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 Öz 
 Bilişsel tamamlanma ihtiyacı, son zamanlarda davranışsal nörobilimin önem kazanmaya başlayan 

konularından biridir ve bireyin belirli bir konuda karmaşa ve belirsizlik yerine kesin bir bilgiye 
ulaşma ihtiyacı, karar verme arzusu olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada tamamlanma ihtiyacı 
kavramı, kısa bir gözden geçirme ile kuramsal ve görgül çalışmalar bağlamında detaylı olarak ele 
alınmıştır. Ayrıca, bu yazıda tamamlanma ihtiyacı ile ruh sağlığı ilişkisi de ele alınmıştır. Literatürde, 
tamamlanma ihtiyacı konusunda birkaç temel kuramsal açıklamanın yanında çok az görgül çalış-
manın olduğu da dikkati çekmektedir. Bu yazıda ağırlıklı olarak tamamlanma ihtiyacıyla ilgili temel 
açıklamaları yapan Kruglanski’nin kuramına yer verilmiştir. 

 Anahtar sözcükler: Bilişsel tamamlanma ihtiyacı, belirsizlik, belirsizliğe tahammülsüzlük. 
  

Abstract 
 Need for cognitive closure, is one of the basic topics of behavioral neuroscience which has recently 

gained greater attention, and can be defined as the desire for an answer on a given topic, any 
answer, compared to confusion and ambiguity. This study addresses need for closure concept, in 
detail, both in terms of the foundational theoretical work and past empirical studies. In this study, 
the concept of need for closure is discussed with a brief review in the context of the theoretical and 
empirical studies. In addition, in this review, the relationship between need for closure and mental 
health is discussed. In addition to the basic theoretical issues, in this review we cover the major 
empirical studies about need for closure. In particular, we review Kruglanski’s theory about need for 
closure, which have been highly influential. 

 Key words: Need for cognitive closure, uncertainty, intolerance of uncertainty. 
 

 
YUNANCA GNOSİS, episteme ile eşanlamlı olup bilgi ya da bilim anlamına gelmek-
tedir. Epistemoloji ise, bilgiyi ve bilgi sorununu ele alan bir temel felsefi disiplindir ve 
bilimsel bilginin ne olduğunu açıklamaya çalışır. Bilginin kaynağını, doğruluğunu ve 
sınırlarını belirlemek epistemolojinin konu kapsamında yer almaktadır. Epistemolojide 
“Ne bilebiliriz? Bilginin kaynağı biliş midir? Bilgimiz sadece nesnenin bilgisiyle mi 
sınırlıdır? Nesneleri oldukları gibi mi yoksa algıladıklarımız gibi mi biliyoruz?” gibi 
sorulara yanıt aranır (Aster 1994). Bu bağlamda bilgi, bütün canlıların merkezinde 
yatan özelliktir (Dawkins 2002). Bilme ise doğru bilgiye ulaşma eylemidir ve bu eylem 
hem bilişsel hem de psikolojik bir süreçtir (Aster 1994). Ancak, insanlar daha önce 
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karşılaşmadıkları yeni bir bilgi ya da durumla karşılaştıklarında ne olur? Bu sorunun 
olası yanıtlarından bazıları, bu yeni bilgiyi sorgulamadan kabul etme, önceki bilgilerine 
dayanarak dönüştürme, yeni bir bilişsel şema yaratma, bu yeni bilgiyi reddetme gibi 
özelliklerdir. İşte insanda bu özellikleri tanımlayan kavram tamamlanma ihtiyacı ya da 
bilişsel tamamlanma ihtiyacıdır. İnsan yeni bir durumla karşılaştığında, eğer o durumu 
bilişsel sisteminde bir sonuca bağlamaz ise, rahatsızlık duyar.  

Bilişsel tamamlanma ihtiyacı, son zamanlarda davranışsal-nörobilimin (behavioral-
neuroscience) önem kazanmaya başlayan konularından biridir ve bireyin belirli bir 
konuda karmaşa ve belirsizlik yerine kesin bir bilgiye ulaşma ihtiyacı, karar verme arzu-
sudur. Bu çalışmada tamamlanma ihtiyacı kavramı, kısa bir gözden geçirme ile açık-
lanmaya çalışılmıştır. 

Son yıllarda, sosyal psikoloji ve kişilik psikolojisinde güdülenmenin biliş üzerindeki 
etkisi incelenmeye başlanmış ve bilişsel tamamlanma ihtiyacı detaylı bir kuramla açık-
lanmıştır (Webster ve Kruglanski 1994). Kruglanski ve Ajzen (1983) tarafından ortaya 
atılan Günlük Bilgibilim (Epistemoloji) Kuramı, bilişsel-güdüsel bir bakış açısıyla 
bireylerin günlük yaşamda bilgilerini nasıl oluşturduklarını, bu bilgileri değiştirip değiş-
tirmediklerini ve hangi yollarla değiştirdiklerini incelemektedir. Epistemolojik inançlar, 
genel olarak bireylerin bilginin ne olduğu konusundaki fikri, bilme ve öğrenmenin nasıl 
gerçekleştiği ile ilgili öznel inançlarıdırlar. Bu inançlar gelecekte bireylerin bir konuyu 
öğrenirken, öğrenecekleri konuya nasıl yaklaşacakları ve nasıl öğreneceklerini etkile-
mektedir. Epistemolojik inançların bireylerin tercih ettikleri öğretme-öğrenme yakla-
şımları, kullandıkları öğrenme stratejileri, çeşitli bilgileri ve belirli öğrenme deneyimle-
rini algılama ve yorumlama biçimleri üzerinde belirleyici etkileri olduğu görülmektedir 
(Deryakulu ve Bıkmaz 2003). Bu kurama göre, birey günlük yaşamda bilgi arama ve bir 
sorunla karşılaştığında bu sorunun çözümü için en uygun bilgiyi arama konusunda içsel-
bilişsel bir güdüye sahiptir (Kruglanski ve Ajzen 1983, Mannetti ve ark. 2002, Roets ve 
Van Hiel 2011). Bu süreçte birey, sorunun çözümü için problem tanımlaması yapmak 
zorundadır ve bu tanımlamayı yaparken bazı hipotezler oluşturur ve bu hipotezleri test 
eder. Bunun sonucunda bazı hipotezler elenirken bazı hipotezler güçlenir. Bu hipotez 
oluşturma ve test etme süreci kesin bir sonuca ulaşma ihtiyacı, sonucun geçersizliği 
endişesi ve bilişsel tamamlanma ihtiyacı olmak üzere üç özellikten etkilenir (Kruglanski 
1990). Bilişsel tamamlanma ihtiyacı duruma göre şekil almaktadır ve aynı zamanda bilgi 
edinme sürecini de etkilemektedir (Kruglanski ve Ajzen 1983, Roets ve Van Hiel 
2011). 

Kavramsal Olarak Tamamlanma İhtiyacı 
Tamamlanma ihtiyacı kavramı, Kruglanski (1990) tarafından karar vermenin bilişsel-
güdüsel yönlerine ait kuramsal bir çerçeve geliştirmek için ortaya atılmıştır. Bilişsel 
tamamlanma ihtiyacı bireylerin sosyal çevrelerine verdikleri yanıtları etkileyen bir süreç 
olarak görülmektedir (Kruglanski ve Webster 1996). Bilişsel tamamlanma ihtiyacı, 
bireyin belirli bir konuda karmaşa ve belirsizlik yerine kesin bir bilgiye ulaşma ihtiyacı, 
karar verme arzusudur (Mayseless ve Kruglanski 1987, Webster ve Kruglanski 1994, 
1998, Mannetti ve ark. 2002). Kruglanski (1990), tamamlanma ihtiyacını "bir konu 
üzerine bir cevap, kafa karışıklığı ve belirsizlik ile karşılaştırıldığında herhangi bir cevap" 
olarak tanımlamaktadır. Başka bir ifade ile bilişsel tamamlanma ihtiyacı, bireyin “bilgi” 
ile ilgili bir sorunla karşılaştığında karmaşık bilgiyi basitleştirme ve belirsizlikten kaçın-
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ma güdüsüdür (De Backer ve Crowson 2008). Kavramdaki ‘ihtiyaç’ sözcüğü bir eksikli-
ğe değil, tam tersine içsel bir güdülenmeye atıfta bulunmaktadır (Kruglanski ve Webs-
ter 1996). Bu güdülenme, aynı zamanda bireylerin bilgi işleme süreçlerindeki bilişsel 
farklılıklarına da gönderme yapmaktadır (Kruglanski 1990, Webster ve Kruglanski 
1994). Kruglanski’ye göre (1990), bireyler bir durumda belirsizlikten kaçınmayı, zihin-
sel açıdan belirsizlik durumunu tamamlamayı (bilişsel tamamlanma/kapanma) ve kesin, 
sabit ve öngörülebilir durumları tercih ederler. Bu seçimler bireyin bilişsel tamamlanma 
ihtiyacını arttırmaktadır (Kruglanski ve Webster 1996). 

Bireyler “eksik” bir durumla karşılaştıklarında karşılarında bilişsel açıdan tamam-
lanma ya da ondan kaçınma olmak üzere iki seçenek vardır. Başka bir ifade ile bilişsel 
tamamlanma sürecinin bir ucunda güçlü bilişsel tamamlanma ihtiyacı var iken diğer 
ucunda bilişsel tamamlanmadan kaçınma ihtiyacı bulunmaktadır (Kruglanski ve Webs-
ter 1996). Bireylerin bilişsel olarak tamamlanmayı sürdürme ya da ondan kaçınma 
kararları, karşılaştıkları durumda seçimlerinin yarar-zarar durumuna göre değişmektedir 
(Webster ve Kruglanski 1994, Kruglanski ve Webster 1996). Tamamlanmanın yararları, 
bir durumda hemen harekete geçme yeteneği ve bu eylemle bağlantılı kazançları elde 
etme olasılığını içerir. Tamamlanmanın zararları da bilişsel enerjinin harcanması, yargı 
hataları yapma riskini ve karar sonrasında seçeneklerin ve özgürlüğün azaltılmasını 
kapsar (Kruglanski 1990, Webster ve Kruglanski 1994). Bu nedenle, bir bireyin tamam-
lanma ihtiyacı zamana ve duruma göre değişikliğe uğrayabilir. 

Bilişsel tamamlanma ihtiyacını oluşturan ilk öğe bireyin düzensizlikten kaçınmasını 
ve yaşamında bir düzenlilik arayışını temsil eden düzen isteğidir. İkinci öğe olan belir-
sizliğe tahammülsüzlük, bireyin belirsiz durumlardan kaçınmasını ve belirsiz durumları 
sonuçlandırma isteğini temsil eder. Öngörü ihtiyacı üçüncü öğedir ve bireyin kestire-
mediği durumlardan uzak durması anlamına gelmektedir. Bireyin yeni bilgilere karşı 
düşük motivasyona sahip olması ve farklı görüşlere önem vermememsi dördüncü fak-
tördür ve dar görüşlülük olarak adlandırılmaktadır. Beşinci öğe olan kararlılık, bireyin 
bir durumla karşılaştığında hızlı karar verme ihtiyacıdır (Webster ve Kruglanski 1994, 
Calogero ve ark. 2009, Roets ve Van Hiel 2011). 

Tamamlanma ihtiyacını belirleyen birbirine geçmiş iki eğilim vardır. Bunlardan ilki 
olan aciliyet (urgency) eğilimi bir an önce tamamlanmayı "yakalama (seizing)" anlamına 
gelir ve bireyin en sık ve hızlıca ulaştığı temel yargılara ulaşma eğilimidir. Kişi bilişsel 
tamamlanma sürecinin ertelenmesinden rahatsızlık duyar. İkincisi ise,  tamamlanmayı 
devam ettirme ya da "dondurma (freezing)" anlamında kullanılan süreklilik (permanen-
ce) eğilimidir. Birey yeni ve çelişkili bilgiye karşı kendi sahip olduğu bilgiyi ve daha 
önce benzer bir durumda kazandığı bilgiyi koruma eğilimindedir  (Kruglanski ve Webs-
ter 1996, Roets ve Van Hiel 2007, 2011).  Her iki eğilim, bu durumu acilen sonlandır-
mak ve bunun tekrar etmesinden kaçınmak olmak üzere tamamlanmanın rahatsız edici 
eksikliğinden korunmaya yardımcı olur. Aciliyet eğilimi bilişsel tamamlanma eksikliğini 
hızla giderirken, süreklilik eğilimi benzer durumlarda kullanmak üzere ulaşılan eski 
bilgileri kullanmayı içerir. Bu iki eğilim belirsiz bir durumdan sabit ama öznel bir ger-
çekliğe ulaşma ve inançların belirginleşmesi olarak ele alınmaktadır (Roets 2007). Ta-
mamlanma ihtiyacı anlık olarak durumsal değişimlerle (örneğin gürültü veya zaman 
baskısı) artabilir ancak insanlar aynı zamanda 'ruhsal tamamlanma' konusunda oldukça 
farklılık gösterirler. Ruhsal tamamlanma ihtiyacı yüksek olan bireyler hayatlarında 
düzeni ve bütünü tercih ederken karmaşa ve düzensizlikten kaçarlar. Bu kişiler aynı 
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zamanda, her durumda güvenilir olan ve beklentilerle değişmeyen istikrarlı ve sağlam 
bilgiyi arzu ederek tahmin edilebilirliği tercih ederler. Yüksek tamamlanma ihtiyacına 
sahip bireyler aynı zamanda kararlılık ihtiyaçlarını yansıtan hızlı karar vermeye acilen 
erişme isteğindedirler. Ayrıca, tamamlanmadan yoksun oldukları durumları itici bularak 
belirsizlikten rahatsız olurlar. Son olarak, alternatif düşünce ya da tutarsız kanıtlarla 
bilgilerinin etkilenmesine isteksiz oldukları için tutucudurlar (Roets ve Van Hiel 2011). 

Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Tamamlanma İhtiyacı 
Belirsizlik, yakın ya da uzak geleceğin öngörülememesi ya da bir olayın, durumun ve 
davranışın sonucunun kestirilememesidir (Sarı 2007). Tamamlanma ihtiyacı ise, en 
basit anlamıyla kişinin belirsiz bir durumla karşılaştığında bu durumun yarattığı olum-
suz duygulardan kaçınmak için bilişsel bir tamamlanmaya yönelmesini ifade eder. Bu 
bağlamda, belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyi yüksek bireylerin tamamlanma ihtiyacı-
nın yüksek olması beklenir. Başka bir ifade ile belirsizliğe tahammülsüzlük ile bilişsel 
tamamlanma ihtiyacı arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Bu ilişkinin pozitif olması-
nın en temel kaynağı, her iki özelliğinde kaygı gibi olumsuz duyguları beraberinde 
getirmesidir. 

Belirsizlik durumuyla karşılaşan bir bireyin yaşayacağı en temel duygular kaygı, ank-
siyete ve korkudur (Sarı ve Dağ 2009). Bazı insanlar belirsizlik durumunda bu duyguları 
yaşarken, bazıları belirsizlik durumuyla daha iyi baş edebilmektedir. Belirsizlikle baş 
edemeyen insanlar için alanyazında kullanılan bir kavram olan belirsizliğe tahammül-
süzlük, belirsiz bir olaya ya da duruma karşı bilişsel, duyuşsal ve davranışsal açıdan 
olumsuz tepki verme yatkınlığı olarak tanımlanmaktadır (Buhr ve Dugas 2002). Bu 
olumsuz tepkilerden en yaygın olanı endişe duygusudur (Dugas ve ark. 2004). İktisat 
alanında beklenti teorisi belirsizlik durumunda bireylerin karar alma sürecini tanımla-
maktadır ve belirsizlik durumunda insanların rasyonel olmayan bir biçimde sezgisel 
olarak karar aldıklarını vurgulamaktadır (Kahneman ve Tvertsky 1979). Son olarak, 
Ladouceur ve arkadaşlarına (2000) göre, belirsizliğe tahammülsüzlüğün kendisi de 
olumsuz bir özelliktir ve kişinin hem yaşam kalitesini hem de öznel iyi oluşunu olumsuz 
yönde etkilemektedir.  

Belirsizlik-Kimlik Kuramı’nda Tamamlanma İhtiyacı 
Alanyazında Belirsizlik-Kimlik Kuramı olarak adlandırılan kuramda, tamamlanma 
ihtiyacı yüksek olan bireylerin, çevrelerindeki farklılığı ve belirsizliği azaltmak için 
sosyal ilişkilerini basitleştirerek düzenlemeye çalıştığı, süregiden kurallara daha fazla 
gereksinim duyduğu ve çevrelerine bu katı kuralları içeren bir önyargıyla yaklaştığı ifade 
edilmektedir (Cacioppo ve Petty 1982, Bar-Tal 1994). Belirsizlik-kimlik kuramı bağ-
lamında, bireyler bir gruba üye olduklarında ve gruba ait hissettiklerinde, tamamlanma 
ihtiyacı azalmaktadır (Kemelmeier 2010). Böylelikle, grup kimliklenmesi bireysel belir-
sizliği oldukça azaltır ve bireylere ne düşünmeleri, hissetmeleri ve yapmaları gerektiğini 
söyler (Kruglanski ve Webster 1996). Literatürde belirsizlik ve kimlik ilişkisini incele-
yen önemli çalışmalar (Kruglanski ve ark. 1997, Neuberg ve ark. 1997, Roets ve ark. 
2006, Roets ve Van Hiel 2007) belirsizlik ortadan kalktıkça kimlik duygusunun güçlen-
diğini ortaya koymuştur. Belirsizlik-kimlik kuramı, belirsizliğin bağlamdan etkilendiği-
ni de öne sürmektedir (Van Hiel ve Mervielde 2002). Örneğin, insanlara bir demeç ya 
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da gazete okurken kendileri, dünyadaki yerleri ya da gelecekleriyle ilgili belirsizlik his-
settikleri kelimelerin ya da cümlelerin altını çizmelerinin istendiğinde, kişiler kaygı 
yaşamaktadır (Roets ve Van Hiel 2008). 

Ek olarak, bireylerin problemlerinin üstesinden gelebilme¬sinde etkili karar verme 
becerilerine sahip olması önemlidir. Karar verme bireyin çok sa¬yıda eylem alternatifi 
belirlediği, değerlendirdiği ve bu alternatiflerden birisini uygulamak için seçti¬ği karma-
şık bir aşamalar bütünü olarak tanımlanır ve bilişsel tamamlanma ihtiyacı ile doğrudan 
ilişkilidir (Roets ve Soetens 2010). Bar-Tal’a (1994) göre de karar verme bir ihtiyacı 
gidereceği düşünülen bir sonuca götürecek birden fazla yol olduğu zaman, yaşanan 
sıkıntıyı giderici bir yöneliş olarak tanımlanabilir. Çok seçenekli kararlar bireyler açısın-
dan daha faz¬la güçlük ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda bu karar karmaşık¬lığı 
bireyi karar vermede olumsuz etkiler (Neuberg ve ark. 1997). Kişinin bir¬çok seçenek 
arasından birine yönelmesi bilişsel ve karmaşık bir süreçtir. Etkili ve sağlıklı karar ver-
mek için bu bilişsel süreçlerin işlemesi gerekmekte¬dir. Bireysel farklılıkların ya¬nında, 
kültürlerin farklı değer yargıları, toplumsal özellikleri ve tutumları da karar verme ve 
tamamlanma ihtiyacı üzerinde etkilidir (Mannetti ve ark. 2002).  

Tamamlanma ihtiyacı duruma göre değişiklik göstermekle birlikte, bireysel farklı-
lıklar önemlidir. Literatürde, sosyal biliş araştırmacıları belirsizliğin hızlıca azaltılması 
(bilişsel tamamlanma ihtiyacı) için bazı koşulların bilgi edinme için bir güdülenme 
kaynağı oluşturduğunu bulmuşlardır (Kruglanski ve Webster 1996). Tamamlanma 
ihtiyacı kültürden etkilenir. Bu bağlamda, bazı çalışmalar Kuzey Amerikalılar arasında 
yüksek tamamlanma ihtiyacının bireyci özelliklerle ilişkili olduğunu, Çinlilerde ise 
toplulukçulukla ilişkili olduğunu göstermiştir (Keller 2005).  

Belirsizlik-kimlik teorisine çok benzer olarak tamamlanma ihtiyacı alanyazını da 
belirsizliği grup içi önyargı ve özdeşim kurma düzeyi ile ilişkilendirir. Tamamlanma 
ihtiyacı, "bir soruya belirsizlikten, karmaşadan ya da düzensizlikten çok, kesin ve belir-
gin bir cevap isteği" olarak tanımlanabilir. Tamamlanma ihtiyacı, kuramsal olarak sü-
reklidir ve artan özdeşim kurmanın yanı sıra azalan bilgi işlemeyi ve artan yargısal güve-
ni tetiklemek için prototipten çok diagnostik bilgiye ve sterotipik yargıya odaklanır 
(Kruglanski ve Webster 1994). Ayrıca, tamamlanma ihtiyacı zaman baskısı, fiziksel 
rahatsızlık ya da net bir karara ihtiyaç duyulan durumlarla ve birçok psikososyal değiş-
kenle ilişkilidir (Kruglanski ve ark. 2009). Örneğin tamamlanma ihtiyacı düşük olan 
bireylerin esnek düşünme yapısına sahip olduğu, daha uzun sürede karar verdiği ve 
belirsizliğe karşı hoşgörü düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kruglanski ve 
Webster 1996, Calogero ve ark. 2009). Ayrıca, alanyazına bakıldığında tamamlanma 
ihtiyacının bilgi işleme (Van Hiel ve Mervielde 2002), olası hipotezler oluşturma 
(Kruglanski ve Mayseless 1988), farklı görüşleri reddetme eğilimi (Kruglanski ve Webs-
ter 1996), değerler (Calogero ve ark. 2009), kültürlenme (Kosic ve ark. 2004), kişilik 
özellikleri, (Heaton ve Kruglanski 1991) ve siyasi seçimler (Kossawska ve Van Hiel 
2003, Van Hiel ve Mervielde 2004) birçok özellikle ilişkili olduğu ifade edilebilir. 

Tamamlanma ihtiyacı ile ilişkili olan bir diğer kuram Kendini Algılama Teorisi'dir 
(Bem 1972). Bem’e göre (1972), birey duygularını ve inançlarını kendi davranışlarına 
bakarak ve davranışın ortaya çıktığı koşula bakarak anlamlandırılır. Bu kurama göre, 
birey kendi duygu, düşünce ve davranışları konusunda belirsizlik yaşadığı zaman bu 
duygu, düşünce ve davranışları ya da ortamı inceleyerek bir sonuca ulaşmaya çalışır (Yee 
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ve ark. 2009) ve kendi davranışlarına yönelik bir algı oluşturur ve belirsizlik durumunda 
kendi davranışlarını değiştir (Fazio ve ark. 1977). 

Bu açıdan, kimlik belirsizliği kendini algılama kuramına benzemektedir. Kişi kimlik 
belirsizliği yaşadığında, belirsizlikten kurtulmak ve tamamlanma ihtiyacını karşılamak 
için toplumun kendi kişiliğiyle ilgili ipuçlarını içeren sosyal normlarına uygun davranış-
larını daha çok gösterir. Örneğin, öğretmen rolünde kimliği belirsizleşen bireyler, top-
lumda her yerde öğretmen gibi davranmaya başlarlar (Yee ve ark. 2009). Bu durum, 
bireyin tamamlanma ihtiyacının azalmasına ve bu ihtiyaç için enerji harcamamaya sebep 
olur ve görünürde birey bu durumdan memnundur. Ancak uzun vadede bu rol bulaşma-
sından dolayı bireyde tamamlanma ihtiyacı tamamen ortadan kalkabilir ki bu istenen bir 
durum değildir.  

Tamamlanma İhtiyacının Ölçülmesi 
Literatürde tamamlanma ihtiyacını ölçmek üzere bazı ölçme araçlarının geliştirildiği 
görülmektedir. Webster ve Kruglanski (1994) düzen isteği, belirsizliğe tahammülsüz-
lük, öngörü ihtiyacı, dar görüşlülük ve kararlılık olmak üzere 5 faktörlü bir ölçek öner-
mişlerdir. Ölçeğin faktör yapısı tartışmalıdır. Örneğin Neuberg ve arkadaşları (1997) 
ölçeğin iki faktörden oluştuğunu bulmuştur. Bazı çalışmalar ölçeğin iki faktörlü yapısını 
destekler iken (Neuberg ve ark. 1997, Moneto ve Yip 2004, Roets ve Van Hiel 2007), 
bazı çalışmalar ölçeğin tek boyuttan oluştuğunu öne sürmektedir (Kruglanski ve ark. 
1997, Mannetti ve ark. 2002, Kossowska ve Van Hiel 2003). Webster ve Kruglanski 
(1994) tamamlanma ihtiyacını ölçen beş faktörlü ve 42 maddelik bir ölçek geliştirmiştir. 
Ölçeğin İtalyanca (Pierro ve ark. 1995), Çince (Chiu ve ark. 2000), Türkçe (Şeker ve 
Akman 2015), Lehçe (Kossowska 2003), Felemenkçe (Kossowska 2003) ve Hırvatça 
(Mannetti ve ark. 2002) versiyonları bulunmaktadır. Tüm bu versiyonlarında kabul 
edilebilir düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerleri elde edilmiştir. Ölçeğin alt ölçekleri; 
10 maddeden oluşan düzen isteği, 8 maddeden oluşan belirsizliğe tahammülsüzlük; 9 
maddeden oluşan öngörü ihtiyacı; 8 maddeden oluşan dar görüşlülük ve 7 maddelik 
kararlılıktır. Bu ölçek, 1 ile 6 arası puanlanan Likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçekten 
alınan en düşük puan 42, en yüksek puan ise 252 olarak belirlenmiştir. Ölçekten alınan 
puan arttıkça bireyin bilişsel tamamlanma ihtiyacı da artmaktadır. 

Roets ve Van Hiel (2011) geliştirilen bu ölçeğin kısa formunu oluşturmuşlardır. 
Tamamlanma ihtiyacını ölçen ve Roets ve Van Hiel (2011) tarafından geliştirilen bu 
ölçek, 15 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Maddeler  "tamamen katılıyo-
rum"dan "hiç katılmıyorum"a doğru sıralanan 6  derecelemeli  bir Likert değerlendirme  
ölçeği  üzerinde  işaretlenmektedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 1 ile 90 arasında 
değişmektedir. Ölçekte tek faktör vardır ve 1584 katılımcıdan elde edilen veri setiyle 
yapılan faktör analizi sonucunda, ölçek toplam varyansın % 36,7’sini açıklamaktadır. 15 
maddeden elde edilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin faktör yapısı 
doğrulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı için hesaplanan Cronbach alfa değeri 0,88 olarak 
bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik çalışması sonucunda, ölçeğin test-tekrar test 
güvenirliği kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekten alınan puanların yükselmesi, 
tamamlanma ihtiyacının artması şeklinde yorumlanmaktadır. Ölçeğe ait örnek madde 
olarak “Belirsiz durumlardan hoşlanmam”, “Net ve yapılandırılmış bir yaşam tarzından 
hoşlanırım”, “Başıma gelen bir olayın nedeninin anlamadığımda rahatsız olurum” mad-
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deleri örnek olarak gösterilebilir. Bu ölçeğin şimdilik sadece Hollandaca versiyonu 
(Roets ve Van Hiel 2011) bulunmaktadır. 

Ruh Sağlığı, Tamamlanma İhtiyacı ve İlgili Alanyazın 
Kruglanski (1990) tamamlanma ihtiyacı kavramını, bireyin belirsizlikten uzaklaşmak 
için bir karara varma ihtiyacı olarak ele almaktadır. Tamamlanma ihtiyacı yüksek olan 
bireyler, parçası oldukları toplum ya da gruba daha fazla aidiyet hissetmektedirler. Bu 
yüzden bu bireyler mevcut düzenin süreğenliğini arzularlar. Bu süreğenliği bozan olum-
suz ya da travmatik yaşam olayları, bireylerin tamamlanma ihtiyacını artırmaktadır. 

En basit tanımıyla belirsizlik, geleceğin net olmaması durumudur. İnsanlar, çoğu 
zaman şimdiki duruma ya da geleceğe dönük bir belirsizlik yaşamaktadırlar. Krohne 
(1993), öngörülemeyen, karmaşık ve üstesinden gelinemeyen durumların baş edilmesi 
zor olan bir “duygusal belirsizliğe” neden olduğunu vurgulamaktadır. Crigger’a göre 
(1996)  belirsizlik, yaşamdaki olayların anlamını açıklama yetersizliğidir. 

Alanyazında, tamamlanma ihtiyacı yüksek bireylerin belirsizliğe tahammülsüzlük 
düzeylerinin de yüksek olduğu ve karşılaştıkları belirsiz durumları tehdit edici olarak 
algıladıkları ve kaygı düzeylerinin arttığı vurgulanmaktadır (Dugas ve ark. 2005). Bu 
bulgu, tamamlanma ihtiyacı ile kaygı düzeyi arasında olumlu yönde bir ilişkiye işaret 
ediyor görünmektedir. Başka bir ifade ile tamamlanma ihtiyacı arttıkça kaygı düzeyinin 
de arttığı söylenebilir (Carleton ve ark. 2007). Ayrıca mutsuzluk, anksiyete, umutsuz-
luk, düşük özsaygı, iç denetim odağı ve yaşamdan memnun olmama gibi değişkenler ile 
tamamlanma ihtiyacı arasında olumlu ilişki olduğunu vurgulayan araştırmalar da (Du-
gas ve ark. 1998, Dugas ve ark. 2003, Dugas ve ark. 2005, Rosen ve ark. 2014) vardır. 
Örneğin, Leite ve Kuiper (2008), belirsizliğe tahammülsüzlük arttıkça depresyon, kaygı, 
stres ve üzüntünün arttığı ve bilişsel işlem hızının azaldığını bulmuşlardır.  

Bu psikososyal değişkenlerin dışında, obsesif kompulsif bozukluk ile tamamlanma 
ihtiyacı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Belirsizliğe tahammülsüzlük, hem tamamlan-
ma ihtiyacının hem de obsesif-kompulsif bozukluğun merkezindedir (Kruglanski 1990). 
OKB’de temel özelliklerden biri olan belirsizliğe tahammülsüzlük, bir işlevsiz inançtır. 
OKB’de belirsizliğe tahammül edilememesinin nedeni, o durumun tehlikeli olabileceği-
ne ilişkin bazı inançlardır. Alanyazında sürekli kaygı, OKB ve belirsizliğe tahammül-
süzlük arasında pozitif yönde ilişki olduğunu bulan araştırma sonuçları vardır (Holaway 
ve ark. 2006). Bu bulgu dikkate alındığında, tamamlanma ihtiyacının hem kaygı hem de 
OKB ile pozitif ilişkili olduğu belirtilebilir. 

Alanyazında yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ile 
belirsizliğe tahammülsüzlük arasında pozitif korelasyon bulan araştırmalar (Dugas ve 
ark. 2004, Holaway ve ark. 2006) vardır. Sevinçok (2007), belirsizliğe tahammülsüzlü-
ğün yaygın anksiyete bozukluğunun dört bileşeninden biri olduğunu öne sürmektedir. 
OKB etiyolojisinde bilişsel modeller, bu etiyolojinin belirsizliğe tahammülsüzlük, dü-
şünce kontrolü, abartılı tehdit algısı, mükemmeliyetçilik, abartılı sorumluluk algısı, 
düşüncenin önemsenmesi olmak üzere altı çarpıtılmış bilişsel inançtan oluştuğunu 
savunmaktadır (Sica ve ark. 2004, Farrell ve Barrett 2006, Reynolds ve Reeves 2008). 
Bu bilgiler birlikte ele alındığında, belirsizliğe tahammülsüzlüğün hem kendi başına 
hem de kaygı, depresyon, endişe gibi olumsuz durumlara yaptığı varyans katkısından 
dolayı olumsuz bir özellik olduğu ifade edilebilir. 
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Tamamlanma ihtiyacı ile Gestalt akımındaki Zeigarnik etkisi ilişkilendirilebilir. Ze-
igarnik (1927), insanların yarım kalan işleri tamamlanan işlere oranla daha iyi anımsa-
dığını belirtmektedir. Zeigarnik etkisi, yarım kalan işlerin tamamlanan işlere göre daha 
kolay anımsanması olarak tanımlanabilir. Kavramın ortaya çıkışında garsonlar öden-
memiş hesapları ödenmişlere göre daha iyi anımsaması, yarım kalan aşk ilişkileri, tatil-
ler, olumsuz yaşam olayları gibi bazı gözlemler etkili olmuştur. Tamamlanma ihtiyacı 
ile Zeigarnik etkisi arasında olumlu yönde bir ilişkiden söz edilebilir. Herhangi bir iş 
yapılırken, iş yarım bırakılırsa bilişsel tamamlanma ihtiyacı devreye giriyor ve kişi o işe 
ilişkin detayları dah iyi anımsıyor. Örneğin, ders çalışırken ara veren öğrenciler, ara 
vermeden çalışan öğrencilere göre çalıştıkları konuları daha iyi anımsamaktadır. 

Tamamlanma ihtiyacı belirli bir konuda bilgi arayışını durdurma, sonuca bağlama, 
hesabı sabitleştirme, tespit etme ya da tam tersi tutumlardır. Ayrıca karar vermeyle ilgili 
bir durumla karşılaşıldığında bu durumu sonuca bağlama isteğidir. Farklılıklara toleran-
sı olmayan olan bu bireyler, yaşadıkları toplumda kendilerinden farklı olanları ötekileş-
tirme eğilimindedirler. Bu durumun temel nedeni, kendilerinden farklı olan bu bireyleri 
mevcut düzene bir tür tehdit olarak algılamalarıdır. Alanyazında tamamlanma ihtiyacı 
yüksek olan bireylerin politik tercihlerini bilgi keşfi yapmaksın gerçekleştirdiklerini 
ortaya koyan araştırmalar da vardır (Roets ve Van Hiel 2011). 

Beklenti ihlali, bir bireyin beklentilerinin dışında bir durumla karşılaştığında yaşa-
dığı olumsuz durumu ifade eden bir kavramdır. Bu durumda kişiyi rahatsız eden temel 
özellik, belirsizlik durumudur. Eğer bireyin belirsizliğe tahammül düzeyi düşükse, 
karşılaştığı durumu algılamakta zorlanır ve bir koruma mekanizması olarak belirsizliği 
azaltma ve bu mekanizmayı desteklemek için tamamlanma ihtiyacı devreye girer. Bu 
bilişsel süreçlerin sonunda kişi karşılaştığı durumu bir sonuca/neticeye bağlar ve rahat-
sızlık veren durumdan kurtulmuş olur. Buradaki en önemli sorun, tamamlanma ihtiyacı 
yüksek bireylerin doğru/kesin bilgiyi arama eğilimlerinin zayıf olması ve bu zayıf eği-
limden dolayı “dogmatik” bir bilişsel yapının ortaya çıkmasıdır. 

Bazı kaynaklarda tamamlanma ihtiyacı, alışılmadık ve anlam veremedikleri bir du-
rum ile karşılaşan insanların durumu açığa kavuşturmak için bilişsel sistemlerinde karşı-
laştıkları durumu sonlandırma ihtiyacını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu tanım-
daki temel sorun, tamamlanma ihtiyacını yalnızca “alışılmadık ve anlam verilemeyen 
durumlarla” ilişkilendirmiş olmasıdır. Oysa tamamlanma ihtiyacı bireyin günlük yaşa-
mında var olan ve her durumda geçerli olan bir bilişsel özelliktir. 

Alanyazında bilişsel tamamlanma ihtiyacı pazarlama (Vermeir ve Kenhove 2005), 
ceza hukuku (Ask ve Granhag 2005), eğitim (DeBacker ve Crowson 2008) ve Sosyal 
Psikoloji (Kruglanski ve Webster 1996) alanlarında kullanılan bir kavramdır. Psikolojik 
bir yapı olarak bilişsel tamamlanma ihtiyacı, bireylerin tahmin edilebilirlik, yapı ve 
düzen, belirsizlik ve bilişsel kapalılık gibi isteklerini yansıtır (Webster ve Kruglanski 
1994). Kavram ilk ortaya atıldığında beş boyutlu olduğu varsayımı egemen iken, günü-
müzde tek bir bilişsel yapı olduğu vurgulanmaktadır (Roets ve Van Hiel 2007, Krug-
lanski ve ark. 2009). Alanyazında bilişsel tamamlanma ile halkın politik tercihlerinin 
ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Örneğin, bilişsel tamamlanma ile muhafazakârlık 
arasında pozitif ilişki bulan çalışmalar vardır (Kemmelmeier 1997, Kossowska ve Van 
Hiel 2003, Jost ve ark. 2003). Ayrıca, bilişsel tamamlanma ihtiyacı ile politik konularda 
tartışma sıklığı ve politik konularda bir anlaşmaya varamama arasında da pozitif ilişki 
bulunmuştur. Ayrıca, medyada televizyon programlarında ve reklamlarda daha yüksek 
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izlenme oranı için, yapımcılar bilişsel tamamlanma ihtiyacından yararlanmaktadır. 
Örneğin, bir dizinin sonunda dizide aktarılan öyküyü yarım bırakmak ya da bir reklam-
da hikâyeyi bitirmemek insanların bilişsel tamamlanma ihtiyacını artırmakta ve bu 
sayede ilgili yayın daha fazla izlenmektedir. 

Bilişsel tamamlanma ihtiyacı ile karar verme ilişkisini inceleyen çalışmalar da bu-
lunmaktadır ve bu çalışmalar tamamlanma ihtiyacı yüksek olan bireylerin karar verirken 
daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. (Kruglanski ve Webster 1996, 
Vermeir ve Kenhove 2005). Belirsizliğe tahammülsüzlük, kesin olmayan durumları 
tehdit edici olarak algılama eğilimidir (Buhr ve Dugas 2002). Belirsizliğe tahammül 
edemeyen bireyler, belirsizliği azaltmak için daha fazla bilgi aramak ya da belirsizlik 
durumundan kaçınmak gibi “bir şeyler yapma” ihtiyacı hissederler (Leite ve Kuiper 
2008). Belirsizlik durumunda kişinin hangi seçeneği seçtiği, o birey için tamamlanma 
ihtiyacının düzeyini belirlemektedir. Bazı durumlarda, tamamlanma ihtiyacı yüksek 
bireyler, karşılaştıkları durumu bilgiden kaçınarak sonlandırma eğilimi göstermektedir-
ler (Webster ve Kruglanski 1994). Alanyazında bir durumla karşılaştığında karar ver-
meden önce bireylerde karar öncesi bilgi arama (Vermeir ve Kenhove 2005) ile tamam-
lanma ihtiyacı; karar verdikten sonra bilgi arama (Vermeir ve ark. 2002) ile tamamlan-
ma ihtiyacı ve bazı bireylerin hem karar öncesi hem de karar sonrası bilgi aramadan 
kaçındıklarını ortaya konulmuştur (Mayseless ve Kruglanski 1987, Kruglanski ve ark. 
1993). 

Tartışma 
Bilginin ne olduğu, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını belirlemek epistemolojinin konu 
kapsamındadır (Aster 1994). Yeni bir durumla karşılaşan birey, bu durumu bilişsel 
sisteminde bir sonuca bağlamak zorundadır ve bu süreci tanımlayan kavramlardan biri 
de tamamlanma ihtiyacıdır. Bu kavram, son zamanlarda davranışsal nörobilim alanında 
önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada günümüzde önemi gittikçe 
artan bilişsel tamamlanma ihtiyacı konusu kavramsal olarak tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Günlük Bilgibilim Kuramı, insanların bilgilerini nasıl oluşturduklarını ve nasıl de-
ğiştirdiklerini incelemektedir. Birey günlük yaşamda bilgi arama ve bir sorunla karşılaş-
tığında bu sorunun çözümü için en uygun bilgiyi arama konusunda bilişsel bir güdüye 
sahiptir (Kruglanski ve Ajzen 1983). Bilişsel tamamlanma ihtiyacı bireylerin sosyal 
çevrelerine verdikleri yanıtları etkilemektedir. Bu yüzden kavramdaki ‘ihtiyaç’ sözcüğü 
bir eksikliğe değil, tam tersine içsel bir güdülenmeye atıfta bulunmaktadır (Kruglanski 
ve Webster 1996). Bilişsel tamamlanma ihtiyacını düzen isteği, belirsizliğe tahammül-
süzlük, öngörü ihtiyacı, yeni bilgilere karşı düşük motivasyona sahip olması ve farklı 
görüşlere önem vermemesi ve hızlı karar verme ihtiyacı olmak üzere beş boyut birleşe-
rek oluşturmaktadır. Bireyler “eksik” bir durumla karşılaştıklarında güçlü bilişsel ta-
mamlanma ihtiyacı ve bilişsel tamamlanmadan kaçınma ihtiyacı olmak üzere iki durum 
yaşarlar ve bu durum seçimlerinin yarar-zarar durumuna göre değişmektedir (Webster 
ve Kruglanski 1994).  

Tamamlanma ihtiyacı duruma göre değişiklik göstermekle birlikte, bireysel farklı-
lıklar önemlidir ve tamamlanma ihtiyacı kültürden etkilenir (Keller 2005). Ayrıca, 
tamamlanma net bir karara ihtiyaç duyulan durumlarla ve birçok psikososyal değişkenle 
ilişkilidir (Kruglanski ve ark. 2009). Tamamlanma ihtiyacı düşük olan bireylerin esnek 
düşünme yapısına sahip olduğu, daha uzun sürede karar verdiği ve belirsizliğe karşı 
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hoşgörü düzeylerinin daha yüksek olduğu (Kruglanski ve Webster 1996) belirtilmekte-
dir. 

Belirsizliğe tahammülsüzlük ile bilişsel tamamlanma ihtiyacı arasında pozitif yönde 
bir ilişki vardır. Tamamlanma ihtiyacını aciliyet eğilimi ve süreklilik eğilimi olmak 
üzere birbirine geçmiş iki eğilim belirlemektedir. Her iki eğilim de, belirsizlik durumu-
nu acilen sonlandırmaya ve bu durumdan kaçınmaya yardımcı olur. Tamamlanma 
ihtiyacı yüksek olan bireylerin kaygı, anksiyete ve korku (Sarı ve Dağ 2009), endişe 
(Dugas ve ark. 2004), rasyonel olmayan bir biçimde sezgisel olarak karar alma (Kahne-
man ve Tvertsky 1979) yaşam kalitesinin düşmesi (Ladouceur ve ark. 2000), yaygın 
anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (Dugas ve ark. 2004, 
Holaway ve ark. 2006) vardır. Sevinçok (2007), mükemmeliyetçilik, abartılı sorumluluk 
algısı, (Sica ve ark. 2004, Farrell ve Barrett 2006, Reynolds ve Reeves 2008) gibi olum-
suz durumları daha çok yaşadıkları vurgulanmaktadır. 

Tamamlanma ihtiyacının en temel özelliklerinden biri, bireyin yeni düşüncelere ka-
palı olmasıdır. Norm yönelimli kimliğe sahip bireyler, ailelerinin ya da toplumda önem-
senen bireylerin beklenti ve isteklerini dikkate alırlar. Tamamlanma ihtiyacı yüksek olan 
bireyler karşılaştıkları yeni bir konuda belirsizlik yerine hemen bir cevap istemektedirler 
(Kruglanski ve Webster 1994). Norm yönelimli kimlik stilinde var olan normlara uy-
mak esastır. Tamamlanma ihtiyacı yüksek olanlar norm yönelimli kimlik stili geliştirme 
eğilimdedirler. Bu yönelimdeki bireyler, bilgiye kapalı olma eğilimindedirler, yeni bilgi-
leri kendi değerleri ve inançları için tehdit olarak görürler. 

Bilgi yönelimli kimlik stilinde yeni bilgileri aramak ve kendilerine uygun olanları 
seçmek esastır. Bu bağlamda, bu yönelimdeki bireylerin tamamlanma ihtiyaçlarının 
düşük olması beklenir. Tamamlanma ihtiyacı yüksek olan bireylerin bir durum ya da 
bilgi ile karşılaştıklarında önceden kestirilebilirliği istemeleri, bilgide düzen ve yapıyı 
tercih etmeleri, belirsizlikten rahatsız olmaları ve kesinlik talep etme eğilimleri ile bir 
noktaya kadar paraleldir (Kruglanski ve ark. 1993). İnsanlardaki zihinsel tamamlanma 
eğilimi, temel bir zihinsel işlevdir ancak sürekli yapılan bir bilişsel işlem değildir. Zihin-
sel tamamlanma olmasaydı, insanlar her şeyden şüphelenir, hiçbir şeye inanmazdı 
(Kruglanski ve ark. 1993). Bu durum bilimsel bilgi için de bir noktaya kadar geçerlidir. 
Örneğin Tsai (2000) yaptığı araştırma sonuçlarına göre geleneksel bilim anlayışına 
güçlü biçimde inanan bireylerin bilimi doğru bilgilerden oluşan bilgiler topluluğu olarak 
gördüklerini, bilimsel bilgiyi doğru ve geçerli bilgi olarak tanımladıklarını bulmuştur. 
Özerk eylemde bulunma en temel anlamıyla bireyin kendi başına davranması, davranış-
larının sorumluluğunu alması, kendi yaşamına yön verebilmesi ve kendi kararlarını 
alabilmesidir (Cote 1997). Bu bağlamda, özerk eylemde bulunma düzeyi yüksek bireyler 
tıpkı tamamlanma ihtiyacı yüksek olan bireylerde olduğu gibi, bir durumla karşılaştıkla-
rında belirsizlikten rahatsız olacakları ve kesinliğe ulaşmak için hemen harekete geçerler 
(Kruglanski ve Webster 1994).  Alanyazında, tamamlanma ihtiyacı arttıkça belirsizliğe 
tahammülsüzlüğün de arttığını ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır (Berenbaum ve 
ark. 2008, Roets ve Van Hiel 2011).  

Sonuç 
Bilişsel tamamlanma ihtiyacı, bir psikososyal özellik olarak ruh sağlığı çalışanları, psiki-
yatristler, psikolojik danışmanlar, ekonomistler ve sosyal hizmet uzmanları gibi uzman-
lar tarafından bazı demografik ve psikososyal değişkenleri içeren görgül araştırmalarda 
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kullanılabilir. Örneğin, bilişsel tamamlanma ihtiyacı ile obsesif-kompülsüf bozukluk, 
mutluluk, yaşam doyumu, anababaya bağlanma ve özerklik gibi değişkenlerin ilişkisi 
incelenebilir. 
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