
Değerli Anne ve Babalar, 
 
Bültenimizin bu sayısında sizlerle son yıllarda artan mükemmeliyetçilik sorunları ile 
mükemmeliyetçiliğin nasıl oluştuğu, mükemmeliyetçilik ile ilgili bilinmesi gereken tanımlar, 
mükemmeliyetçiliğin nasıl sorun haline geldiği ve mükemmeliyetçiliğin olumlu olarak nasıl 
kullanılabileceği konusundaki bilgilerimizi paylaşmak istedik.  
 
Sizlere yararlı olması dileğimizle... 
    

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

MÜKEMMELİYETÇİLİK 
 

Mükemmeliyetçilik, kişinin kendisinden ya da başkalarından varolan duruma göre gerektiğinden 
daha yüksek performans talep etme alışkanlığı olarak tanımlamıştır. (akt: Shafran & Mansel, 
2001). 
 
Mükemmeliyetçilik, çevrede etkili olarak performans göstermeye yardımcı olacak hedefleri 
karşılayabilmek için gerekli olan arzudur. Örneğin, okuldaki performansını umursamayan 
öğrenciler muhtemelen yeterince çalışmayacaklar ve kişisel standartları yüksek olan diğer 
öğrencilerden daha başarısız olacaklardır. Bu performans döngüsü alışkanlık haline geldiğinde, 
genel sonuçları ortaya çıkacaktır. Notları daha düşük olacak, istedikleri üniversiteye 
giremeyeceklerdir. Kendi branşlarında zirvelerde bulunan kişiler, örneğin seçkin atletler, 
sporcular, başarmak için yaptıklarıyla ilgili kendilerine yüksek standartlar koymak 
zorundadırlar. Standardı olmayan insanlar genellikle daha az başarılı olurlar. 
 
Mükemmeliyetçiliğin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi 
 
Çok Boyutlu Bakış Açısından Mükemmeliyetçilik alanında yapılan çalışmalar  
 
Kendine odaklı mükemmeliyetçilik,  
Kendinden yükseğe ulaşmayı ister, grup içinde başkalarından nefret ederler, tüm ilgiyi 
kendilerinde toplamak isterler, kariyerlerinde problem yaşarlar. 
 
Başkalarına odaklı mükemmeliyetçilik 
Standartları başkaları için belirlenir, arkadaşlarının da mükemmeliyetçi olmasını isterler. 
Mükemmel arkadaşa sahip olmak isterler. 
 
Sosyal olarak dayatılmış mükemmeliyetçilik 
Kendilerini başkalarına kabul ettirme önceliği ailede başlar. (Örneğin 100 üzerinden 99 alınca 
sevinemez), sürekli aileye kendini kabul ettirmek isterler. 
 
Mükemmeliyetçilik Nasıl Oluşur? 
 
Hata yapma korkusu 
Çalışmalarının kontrol edilmesini istemezler, hatalı ise siler ya da yırtarlar. Ebeveyn beklentileri 
eğer yüksekse mükemmeliyetçiliğe ortam hazırlanmış olur. 
 
Ebeveyn beklentisi ve eleştirel olma 
Beklentiyi düşük tutmak çok önemlidir. Ebeveyn çok başarılı ise çocukta bunu model almak 
isteyebilir. Genellikle mükemmeliyetçi olanlar yeniliklerden hoşlanmazlar. Risk almak 
istemezler.  
 
Mükemmeliyetçilik İle Bağlantılı Durumlar: 
 

 Erteleme (Yapılacak çalışmayı ya güzel olmazsa düşüncesi ile ertelemek isterler.) 



 İntihar (Bazı patolojik durumlarda, yaptıkları çalışmalar beğenilmezse intihara kadar 
varabilirler.) 

 Performans kaygısı (Özellikle sınavlarda endişelenme ile başlar. Performans olumsuz 
yönde etkilenebilir. Konunun bilincine varınca endişeleri daha da artabilir.) 

 Başarının düşmanı (Mükemmeliyetçilik ile kaygının artması sonucu oluşur.) 
 Düşük özsaygı (Depresyonu da beraberinde getirebilir.) 

 
Mükemmeliyetçiliğin Olumlu ve Olumsuz Yönde Kullanılabilmesi 
 
Mükemmeliyetçi Olmayan, Olumlu Mükemmeliyetçi ve Olumsuz Mükemmeliyetçi kişiler olarak 
incelenebilir. Mükemmeliyetçiliğin yapılan araştırma sonuçlarında genetik yapıya dayalı olduğu, 
eğer kişide genetik yatkınlık varsa, bu durum çevresel faktörlere göre olumlu ya da olumsuz 
mükemmeliyetçilik olarak ortaya çıkabilir. 
 
Mükemmeliyetçilik İle Başa Çıkabilme Konusunda Ailelere Öneriler 
 
Mükemmel olmanın yarar ve zararları ayrı ayrı sıralanabilir:  
Artılar yani kendi kazanılanlar ile eksiler yani ödenilen bedeller sıralandığında ödenilen 
bedellerin çok daha fazla olduğunu görülebilir. Örneğin, ilişkilerinizde sorunlar yaşamak ya da 
sürekli olarak kaygı içinde olmak vb. 
 
“Ya hep ya hiç” şeklindeki eleştirel düşünce tarzının farkına varılması: Alışılmış 
eleştirel düşüncelerin yerine daha gerçekçi ve mantıklı düşünceler koymak denenebilir. 
Kendiniz ya da bir başkası tarafından mükemmel olmayan şeyler yapıldığında, yapılanların iyi 
olan yanlarını bulmaya çalışmak sorunu çözmeye yardımcı olacaktır. 
 
Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olmak:  
Gerçekçi hedefler koydukça “mükemmel olmayan” sonuçların korkulan ya da kaygılanılan 
olumsuz sonlara varmadığı yavaş yavaş fark edilecektir.  
 
Eleştiriyle nasıl baş edilebileceği öğrenilebilir:  
Mükemmeliyetçi kişiler eleştirileri genellikle kişisel saldırı olarak algılar ve çok tepkisel 
davranırlar. Eleştiriler hakkında daha nesnel olmaya çalışabilmemiz gerekir. Eğer biri sizi 
yapılan bir hatadan dolayı eleştirirse, hatanın ne olduğunu anlamaya çalışmak ve hata yapma 
hakkının olduğunu hatırlamak gerekir. Hatasız öğrenme ve gelişmenin de mümkün 
olmayacağını unutmamak gerekir. 
 
Mükemmeliyetçiliğin yaratabileceği kaygı ve korkular ile yüzleşebilmek: 
Mükemmeliyetçi kişiler genellikle bir işe başlamadan önce işle ilgili “Ya olmazsa, hatalı olursa” 
gibi düşünceler taşırlar. Yapılacak işlerin hatalı olabileceği, önemli olanın bu hatayı 
tekrarlamamanın önemli olduğunu bilmek gerekir. 
 
Mükemmele ulaşılamadığında bile önemli ve değerli hissedilebileceğini unutmamak 
gerekir. 
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