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durmas yla, yanl  karar ndan dönmemekte srar 
etmesi aras nda ne vard r? Ya da ne fark vard r? lk 
sorunun yan t  kat  bir yakla mla “ak lc l k s n
kinci sorunun yan t  da ak lc l ktan geçiyor.   

Bekledi imiz sonuca ula mayan ya da 
istedi imiz getiriyi sa lamayan kararlar m za 
saplan p kalmam z, mottosu “bu kadar bekledim 
art k vazgeçemem” olan “artan ba l l k tuza
tan mlan r. De eri dü en hisse senetlerimizi 
satamamam z, çok yat r m yapt m z ancak 
bekledi imiz getiriyi alamad m z projeleri 
durduramamam z, tatmin sa layamad m z halde 
y llarca çal maya devam etti imiz i imizden 
ayr lamamam z, hatta durakta otobüs beklemeye 
ba lad ktan sonra geç kalacak bile olsak “çok 
bekledim, birazdan gelmesi gerek” diyerek alternat
araçlara yönelmememiz bu tuzaktan kaynaklan r. 
Zarar n ba ndayken dönme f rsat n  kaç rmam za 
yol açan bu tuzak, özellikle bat k maliyet k
ön plana ç kar p, daha karl  yakla mlara 
yönelmemizi engeller.  

Seçimlerimizde nereye kadar srar etmek 
gerek sorusunun asl nda tek bir yan t  var: Ak lc  
karar teorisinin öngördü ü getiri-götürü analizini
“dur” dedi i yere kadar. Ak lc  yakla m, srar n 
maliyetinin beklenen getirisini geçti i -hatta 
e itlendi i- noktada vazgeçmek gerekti ini söylüyor.
Buna göre; örne in sabah i e geç kalmam z n 
maliyeti (rakamsal olmasa da) taksiyle gitmemizin
maliyetine eri ti i anda daha fazla otobüs 
beklememek gerekiyor. Epeyce parlak görünen ve 
gelecek vadeden birini i e ald n z. lk y l n sonunda 
performans de erlendirmesine bak l rsa beklenen 
performans  sergileyememi . Zamanla yeni i ine 
daha iyi adapte olaca n  dü ünerek, e itimin
ciddi yat r mlar yaparak birlikte bir y l daha 
çal yorsunuz, ancak ikinci y l n sonunda da 
beklenen ba ar y  yakalamaktan uzak görünüyor. 
Daha kaç performans dönemi bu elemana ans 
tan may  dü ünürsünüz? E itimine bu kadar y
yapt ktan sonra kaybetmeyi göze alamam m  
dersiniz?  

Bazerman1’a göre; insanlar vakit, para, emek,
ya da herhangi bir ba ka kaynak ay rarak bir seçime 
yat r m yap yorlar ve bu yat r mdan kendilerince bir 
getiri beklentileri var. Ancak i ler her zaman olmas  
gerekti i gibi gitmeyebiliyor ve bekledikleri getiriye 
kavu amayabiliyorlar. Bu kavu amama durumu da 
kendi içinde bir atalet yaratarak ki iyi “beklemeye”, 
hatta daha fazla yat r m yapmaya motive edebiliyo
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1 Bazerman , M. (1997)  Judgment in Managerial Decision Making. 
John Wiley & Sons Inc 

Bu anlamda, insanlar n yapt klar  seçime dozu 
giderek artan bir ekilde tutunmalar n  ifade eden 
“escalation of commitment” terimini “ba lanma 
tuza ” olarak çevirmeyi uygun gördüm. Artan 
ba l l k tuza na günlük ya am m zdan i  dünyas na
pek çok alanda örnek vermek mümkün.  

Anla amad  halde uzun y llar evli ka
çiftler de artan ba l l k tuza na örnektir, hatta iyi 
gitmeyen bir evlili i kurtarmak ad na çocuk sahibi 
olmak tam da bu tuza n do as na uygun bir 
yakla md r. stedi iniz verimi alamad n z 
yat r m n za daha fazla kaynak tahsis etmektir bir 
yerde. Artan ba l l k tuza na verilen klasik örnek 
ABD’nin Vietnam Sava ’nda dü tü ü durumdur. En 
do rusu askerlerini bölgeden çekip gitmek iken ABD 
i ler sarpa sard kça daha çok askerle ve uygunsuz 
taktikleriyle Vietnam’da i galini sürdürmü  ve son
hem askeri hem de insani bir fiyasko olmu tur. 
Ancak ABD’nin toplumsal belle inin bunca canl  bir 
an s  olmas na ra men söz konusu ba ar s zl ktan 
ders ç kar lmad n  y llar sonra Irak’ta dü tü ü 
tuzaktan anl yoruz. Ba ar s zl kla beslenen bir 
ba l l kla her yenilginin ard ndan yeni kaynaklar
tahsis ederek, her anlamda yeni maliyetlere 
katlanarak ABD ciddi bir “artan ba l l k tuza ” 
örne i ya amakta ve ya atmaktad r.  

Ya anm  say s z örne inin yan  s ra 
“laboratuvar ko ullar ”nda da incelenmi  olan 
ba lanma tuza n n bu tür örneklerinden birine 
bakal m2: Bir grup denekten bir firman n mali 
i lerinden sorumlu genel müdür yard mc s  olarak 
herhangi bir departman için ara t rma-geli tirme 
amaçl  yat r m yapmalar  isteniyor. Bir yat r m 
simulasyonu olarak dü ünülebilecek bu deneyde, 
deneklerin bir k sm na üç y l sonra yat r mlar n n çok 
ba ar l  sonuç verdi i, di er bir k sm na da ba ar s z 
oldu u söyleniyor ve ayn  departman için ikinci bir 
yat r m karar  almalar  isteniyor. Bir di er gruba da
firman n önceki genel müdür yard mc s n n bir 
departman n ar-ge faaliyetleri için üç y l önce böyl
bir yat r m karar  ald , sonucun da bir k s m için 
ba ar l , di er bir k s m için de ba ar s z oldu u ve 
ayn  departman için karar verme s ras n n 
kendilerinde oldu u söyleniyor. Yat r mlar n n 
ba ar s zl kla sonuçland  söylenen grup, yine ayn
departman için yat r m karar n  devralan gruptan 
çok daha yüksek bir mebla da yat r m yap yor. lk 
yat r m karar n  devralan grup ba ar  ya da 
ba ar s zl a kay ts z kal rken, ilk yat r m  bizzat 
yapanlar kararlar n n ba ar s z sonuçlar  kar s
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2 Staw, B.M. (1976) Knee-deep in the big muddy: a study of escalating 
commitment to a chosen course of action, Organizational Behavior and 
Human Performance 16: 27-44. 
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kararlar na daha bir inançla ba lan yorlar. Staw
göre; bu ekilde d ar dan bak ld nda anlams z gibi 
görünen bu durumun alt nda yatan iki önemli 
fenomen var; biri literatürde “bili sel çeli ki” 
(cognitive dissonance) olarak tan mlanan olgu, di eri
ise insanlardaki kendilerini do rulatma ihtiyac . 
Buna göre insanlar bir seçim yap p da seçimlerin
dair olumsuz bir geribildirim ald klar nda, seçi
ve ald klar  tepkiler uyumsuz hale geliyor. Ki i bu
uyumsuzlu u gidermek için daha iyiye gitmesi 
umuduyla seçimlerine daha fazla tutunuyo
Festinger3’in sözü bu durumu çok öz bir ek
ortaya koyuyor: “Bir kere seçim yapt n zda art k 
objektifli inizi kaybetmi siniz
B

t z seçimlere ba lanma iddet
re dikkat çekiyorlar: 

 lk karar m za dair ald m z 
geribildirimlerin bizde yaratt  
hayalk r kl . 

lk karar m z ve akabinde verece imiz 
kararlar n ne kadar ilgili oldu unu. 

 
Northcraft ve Wolf4, neden seçimlerimize 

ba land m z  öyle toparl yorlar: “ nsanlar 
seçimlerine dair olumsuz geribildirim ald kl
kendilerini hala ak ll  hissetmeye, o seçime tahsis 
ettikleri kayna  asl nda heba etmedikleri, ak ll  bir 
ekilde de erlendirdiklerini dü

is
güre e doymazm
g

Bat k Maliyetler 
 

Bir ba ka yönü de “bat k maliyet tuza ” 
olan srarc l n bu kadar s k ya anmas n n önemli 
nedenlerinden biri de, ilk yat r mlar m za veya 
seçimlerimize ba lad m z maddi ya da manevi 
kayna  “ziyan etmeme” güdüsüdür. “Bir çukurdan 
ç kmak istiyorsan z yapabilece iniz en iyi ey 
kazmaktan vazgeçmektir.” Ünlü yat r mc  Warren 
Buffet’e ait olan bu sözü pek çok ki i duym
hatta mant kl  bulmu tur. Ancak pek çok “ölü 
yat r m” (sunk cost) derdine deva olacak bu ilkeyi 
pek az ki i göz önünde bulundurur. Borsa 
yat r mc lar n n özellikle s kl kla kar la t  “stop 
loss” sat lar  bu “kazmaktan vazgeçmenin” güz
örne idir. Hisse senedi fiyatlar n n sürekli bir 
biçimde dü mesi ve daha fazla elde tutulmas n n 
daha yüksek zararlara yol açaca  durumlarda 
yat r m dan manlar n n önerisi “stop loss” sat , 
yani o hisselerin daha fazla zarar etmeden elden 
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orulmu . Bu gruptan ise sadece % 17 oran nda 
projeye devam” yan t  gelmi .  

 

                                                
3 Festinger, L.A. (1957): A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: 
Stanford University Press. 
4 Northcraft, G.B., Wolf, G. (1984). Dollars, sense, and sunk costs: A life 
cycle model of resource allocation decisions. Academy of Management 
Review, 9: 225-234 

ç kar lmas  olur. De eri dü en hisse senedi fiyatl
kar s nda baz  yat r mc lar n dü tü ü “çok para 
yat rd m, biraz daha bekleyeyim” yan lg s  ise sad
borsa yat r mc lar na özgü de il. Kendimiz için
önemli miktarda yat r m yapt m z, ancak de eri 
giderek dü en eyler için bu duyguya kolayca 
kap labiliyoruz ve elimizde kalan i e yaramaz 
yat r mlar ve yarardan çok zarar getiren mallarla
rasyonaliteden fersah fersah uzakla abiliyoruz
yat r m olarak adland r lan bu duruma bankac l k 
sektöründe de s kl kla rastlanabiliyor. Firmalar 
yat r mlar ndan istedikleri getiriyi elde 
edemediklerinde, zarar etmeye ba lad klar nda
ayn  yat r mla

nka kredisine ba vuruyorlar. Bu yakla
ço unlukla yat r m n zarar etme potansiyelini 
art r yor.  

Muhasebeciler ve ekonomistler bat k 
maliyetin tan m n  öyle yaparlar: “Halihaz rda 
yap lm  olan tüm yat r mlar bat k maliyettir.”
bir deyi le, bat k maliyet, gelece e dair hesapl
yeri ve geri dönü ü olmayan yat r mlard r. Bir eye
ne kadar yat r m yapt n z de il, gelecekte o 
seçimden ne kadar getiri elde edece iniz sizi 
ilgilendirir. Muhasebe kitaplar  üzerine basa basa 
bat k maliyetleri dikkate almamak gerekti ini söy
de, bu gerçek, gündelik hayatta s kl kla göz ard
edilir. Neden bat k maliyeti geçmi te b rakmak ve 
gelecek kararlar  etkilemesine izin vermemek 
kadar zor? Psikologlara (Bazerman, Giuliano, 
Appelman, Brockner, Rubin, Staw ve Teger) göre 
insanlar yat r m yapmak suretiyle bir seçime 
ba land klar  zaman, ilk yat r mlar  art k an
bir hale gelse bile, sonraki yat r mlar  da bu seçim
destekleyecek yönde oluyor. Ar

k maliyetle sonuçlanabilecek ba lanm
klar na dikkat çeken deneylerinden biri

eklere u soru yöneltilmi ; 
Bir havayolu irketinin yönetim kuru
ba kan s n z ve bir hayalet uçak geli tirme 
projesine om milyon dolar yat rm  
durumdas n z. Tam projenin % 90’  
tamamland  s rada rakip firmalardan biri 
sizinkinden daha ekonomik ve daha h zl  oldu

ar bir hayalet uça  piyasaya sürüyor. Bu 
durumda yine de projeyi tamamlamak üzere geri 
kalan % 10’luk yat r m  yapar m s n z? 

Deneklerin % 85’i kalan paray  da yat r p 
sonuçta öteki uçakla rekabet edemeyecek bir ürün
ç kacak olsa da projeyi tamamlayaca n  ifade et
Ayn  soru di er bir denek grubun
y
s
“
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5 Arkes, H., Blumer, C. (1985) The Psychology of Sunk Cost. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35:124-
140 
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Seçimlerimize olan ak ld  ba l l m z n 
yan  s ra genel olarak srarc l k diyebilece imiz 
yakla mlar m z n bir di eri de sahip oldu umuz
elimizde tuttu umuz varl klara olan ba l l m
Bir ba ka deyi le, bir kez seçim yapt ktan sonra 
karar m za duydu umuz ba l l , u ya da bu 
ekilde edinip el

izi bile yans tmayan varl klara kar  da 
duyabiliyoruz.  

Bir s n ftaki ö rencilerin yar s na üz
süslemeli kahve bardaklar , di er yar s na da büyük 
birer parça çikolata hediye edilmi . Hemen 
sonras nda da dilerlerse ald klar n  di er hediyele
de i tirebilecekleri belirtilmi . Pek çok ki inin 
hediyesini de i tirmek isteyece i umulurken, on 
ki iden sadece biri kendisininki di er hediyeyle 
de i tirmek istemi . Böylesi rastgele bir kurulu
bile statüko gücünü korumu . Statükonun manyetik 
bir çekicili i oldu una hükmeden Raiffa6 bu 
deneyiyle, birden fazla alternatifle kar la ld nda 
statükonun daha da güçlü bir ekilde korundu unu
ortaya koyuyor. “Pek çok ki i mevcut durumlar na A
ve B gibi iki alternatif varken, mevcut durum
korumay  seçiyorlar. Çünkü A ve B aras nda seçim
yapmak çaba gerektiriyor ve insanlar çaba 
harcamaktansa zahmetsizce mevcut durumlar n
korumay  seçiyorlar.” Mevcut durumunu de i tirme
fikri kimi zaman insanlar  korkutur, yenilikler 
üpheyle kar lan r, zaman zaman da korku yarat r.

bazen ne kada

tkisi 
 

Ba l l n mekanik çekicili i, “ba
(endowment effect) ile birle ti inde halimizden 
ikayet etti imiz anlar n da gerçekçili ini 

sorgulamaya iter. Zira, ellerindekilere de er biçm
davran lar na bakarsak, asl nda insanlar n 
ellerindekilerden ve halinden ho nut oldu una 
hükmetmemiz mümkün. Davran sal finans 
ekolünün önde gelenlerinden Richard Thaler’in
örne ine göz atal m: Cornell Ünversitesi’nde okuyan
bir grup ö renciye, üzerlerinde okulun logosu 
bulunan kahve kupalar  hediye ediliyor. Bir k s m 
ö renciye de dilerlerse arkada lar ndan kupalar n
sat n alabilecekleri söyleniyor. Ancak kimse kupas
5,25 dolardan a a ya satmaya raz  olmuyor, bir 
ba ka deyi le kupas ndan ayr lmak için en az 5,25
dolar istiyor. Almak isteyenlerin ise kupalara biçti i 
en yüksek de er, ortalama piyasa fiyat  olan 2,75 
dolar. Di er bir ifadeyle, “alt taraf ” bir kupay
tutman n, kupan n gerçek fiyat na ek olarak 2,5 dol
da psikolojik bir de eri var. nsanlar ellerinde 
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çabiliyor. Özellikle ekonomide i letme devri, 
sfiye gibi kararlar al nmas n  zorla t ran bir etmen 
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ulur ki statükoyu korumak, psikolojik 
bir tuzak olarak saplan lan bir yol de il, bilinçli bir 
seçim olsun.

bulundurduklar ndan ayr lmakta neden bu ka
güçlük çekiyorlar? Bir mal ya da ba ka bir ey sa
elinde bulundu u için bile de erli gelebiliyor 
insanlara. Psikoloji literatüründe “ba  hatas ”
olarak tan mlanan bu etki, küçük büyük pek çok 
yat r m ya da alma-satma karar nda kar m za
ç k yor. Kimi zaman e yalara kar  duydu umuz 
duygusal ba l l k “ilk arabam  yok pahas na 
satamam”, “do du um evi satamam”, “ilk
olan irketimi ba kas na devredemem” gibi görece 
masum ekillerde kar m za ç kan bu etki, 
statükoculukla birle ti inde ciddi stratejik hatalara 
yol a
ta
bu.  
 

6 Hammond, J. S., Keeney, R. L.,  Raiffa, H. (1999) Smart Choices: A 
Practical Guide to Making Better Decisions, Broadway Books 
7Thaler, R. H.. (1994) The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of 
Economic Life. Princeton University Press 
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Karar sürecinde dikkat edilmesi gereken 
noktalardan biri olarak tan mlanmakla ve gerek
toplumsal gerekse bireysel belle imizde bolca örn
bulunmakla beraber, artan ba l l k tuza ndan 
korundu umuz da pek söylenemez. Öte yandan 
statükoyu, elimizdekileri, seçimlerimizi korumak her
zaman en kötü seçim de il elbette. Örne in; pek çok
yat r m dan man na göre en iyi uzun vade stratejis
“ka tlar  al p uzun süre elde tutmak”. Seçime 
ba l l k ve sabr n en do ru strateji oldu u pek çok
durum say labilir. Uzun vadede sonuç verm
beklenen pek çok seçim için sab rs z davranma
atalet içinde olmak kadar zararl  sonuçlar 
do urabilir. Burada yap lmas  gereken, karar 
vericinin neyi neden yapt n  de erlendirecek denli 
kendini tan mas  ve karar n konusuna hakim 
olmas d r. Um


