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GıRış
Darwin, yalnızca kendi varoluşlanna katkıda bulunan canlılarin yaşamlarını
sürdÜfebileceklerini belirtmiştir. İnsan organizmasını tehlikeli ve düşman nitelikler
gösteren fiziksel ve toplumsal çevresine karşı kendini korumak ve yaşamını
sürdürebilmek için sürekli çaba gösteren bir varlık olarak gören Freud, bu
düşüncesini Darwin'denetkilenerek geliştirmiştir. Bu düşünceye göre İnsan,
düşmanca nitelikler gösterençevrede yaşamını sürdürebilmekiçin uyum yapma yetene~ine sahiptir. Bütün davranışlar uyum saglamaya yönelik bir amaç taşır. Kaygı da
fiziksel ve toplumsal çevreden gelen tehlikelere karşı bireyi uyarma, gerekli uyumu
sa~lama ve yaşamı sürdürme işlevine katkıda bulunan do~al bir duygudur (Geçtan
1980).
Kaygıyı psikolojik bir olgu olarak sistemli bir biçimde tanıtan ve kaygının
anlaşılmasına yardımcı olan ilk adım psikoanalitik yaklaşımdır. Onun sayesinde
kaygı kavramı psikiyatride kullanılmaya başlamıştır (Öner 1977). Yukanda da belirtildi~i gibi Freud kaygıyı uyum yapma süreci olarak görmekte ve kaygıyı, nesnel
tehlikelerden, dış uyancılardan kaynaklanırsa normal; baskı altına alınmış cinsellik
ve saldırganlık dürtülerininoluşturdu~uiç tehlikelerdenkaynaklanırsanevrotik olarak
ele almaktadır.
Davranışçı

yaklaşımlann

savunuculan

kaygıyı tehdit edici bir uyarıcıya karşı

kişinin gösterdi~i sempatik sinir sisteminin tepki örüntüleri olarak görmektedir.
Kaygının ö~renilmiş de olabilece~i düşüncesi, davranışçı yaklaşımda uyancı-tepki
ba~ı ile açıklanmaktadır. Varoluşçu ve insancıl yaklaşımda bütün insanlann varoluş
kaygısı yaşadıkları biçiminde bir sav vardır. Bu duygunun kayna~ının ise ölüm
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zamanının bilinmezligi oldugu ifade edilir. Varoluşla ilgili kaygı, bilinçliligin bir
sonucu olarak yaşanır. Bu yaklaşıma göre varoluşsal kaygı var olmaya yönelik
dürüst tepki vennekken nevrotik kaygı var olmaya otantik ollnayan tepki vennektir.
Gestalt yaklaşımına göre kaygı, Perls (1969) tarafından,şimdi ile gelecek arasındaki
boşluk olarak tanımlanarak kaygının daima gelecekle ilgili oldugu, şimdi ile
arasındaki boşlugu insanların planlar yaparak beklentiler geliştirerek doldurmaya
çalıştıklarını, bugünü yaşamadıklarıiçin kaygı yaşadıkları savunulmaktadır.
Bu araştınnada Gestalt terapiye (GT) dayalı olarak yapılan bireysel danışmanın
sürekli yaşanan kaygı üzerindekietkisi üzerindedurulmuştur.O nedenle GT ile ilgili
çok kısa bilginin verilmesi uygun görülmüştür. GT, Perls (1893-1970) tarafından
Gestalt psikolojisi, varoluşsal felsefe, zen budizm gibi yaklaşımlardan, Moreno,
Reich gibi kişilerin görüşlerinden etkilenerek oluşturulmuş yaşantısal, fenomenolojik özelligi olan bir terapidir.Şimdi ve buradayaşamaya verdigi fazla önem nedeniyle
GT, diger terapi türlerine göre daha fazla hareket yönelimlidir. GTnin temelinde bireylerin kendilerini düzenlemeye, dengelerini bulmaya egilimli oldukları, ayırdında
olmaları arttıkça daha sorumlu olma gizil gücünü bulundurduklarıfelsefesi yatmaktadır. Bu yaklaşımın en önemli yanlarındanbirisi bireylerin beden, duygu, düşünce,
algı, duyum konusunda bütün oldukları ve bunların ilişkili biçimde işlev
gördüklerini vurgıilamasıdır. Bu özelligi GTnin bütüncül boyutunu oluşturur (Perls
1969; Polster ve Polster 1974; Corey 1982; Simkin 1982; Prochaska 1984; Shilling
1984).
Terapide, şimdi ve burada yaşanan ben-sen ilişkisi esastır. Terapist, danışanın
şimdi nasıl davrandıginadikkateder. O nedenle Perls (1969) terapidetekniklerindegil
ilişkinin önemli oldugunu savunur. Uygulamalarda teknikler gerektiginde ısınma,
ayırdında olmayı artınna amaçlı olarak kullanılabilir. Hem grup hem de bireysel olarak uygulanabilenGT, temelde bireysel bir çalışma türüdür(Simkin 1982).
Kaygıyı azaltma konusunda GTnin en önemli vurgusu şimdi ve burada
yaşayabilmektir. Bu gerçekleştirildiginde kaygının yaşanmayacagı belirtilir. KaygıYı
azaltmaya yönelik çalışmaların kabarıklıgı bu konununönemini göstermektedir. Bohart (1977) ve Kaplan (1988)'ın roloynama; Fairbank (1988)'ın hayale dayalı davranış provaları; Ragan ve Hiebert (1987)in yönlendirilmiş hayal etme; Walker,
Busby ve James (1987)'ın bilişsel hayal etme; Thobe (1989)'ın stressle başa çıkma
programı; JVorkman (1987)'111güvengenlik (assertiveness) egitim programı; Baş
(1984), Topses (1988) ve Hendrix (1982)'in grupla psikolojik danışma; Gökçakan
(1984) Güleç (1985)'in bireysel psikolojik danışma yöntemleriyle yaptıkları
çalışmalar bu konuda yapılan araştırmalardan bazılarıdır. Araştırmalar arasında
dogrudanGestalt terapiye dayalı olarak yapılan bir araştınnayoktur.
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DENCLR
Bu araştırmada yetiştirme yurtlarında bannan orta ö~retinı ö~rencileriyle, GT'y~
dayalı olarak yapılan bireysel danışmanın, onlann sürekli kaygı düzeyleri üzerindeki
etkisinin ne oldu~u sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla cinsiy.et, yaş, sınıf, başarı,
anababanın sa~ olup olmaması, yetiştirme yurdunda kalma süresi degişkenleri.
gözönüne alınarak alt problemler oluşturulmuştur. Alt problemlere göre kurulan deneneeler şunlardır.
GTye dayalı olarak yapılan bireysel danışma sonunda Sürekli Kaygı Ölçe~i'nden
elde edilen puanlar açısından;
ı. Deney ve kontrol grupları arasında deney grubunun lehine,
2. Cinsiyetler arasında erkekler lehine,
3. Yaş gruplan arasında büyük yaş gruplan lehine,
4. Ana babanın sa~ olup olmamasına göre yapılan gruplar arasında ana-babası sa~
olanların lehine,
5. Yetiştirme yurdunda kalma süresine göre yapılan gruplar arasında en. uzun süre
kalanların lehine,.
6. Başan grupları arasında başarılı olanlann lehine,
7. Okul düzeyleri ~ında

liseliler lehine anlamlı fark vardır:

YÖNTEM
Denekler ve Kullanılan Ölçme Aracı : Araştırma 1989 - 90 ö~retirn
yılında kontrollu ön-son test deney desenine (Kaptan 1981) göre yürütülmüştür.Ankara Gazi Kız Yetiştirme Yurdu ile 5Q. Yıl Erkek Ye,tiştirme Yurtlarında kalan ve
orta ögrenim gören gençlere Sürekli-Durumluk Kaygı Envanterinin sürekli kaygı ile
ilgili alt. ölçegi uygulanmıştır. Ölçege göre kaygı düzeyi yüksek olan gençler
arasından, gönüllülük esasının danışmalarda temel ilkelerden biri olması nedeniyle
deney grubu bu e~sa göre oluşturulmuştur.
Denek sayısı, deney ve kontrol gruplarında20'şer kişi (lO kız, 10 erkek) olmak
üzere 40 kişidir. Denek sayısındakiazalma danışmalarınilk üç ya da dördüncüoturumundansonra danışnıalannbırakılmasındankaynaklapmaktadır.
Verilerin Analizi : Veriler, denek grubu normal dagılım gösteren bir
büyüklü ge sahip olmadıgı için, Sürekli Kaygı Ölçegi tek puan veren, sıralamaya
dayalı bir ölçek oldugu için parametrikolmayan istatistiklerle degerlendirilmişlerdir.
Bu amaçla Man Whitney U ve Kruskal- Wallis H testi kullanılmıştır. (SiegeI1977)
153

---

--

BULGAR
Bu bölümde araştırmaya İlişkin bulgular sunulmuştur.Denence sırasına göre verilen bulgularda, her bir denenceye ilişkin deney ve kontrol gruplarıarasında anlamlı
farkların oldu~unailişkin sonuçlara yer verilmemiştir. Bunun yerine deneneede yer
alan grupların karşılaştırılmasımgösteren sonuçlar sunulmuştur.
Araştırmanın ilk denencesi, deney ve kontrol grupları arasında Sürekli Kaygı
Ölçe~inden elde edilen puanlar açısından deney gf!ıbu lehine fark oldu~u
biçimindeydi. Bu denenceye ilişkin bulgular Tablo l'de sunulmuştur.
Tablo!
Sürekli Kaygı ÖlçeAinden Elde Edilen Puanlar Açısından
Deney ve Kontrol Gruplarına Uygulanan U Testi Sonuçları
Anlamlılık
U
Düzeyi
Degeri
R
N
Deney (Kız, erkek)

20

559

Kontrol (Kız, erkek)

20

261

51

.05
Önemli

U: 51<138
Tablo 1'de de sunuldu~u gibi deney ve kontrol grupları arasında deney grubunun
lehine anlamlı fark vardır.
Cinsiyetler arasında Sürekli Kaygı Ölçe~inden elde edilen puaıilar açısından erkekler lehine anlamlı farkın oldu~unu ifade eden ikinci denenceye ilişkin bulgular Tablo
2'de verilmiştir.

Tablo 2
Sürekli Kaygı ÖlçeAinden Elde Edilen Puanlar Açısından
Cinsiyet Gruplarına Uygulanan U Testi Sonuçları
-;l .'
Anlamlılık
U
Düzeyi
De~eri
R
N
Cinsiyet

10

92.5

Kız

10

117.5

37.5

Önemsiz

U: 37.5> 27
Cinsiyetler arasında anlamlı bir farkın olmadı~ı Tablo 2'de görülmektedir. Bu durumda ikinci denence desteklenmemiştir.

154

~_._--

--------

Araştırmanın üçüncü denencesi, yaş gruplan arasında büyük yaş grubunun lehine
anlamlı fark oldu~u doltrultusundaydı. Bu konudaki bulgular Tablo 3'te verilmiştir.

'Tablo 3
Sürekli
.

Kaygı ÖlçeAinden Elde Edilen Puanlar

Açısından

Yaş Gruplarına Gruplarına Uygulanan U Testi Sonuçları

u

Anlamlılık

YaşGrubu

N

R

De~eri

Düzeyi

15 ve daha küçük

7

82.5

36.5

Önemsiz

16 ve daha büyük

13

127.5

U: 36.5> 20
Tablo 3'te de görüldü~ü gibi yaş gruplan arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu durumda üçüncü denence desteklenmemiştir.
Ana-babanın sag olup olmamasına göre yapılan gruplar arasında ana-babası sag
olanlann lehine anlamlı fark oldugunu ifade eden dördüncü denenceye ilişkin bulgular
Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4
Sürekli Kaygı ÖlçeAinden Elde Edilen Puanlar Açısından
Ana-babanın SaAlıAına Göre Yapılan Gruplara
Uygulanan H Testi Sonuçları
Anlamlılık
U
Anababanın sag
Düzeyi
Degeri
R
N
olup olmaması
Ana baba'sag

5

60

Anababadanbiri sag

12

1240

Anababa yaşamıyor

3

36

3.79

Önemsiz

H : 3.79 < 5,99
Tablo 4'te de görüldü~ü gibi ana-babanın sag olup olmamasına göre yapılan
gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.Bu durumdadenence desteklenmemiştir.
Araştırmanın beşinci denencesi, yetiştirme yurtlannda kalma sürelerine göre
yapılan gruplar arasında en uzun süredir kalanların lehine anlamıi farkın oldugu
doltrultusundaydı.Bu denenceye ilişkin bulgular Tablo S'te verilmiştir. .
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Tablo 5
Sürekli
Yetiştirme

Kaygı ÖlçeAinden Elde Edilen Puanlar Açısından
Yurdunda Kalma Sürelerine Göre Yapılan Gruplara

Uygulanan H Testi Sonuçları
Yetiştinne.yurdunda
kalma süresi

N

R

1-5 yıl

4

48.5

6-10 yıl

13

165.5

11-15 yıl

3

31

.

H
De~eri

Anlamlılık
Düzeyi

27.45

.05
Önemli

H: 27.45 > 5.99
Tablo 5'te de görüldü~ügibi yetiştirme yurdunda kalma sürelerine göre yapılan
gruplar !U1lsındaanlamlı bir fark vardır. Bu farkın hangi gruplar arasındaki farktan
kaynaklandı~ını
anlamak amacıyla gruplar ikili olarak U testi ile
karşılaştırılmışlardır. Karşılaştırmanınsonunda en uzun süredir kalanlarla en kısa
süredir kalanlar arasında anlamlı bir farkın ol~uAubulunmuştur CU : .82> .05) Bu
durumdabeşinci denencedesteklenmiştir:
Başarı düzeylerine göre yapılan gruplararasındabaşarılı olan grup lehine anlamlı
bir farkın oldu~unu ifade eden altıncı denenceye ilişkin bulgular Tablo 6'da sunulmuştur.
Tablo 6
Sürekli Kaygı Ölçetinden Elde Edilen Puanlar Açısından
Başarı Gruplarına Uygulanan U Testi Sonuçları
Başarı Düzey~

N

R

U
De~eri

Başarısız

12

103

43

Bıişanlı

8

107

Anlamlılık
Düzeyi
Önemsiz

U: 43 > 24
Tablo 6'da görüldü~ü gibi başarı grupları arasında sürekli kaygı açısından anlamlı
bir fark yoktur. Bu durumda denence desteklenmemiştir.
Araştırmanın son denencesi okul düzeyleri arasında liseliler lehine sürekli kaygı
açısından anlamlı farkın oldu~u do~rultusundaydı. Bu denenceye ilişkin bulgular
Tablo 7'de sunulmuştur.
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Tablo 7
Sürekli Kaygı Ölçe~inden Elde Edilen Puanlar Açısından
Okul Düzeylerine Uygulanan U Testi Sonuçları

Okul Düzeyi

N

R

U
Degeri

Orta okul

6

59.5

40.5

Lise

14

148.5

Anlamlılık
Düzeyi
önemsiz

U: 40.5> 21
Tablo Tde de görüldügü gibi okul düzeyleri arasında sürekli kaygı konusunda anlamlı bir fark yoktur: Dolayısı ile denence desteklenmemiştir.

TARTIŞMA

VE YORUM

Araştırmanın bulgularına göre yapılan yorum ve tartışmalar, denence sırası
.

gözönünealınarakverilmiştir.
Araştırmanın ilk denencesininbulgularla

desteklenmesi, gestaIt yaklaşımına göre

yapılan bireysel danışmanın sürekli kaygıyı azaltmada etkili oldugu biçiminde yo.

rumianabilir. Bu bulgu Kaplan (1988)'in kısa grup yaşantısı geçirenlerin kaygı
düzeylerinde azalma oldugu biçimindeki bulgusuyla tutarlılık göstermektedir. Ancak
Topses (1988)'in yetiştirme yurtlarında yaptıgı, grupla psikolojik danışmanın
kaygıyı azaltmadıgı biçimindeki bulgusu ile uyuşmamaktadır. Bu araştırmanın sonunda deney grubunda yer alanların, başka deyişle gestalt yaklaş~ınına dayalı bireysel
danışma almış olanların sürekli kaygı düzeylerinde görülen azalmanın nedeni,
danışmalar süresince kısa sürede de olsa anı yaşamayı başarabilmeleri olabilir. Daha

öncede sözÜ edildigi gibi gestalt terapiye göre kaygıdan uzaklaşmanıntek yolu içinde
yaşanılan anı yaşamaktır.

İkinci denencenin desteklenmemiş olması cinsiyetler arasında sürekli kaygı
açısından fark olmadıgı anlamına gelebilir. Bu bulgu kadınların daha fazla kaygı
yaşadıklarını gösteren araştırma bulgularıyla (Stoner ve Spencer 1986; Simmons;
Türküm 1989) çelişmekte~ir. Sonucun bu dogrultuda olması yetiştirme yurtlarında
barınan, anababaları yanında olanlara göre gelecegi daha belirsiz olan gençlerin cinsiyet farkı olmaksızın sürekli kaygı yaşadıklarınıakla getirmektedir.
Gestalt terapi ile yapılan bireysel danışmanınyaş gruplan aı:asındafark yaratacagı
biçimindeki denence, desteklenmemiştir. Bu. sonuç artan yaşla beraber kaygının
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azaldıgı biçimindeki bazı araştırma sonuçları ile (Jarvik 1979) çelişirken, Stoner ve
Spencer (1986)'ın araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. nedeyen yaşla
kaygının azalacagı beklentisinin dogrulanmama nedeni, artan yaşla beraber koruma
kararının kalkma tarihinin yaklaşması nedeniyle gencin kaygı yaşaması olabilir. Bir
başka neden de, yetiştirme yurtlarında barınan gençlerin psiko-s,?syal gelişimlerinin
yavaş olması (Wolff 1986) sonucu yaşla oluşabilecek degişmeleri daha yavaş
yaşayabilecekleri akla getirmektedir. Bu durumda ilerleyen yaşa ragmen yaşanan
kaygıda fark oluşmayabilir.
Ana babasının sag olup olmaması ile ilgili olarak yapılan üç grup arasnıda anababası sag olanların lehine fark olacagı biçimindeki denence desteklenmemiştir. Bunun
nedenlerinden birisi yurtta kalan gençlerin önemli bir sayıdaki kısmının anababasının
ya da ana veya babasının sag oldugu gözönüne alınırsa, yurtta kalmaları nedeniyle
anababalarının desteklerini fazla hissetmemeleri olabilir. Ayrıca anababaları sag iken
yurtta kalmalarını
kaygı yaşamaları

sevilmedikleri, itildikleri biçiminde yorumlamaları yüzünden
da olasıdır. Anababa ile olan ilişkinin önemini gösteren

araştırmasında da Silva (1987) biolojik anababadan ayrılan 10-16 yaşlarındaki çocuk
ve gençlerin daha fazla kaygı yaşadıkları biçiminde sonuçlar elde etmiştir. Bu bulgu
araştırmanın sonucu ile paralellik göstermektedir.
Gestalt terapi ile yapılan bireysel danışma sonunda, yetiştirme yurdunda kalma
sürelerine göre yapılan gruplar arasında Sürekli Kaygı Ölçeginden elde edilen puanlar
açısından fark olacagı biçimindeki denence desteklenmiştir. Farkın hangi gruplar arası
farktan kaynaklandıgını anlamak amacı ile yapılan U testi sonunda en uzun ve en
kısa süreyetiştirme yurdunda kalanlar arasında anlamlı farkın oldugu bulunmuştur.
Gruplarda az sayıda kişinin olması nedeniyle, derecelemeler arasındaki farkın yönü
anlaşılmamaktadır. Uzun süre yurtta kalanlar için gelecek daha fazla kayg~ veriCi olabilir. Koruma kararının kalkma zamanının yaklaşması kaygıyı artırıcı bir etmen olarak düşünülebilir. Kısa süre kalanlarda ise yurt koşullarına uyma süreci daha sancılı
geçebilir. Daha bilinçli oldukları yaşlarda yurda gelmelerinin, yalnızlık, kaygı, olaylara isyan etme istegi gibi duygulara yol açtıgı düşünülebilir.
Okul başarısına göre Sürekli Kaygı Ölçeginden elde edilen puanlar arasında anlamlı farkların oldugu biçimindeki denence desteklenmemiştir. Bu bulgu, okulda
başarılı olmanın kaygının azalmasına yol açtıgı biçimindeki bulgularla (Bozak 1982;
Şahin 1985; Cengiz 1988) çelişmektedir. Başarılı olma oranının çok düşük oldugu
yetiştirme yurdunda bu durumun pek çok nedeni olabilir. Ders çalışmak için uygun
bir ortamın olmaması, kalabalık gruplar halinde uygulanan etüt saatleri dışında sessiz, aydınlık bir çalışma yerinin olmaması; okullardaki hocaların yetiştirme yurdunda
kalan gençlerden başarı konusunda çok az beklenti içinde olmaları; gençlerin başarı
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durumlarını içtenlikle izleyerek geri bildirim veren, sıcak kişilerin olmaması, bu nedenlerden baz.ılarıolabilir. Başarılı olmanınbu gençlere ayrıcalık getirmemesi, onları
başıboşluga itmiş olabilir. Bu durumda başarısız olma olumsuz bir durum olarak
algılanmayabilir. Bu koşullarda da başarılı olmak ya da olmamak kaygının azalması
konusunda önemli bir etmen olmaktançıkabilir.
Okul düzeylerine göre yapıl~ gruplararasındaSürekli Kaygı Ölçeginden elde edilen puanlar açısından anlamlı fark olacagı biçimindeki son denence desteklenmemiştir. Okul düzeyleri
arasında fark çıkmaması yaş ve başarı degişkenleri ile içiçe
.
i
olmasından kaynaklanabilir. Alınan egitime göre bilişsel yapıda önemli farkların
olacagı düşüncesi ile kurulan bu denence, kaygının azaltılabilmesi için bilişsel bazı
mekanizmaların kullanılabilecegifikrini de içermekteydi. Bu bulgu, ilerleyen yaş ve
egitimle zekanın artabilecegi görüşüne ters olarak, sosyal anlamda dezavantajlı olan
gençlerin ilerleyen yaşla beraber zekıUarınınolumsuz yönde etkilendigini gösteren
araştırma sonuçlan (Türker 1974) ile parallellik gösterm~ktedir.
Ara.~tırmanınbulguları ile ilgili bu tartışmave yorumlara ek olarak vurgulanması
gereken bazı noktalarvardır.Herşeydenönce, denencelerdekigruplararasındaanlamlı
farklar olmasa da deney ve kontrol gruplarıarasındaanlamlı farkların olması, gestalt
terapinin etkili olduguna ilişkin ipuçları içermektedir. Yaşantıya dayalı bir terapi
olması, VoUan (1980)'ın da belirttigi gibi Türk kültüründe yaşıyormuş gibi yapmanın zor olması nedeniyle terapinin daha da etkili sonuçlar vermesini engellemiş
olabilir. Yaratıcılıgı gerektiren bir ilişki biçimi olan gestalt terapinin, yaşantı fakirligi geçiren bu gençlere fazla uygun olmadıgı da düşünülebilir. Kaygı gibi bir duyguyla başedebilmek için yetiştirmeyurdundakalangençlerin sadece duygusal destege
degil bilişsel dayanaklara da gereksinim duydukları, O nedenle daha bilişsel yapıda
olan bir terapi modelinin benimsenmesinindaha uygun olacagı düşünülebilir. Daha
çok ilgisiz ya da otoriter tutumlarla karşılaşmaya alışmış olan gençler, eleştirisiz,
özenli, ilgili bir ortamdakendileri ile yogun olarak ilgilenilmesini yadırgamış olabilirler.

SONUÇ
Gestalt terapiye dayalı olarak yapılan bireysel danışmanın sürekli kaygıyı azaltmadaki etkisini ortaya koymaya çalışan bu araştırmada, kurulan bazı denenceler desteklenmiş, büyük bir kısmı desteklenmemiştir. Ancak deney ve kontrol gruplarının
karşıla~tınlmasında elde edilen bulgulann gestalt terapinin sürekli kaygı düzeyini
düşürmede etkili olabildigi biçiminde yorumlanabilir.
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Araştırmanın, yetiştirme yurtlannda kalanlarla, aile yanlarmda kalanların
karşılaştınImasma yönelik olarak yapılması anlamlı sonuçlar verebilir. Bunun
yanında bireysel, danışma yerine grupla psikolojik danışma yapılarak da araştırma
tekrarlanabilir.
Bu araştırmanınfarklı özellikleri olan gruplarla yapılması, gestalt terapinin etkililigini ortaya koymakta çok önemli olacaktır.
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