinde olmaslUl
belirtir. GorU~menin ba~mda betimsel sorularla ba~lanmah, daha sonra yaplsal
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sorulara

g~ilmelidir.

kar~da~tlrma

GorU~menin

ikinci yansmdan bitimine kadar da

sorulan yoneltilebilir.

GorU~me yapdan ki~inin sosyal olarak kabul edemeyeeegi tarzda sorular
sorulmamasma ozen gosterilmelidir. Aksi halde beklenmedik tepkiler almarak
gorU~me henUz ba~lamadan bitebilir. Omek vermek gerekirse "sosyal i~ieilik"
kavraml toplumun bazl kesimleri i~in kabul edilebilir bir durum degildir. Bu
konuda ~ok hassas olan ki~ileri boyle bir sorunun yoneltilmesi onlan rahatslz
edebilir ve a~m tepki gosterebilirler. Aynea insanlann i~leri, aile dummlan ve
i~inde bulunduklan sosyal smItlanyla ilgili onlan utandlrabileeek somlann
sorulmamasma dikkat edilmelidir. $ayet bu sorular mutlaka sorulmasl
gerekiyorsa sorulann gorU~me yapdan ki~iyi mUrnkUn oldugunea rahatslz
etmeyeeek ~ekilde tasarlanmasl gereklidir (Kahn & Cannel 1983: 126-127).

KaYIt Cihazl KullannnI Ve Gorii§melerin De§lfre Edilmesi
Sahaya ~lkmadan once kullamlaeak teknik ekipmamn kullamml
gorU~meci tarafmdan en kU~Uk detayma kadar iyice ogrenilmelidir. Aksi halde
yapdaeak kU~Uk bir yanh~ veya kullamm hatasl tekrar ula~dmasl ~ok zor hatta
mUrnkUn olmayan bUyUk veri kaYlplanna sebep olabilir. Teknolojideki ba~
dondUrUeu geli~meleri yakmdan takip edip kullanrnakla birlikte teknik
ekipmanda aksakhklar dolaYlslyla meydana gelebileeek veri yitimi ihtimaline
kar~l geleneksel yontemle kU~Uk notlar tutmamn boylesi durumlar i~in bir
kurtanel olaeagl soylenebilir.
Ara~tIrmael ne kadar iyi not tutarsa tutsun kaYlt eihazmm bize sundugu
imkanlara ula~masl mUrnkUn degildir. <;:UnkU kaYlt cihazl, sahadan aynldlktan
sonra bile gorU~me ortaffi1nda ya~anan her ~eyi en inee aynntIsma kadar hem
gorUntUlU hem de sesli olarak tekrar tekrar dinleme ve izleme olanaiiI
sunaeaktlr.

KaYlt cihazl kullamffi1 i~in gorU~me yapdan ki~iden mutlaka izin
ahnmahdrr. insanlarm haberi olmadan ses veya gorUntUlerinin kaydedilmesi etik
olarak uygun degildir. Bazl durumlarda gorU~Ulen ki~iler kaYlt cihazlanna kar~l
~ok ~ekingen veya rahatslz olabilirler. Boyle durumlarda kaYlt cihaZl kullanma
konusunda gorU~me yapllaeak ki~iyi ikna etmeye ~ah~mak onlardan izinsiz
kullanmaktan daha uygun bir yoldur.
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Gijrii~menin

Sona Erdirilmesi Ve Sahadan Aynh~

Uzun bir zamana yaydan gorU~meler sonucunda yeteri kadar veri elde
edildigi kanaati olu~tugunda gorii~melerin bitirilmesi gerekecektir. Ancak
burada ara~hrmamn nasd bitirilecegi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus
vardlr. Ara~hrmacl ile gorU~me yapdan ki~i arasmda olu~turulan samimiyet bazl
zamanlarda kar~lhkh veya tek tarafh baglmhhgm ya~anc:hgl bir dostluga
donU~ebilir. Boylesi durumlarda istenilen bilgi birikimi saglandlktan sonra
gorii~meyi aniden kesmek 90k bencilce bir davram~ olacaktlr. Ara~!irmacl
gorii~me sUrecinde bu gibi durumlann olu~mamasl i9in dikkatli davranmahdlr.
GorU~menin 9ah~ma takvimi gergevesinde belirli sUrede sona erecegi a~amah
olarak gorU~me yapllan ki~iye soylenmelidir. ili~kinin bitirilmesini kar~l tarafta
hayal klnkhgl yarahnayacak ~ekilde belli bir zaman dilimine yaYllmahdlr.
Ara~urmacl kendisinin de bir insan oldugunu asia unutmamahdlr. Kar~lsmdaki
ki~inin duygulanna kar~l anlaYl~h ve saygdl olmaya gayret gostermelidir.
Sahada kar~lla~abilecek bOylesi siirprizlerde her zaman dengeli bir yol
izlenmeli, keskin davram~lardan mUmkUn oldugunca ka9mmah ve yumu~ak
ge9i~lerle yola devam edilmelidir.
Sonu9 olarak, sosyal gergeklik iki ki~i arasmdaki etkile~im sonucunda
bir sUre9tir. Ara~tlITnaCI, sahaya 91kmadan once sahip oldugu
gorii~lerin 90k iitesinde ve hi9 beklemedigi yeni bilgilerle sahadan diinebilecegi
gibi, aym ~ekilde ara~!irmacmm giirU~tUgii ki~i de gorU~meden, giirU~me
iincesine gore 90k farkh bilgilerle aynlabilir.
olu~turulan
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ABSTRACT
In-Depth Interview As A Data Collection Technique In Qualitative
Research Method

Qualitative method is an indispensable research method in sociology. It
provides unrivaled comprehensive understanding of a given society studied.
This paper aims to give a descriptive account of the most frequently used field
technique of qualitative researches known as in-depth interview. Starting with a
brief literature survey on in-depth interview detailed information is given in the
paper about the way how it will be conducted.
Key Words: In-depth interview, qualitative research

