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Mükemmeliyetçilik, mükemmellik kriterine 
uymayan herhangi bir şeyi kabul edilemez 
olarak görme eğilimidir. En küçük hataları 
bile başarısızlık olarak algılamak, 
gerçekleştirmenin imkânsız olacağı hedefler 
koymak, ortaya koyulan performansın 
yetersiz olduğunu düşünmek, katı kurallar 
koymak mükemmeliyetçiliğin bazı 
özelliklerindendir.  

Her zaman mükemmel olmaya çalışmak, 
yetersiz hissetmeye sebep olabilir. Karar 
vermek zorlaşır ve bununla birlikte kişinin 
kaygı seviyesi yükselir. Böylelikle ortaya 
erteleme davranışı çıkar. Kişi mükemmel 
olanı yapma isteği yüzünden hata 
yapacağından korkar ve hata yapma 
ihtimalini ortadan kaldırmak için yapacağı 
eylemleri erteler. Mükemmeliyetçiliğin en 
belirgin özellikleri hatalara aşırı dikkat etme 
ve yüksek kişisel standartlara göre yaşamı 
düzenlemeye çalışmadır.  

Mükemmeliyetçi tutum önyargılı inançlardan 
kaynaklanır. Ya hep ya hiç şeklinde 
düşünmek , “olmalı”, “olmamalı”, “gerekli” 
ifadelerini hayatın merkezinde tutmak, 
sürekli olumsuza odaklanmak ve aşırı 
genellemek gibi düşünce tuzakları bu 

inançları besler. Gerçekçi olmayan 
beklentiler, mükemmeliyetçiliğin özünü 
oluşturur. Bu, hem büyük hem de küçük 
beklentiler için geçerlidir.  
 
Mükemmeliyetçilik yaşam kalitesini, kişisel 
ilişkileri, eğitim veya iş hayatını olumsuz 
yönde etkiler. Bu tutuma sahip olmak, 
yetişkinler kadar gençleri de etkilemektedir. 
Çocuklar ve gençler genellikle okul 
çalışmalarının yanı sıra spor kulüplerinde de 

ebeveynleri tarafından aşırı başarılı olmaya 
yönlendirilebilir. Bu, çocuklarda başarı 
konusunda bir takıntıya yol açabilir. 
Nihayetinde, bunu başarma isteği çocuğun 
yeteneğine olumsuz yönde etki edebilir.  
Bu nedenle kendilerini diğer insanlardan, 
arkadaşlarından ve ailelerinden 
uzaklaştırabilirler. 
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Sosyal destekten kendini mahrum bırakan ve çevreden kopuk olma hissine sahip olan kişilerin psikolojik sağlık durumu olumsuz yönde etkilenecektir. 
Tüm bunların sonucu olarak mükemmeliyetçi kişi; depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, intihar düşünceleri, özgüven problemleri, çaresizlik 
hisleri, tükenmişlik problemleri gibi pek çok zihinsel sağlık sorunu yaşayabilir.  
 
Mükemmeliyetçi eğilimlerin zarar verici düzeyde olup olmadığını, hayatı kolaylaştıran ve zorlaştıran işlevlerini, hangi durumlarda nasıl değişiklik 
gösterdiğini değerlendirmek bu eğilimin zorlayıcı sonuçlarını önleme konusunda yardımcı olacak ilk adım olabilir. Mükemmel olmak imkansızdır. 
Kimse mükemmel değildir. Herkesin güçlü ve güçsüz yanları vardır. Önemli olan olduğu kadar yapabildiğimizi kabul etmemizdir. Bu farkındalıkla 
birlikte gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, hedeflere ulaşmak için küçük adımlar atmaya çalışmak, herkesin hata yapabileceğini ve başarısız 
olabileceğini kendimize hatırlatmak gibi yaklaşım ve davranışları hayata dahil etmeye çalışmak da bu eğilimin hayatı kolaylaştırıcı ve işlevsel düzeyi ile 
sürmesine yardımcı olabilir.   
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