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Özet 

KÖTÜ KARARLARIN KÖKLERİ çoğu kez o kararların 
alınış tarzındadır—alternatifler yeterince açık 
değildir, doğru enformasyon toplanmamıştır, 
kararın getirişi ve götürüşü doğru 
hesaplanmamıştır. Ama bazen de hatanın kökü 
karar alma sürecinde değil, karar alan kişinin 
zihnin-dedir. İnsan beyninin işleyiş tarzı 
kararlarımızı sabote edebilir. 

�  of �1 21



John Hammond, Ralph Keeney ve Howard Raiffa iş 
kararlarını alma tarzımızı etkileme olasılığı özellikle 
yüksek sekiz psikolojik tuzağı inceliyorlar: Çıpa 
tuzakları ilk edindiğimiz enformasyona olağanüstü bir 
ağırlık vermemize yol açıyor. Statüko tuzağı bizi, daha 
iyi seçenekler olduğu halde mevcut durumu korumaya 
sevk ediyor. Batık maliyet tuzağı geçmiş hataları 
sürdürmemize yol açıyor. Teyit edici kanıt tuzağı 
mevcut eğilimi destekleyen enformasyon peşine 
düşüp, ona karşıt olanları hesaba katmamamıza 
neden oluyor. Çerçevelendirme tuzağı, bir sorunu 
yanlış formüle edip, bütün karar alma sürecini berbat 
ettiğimizde ortaya çıkıyor. Aşırı güven tuzağı, 
öngörülerimizin doğruluğunu abartmamıza neden 
oluyor. Temkinlilik tuzağı bizi, belirsiz olaylar 
konusunda kestirimde bulunurken aşırı ihtiyatlı-lığa 
götürüyor. Ve anımsama tuzağı da, en yakın zamanda 
gerçekleşmiş dramatik olaylara hak etmedikleri kadar 
ağırlık vermemize neden oluyor. 

Bütün bu tuzaklardan kaçınmanın en iyi yolu 
uyanıklıktır—önceden farkında olmak, önceden 
hazırlıklı olmak demektir. Ama yöneticilerin, kendilerini 
ve örgütlerini bu türden çeşitli zihinsel hatalardan 
koruyabilmek için alabilecekleri bir takım basit önlemler 
de vardır. Yazarlar, önemli iş kararlarının sağlam ve 
güvenilir olmasını güvence altına almak için 
yapılabilecek şeyler üzerinde duruyorlar. 

KARAR ALMA BİR YÖNETİCİNİN en önemli işidir. Bu onun 
aynı zamanda en zorlu ve en riskli işidir. Kötü kararlar bir 
şirkete ve bir kariyere bazen onarılmaz zararlar verir. 
Öyleyse kötü kararlara yol açan nedir? Böylesi kararların 
kökleri birçok durumda o kararların alınış tarzındadır—
alternatifler yeterince açık değildir, doğru enformasyon 
toplanmamıştır, kararın getiriş i ve götürüşü doğru 
hesaplanmamıştır. Ama bazen de hatanın kökü karar alma 
sürecinde değil, karar alan kişinin zihnindedir. İnsan beyninin 
işleyiş tarzı kararlarımızı sabote edebilir. 

Araştırmacılar yarım yüzyıldan beri karar alma sırasında 
beynimizin nasıl çalıştığını araştırıyorlar. Hem laboratuvarda 
hem de sahada sürdürülen bu araştırmalar, çoğu kararların 
içerdiği karmaşıklığın üstesinden gelebilmek için bilinçsiz 
rutinlerden yararlandığımızı açığa çıkardı. Höristik diye de 
bilinen bu rutinler birçok durumda işimize çok yarar. Örneğin 
uzaklık tahmininde bulunurken zihnimiz çoğu kez kesinliği 
yaklaşıklıkla bir tutan bir höristiğe dayanır. Bir nesne ne 
kadar netse, o kadar yakınımızda, ne kadar bulanıksa, o 
kadar uzağımızda diye düşünürüz. Bu basit zihinsel 
kestirimler dünyada yönümüzü bulmak 
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için gereksindiğ imiz uzaklık tahminlerini sürekli 
yapabilmemize yardımcı olur. 

Bununla birlikte, çoğu höristikte olduğu gibi bu da hatadan 
arınmış değildir. Normalden daha puslu günlerde gözlerimiz 
zihnimizi aldatarak, şeylerin aslında olduklarından daha 
uzağımızda olduğunu sanmamıza yol açar. Ama ortaya çıkan 
yanılgı bizim için ciddi tehlikeler yaratmadığından, buna 
aldırmayız. Oysa uçak pilotları için bu yanılgı bir felaketle 
sonuçlanabilir. Pilotların kendi görüşlerine ilaveten nesnel 
uzaklık ölçümlerine de başvurmalarının nedeni budur. 

Araştırmacılar, karar alma sırasındaki düşünme 
tarzımızda bir dizi benzer hata tespit etmiştir. Netliğe dayalı 
höristikte olduğu gibi, bunlardan bazıları duyumsal algı 
yanlışlıklarıdır. Diğerleri ise önyargı biçimini alırlar. Daha 
başkaları da düşünmemizdeki akıldışı anormalliklerden 
ibarettir. Bütün bu tuzakları bu kadar tehlikeli yapan şey 
görünmez oluşlarıdır. Düşünme sürecimize perçinlenmiş 
olduklarından, bu tuzakların farkına varmayız— düpedüz 
içine düşsek bile. 

Başarıları, aldıkları ya da onayladıkları çok sayıda günlük 
karara bağlı olan yöneticiler için psikolojik tuzaklar özellikle 
tehlikelidir. Böyle bir tuzak yeni bir ürünün geliştirilmesinden 
şirketlerin birleşme ve ayrılma stratejilerine, emekli olanların 
yerine kimlerin geçeceğine dair yapılan planlara kadar her 
şeyi mahvedebilir. Hiç kimse zihnini bu gibi köklü kusurlardan 
arındırama-sa bile, herkes uçak pilotları örneğini izleyerek, 
bu tuzakların neler olduğunu anlayıp onları telafi etmenin 
yollarını öğrenebilir. 

Biz bu makalede özellikle şirket kararlarını mahvetmesi 
söz konusu olabilecek, gayet iyi belgelenmiş bazı psikolojik 
tuzakları inceleyeceğiz. Bu tuzakların nedenleri ile belirtilerini 
gözden geçirmenin yanı sıra, yöneticilerin bunlara karşı 
alabilecekleri bazı özel savunma önlemleriyle ilgili önerilerde 
de bulunacağız. Ama şurasını unutmamak gerekir ki, en iyi 
savunma her zaman için uyanıklıktır. Bu tuzakları ve aldıkları 
çeşitli biçimleri doğrutanımayı beceren yöneticiler, aldıkları 
kararların sağlamlığından ve astlarından ya da çalışma 
arkadaşlarından gelen tavsiyelerin güvenilirliğinden daha çok 
emin olabileceklerdir. 

Çıpalama Tuzağı 
Şu iki soruyu nasıl yanıtlarsınız? 

Türkiye' nin nüfusu 35 milyondan fazla mıdır? 

Türkiye' nin nüfusu konusundaki tahmininiz 

nedir? 
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Eğer siz de çoğu insan gibiyseniz, birinci soruda sözü 
edilen 35 milyon rakamı (bu rakamı gelişigüzel seçtik) ikinci 
soruya vereceğiniz yanıtı etkilemiştir. Bu türden soruları yıllar 
boyu pek çok insan grubuna yönelttik. Bunların yarısında, 
birinci soruda 35 milyon rakamını kullandık; diğer yarısında 
ise 100 milyon rakamını. Birinci soruda yüksek olan rakam 
kullanıldığında, ikinci soruya verilen yanıtlar şaşmaz bir 
biçimde epey bir milyon artmaktadır. Bu basit test, çıpa diye 
de bilinen yaygın ve çoğu kez yıkıcı bir zihinsel fenomeni 
göstermektedir. Bir karar söz konusu olduğunda, zihin 
kendisine ulaşan ilk enformasyona olağanüstü büyük bir 
ağırlık tanımaktadır. İlk izlenimler, tahminler veya veriler daha 
sonraki düşünce ve yargılar için bir çıpa işlevi görmektedir. 

Çıpalar çok çeşitli görünümler halinde ortaya çıkarlar. Bir 
meslektaşın yaptığı bir yorum veya günlük gazetede çıkan 
bir istatistik kadar basit ve masum görünümlü olabilirler. 
İnsanların ten rengine, aksanına veya elbisesine ilişkin bir 
klişe kadar sinsi olabilirler. Şirketlerde rastlanan en yaygın 
çıpa türlerinden biri de geçmiş bir olay veya eğilimdir. Bir 
ürünün bir sonraki yıldaki satışları konusunda bir tahminde 
bulunan pazarlamacı çoğu kez işe bir önceki yılın satış 
miktarlarına bakmakla başlar. Tahminde bulunacak kişinin 
diğer etmenleri de dikkate alarak üzerinde düzeltmeler 
yapacağı geçmişe ait bu rakamlar çıpa haline gelirler. Epey 
doğru tahminler yapılmasını da sağlayabilen bu yöntem, 
geçmiş olaylara aşırı ağırlık verirken, diğer etmenleri 
yeterince hesaba katmaz. Piyasalarda hızlı değişimlerin 
yaşandığı durumlarda tarihsel çıpalar hatalı tahminlere, 
dolayısıyla yanlış yönlendirilmiş tercihlere neden olabilir.  

Çıpalar bir kararın üzerine dayanacağı koşulları 
belirlediğinden, deneyimli müzakereciler bunlardan çoğu kez 
bir pazarlık taktiği olarak yararlanırlar. Kendisine San 
Francisco'da yeni bir büro mekânı arayan büyük bir 
danışmanlık firmasını ele alalım. Ticari bir gayrimenkul 
komisyoncusuna başvuran firmanın partnerleri bütün 
kriterlere uygun bir bina bulurlar ve bina sahipleriyle bir 
toplantı yaparlar. Bina sahipleri toplantıya, yapılacak 
sözleşmenin koşullarına ait bir öneriyle gelirler: sözleşme 
süresi on yıl; başlangıç metrekare fiyatı 25 dolar; yıllık kira 
artışı enflasyon oranı kadar; iç mekanlardaki bütün onarım 
ve bakım giderleri kiracıya ait; kiracıya kira süresini aynı 
koşullarda on yıl daha uzatabilme hakkı. Kira miktarı 
piyasadaki rayiç fiyatın en üst sınırında olmasına rağmen, 
danışmanlık firması görece ılımlı bir karşı teklifte bulunur. 
Buna göre, baş langıç fiyatı piyasadaki rayiç fiyat 
yelpazesinin ortalarında olacak ve onarım ve bakım 
masraflarına mal sahipleri de katılacaklar, buna karşılık 
bütün öteki koşullar aynen kabul edilecektir. Danışmanlık 
firması yaptığı bu karşı teklifte çok daha atak ve yaratıcı 
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olabilirdi—başlangıç fiyatını rayiç fiyatların en alt sınırına 
çekmek, kiranın her yıl yerine iki yılda bir artması, artış 
miktarına bir üst sınır konması, kontratın farklı koşullarla 
uzatılabilmesi vb. gibi. Ama kafaları mal sahiplerinin 
yaptıkları ilk öneriyle koşullanmış durumdaydı. Danışmanlık 
firmasının partnerleri çıpa tuzağına düşmüş ve sonuçta bu 
mekân için ödeyebileceklerinden çok daha fazla bir kira 
ödemek zorunda kalmışlardı. 
BU KONUDA NE YAPILABİLİR? 

Çıpaların karar alma sürecindeki etkisi üzerine binlerce 
deney yapılmıştır. Çıpalar sadece yöneticilerin kararlarını 
değil, muhasebecilerin ve mühendislerin, bankacıların ve 
avukatların, danışmanların ve borsa analizcilerinin kararlarını 
da etkiler. Çıpalar kimsenin onlardan kaçınamayacağı kadar 
yaygındır. Ama çıpala-rın yarattığı tehlikelerin farkında olan 
yöneticiler aşağıdaki tekniklerden yararlanarak bunların 
etkilerini azaltabilirler: 

• Bir soruna her zaman farklı açılardan bakın. Aklınıza 
gelen ilk düşünceye saplanıp kalmadan, alternatif çıkış 
noktalarından ve yaklaşımlardan yararlanın. 

• Başkalarının fikirlerinin sizin düşünceleriniz için bir çıpa 
o lmasından kaç ınab i lmek iç in , başka la r ına 
danışmazdan önce sorun üzerinde kendi başınıza 
düşünün. 

• Açık görüşlü olun. Referans çerçevenizi geniş 
tutabilmek ve zihninize yeni yönler kazandırabilmek için 
çeşitli insanlardan enformasyon ve görüş alın. 

• Size tavsiyelerde bulunanlara, danışmanlarınıza ve 
enformasyon ve fikir aldığınız diğer kişilere çıpa 
oluşturmaktan kaçınmaya özen gösterin. Onlara kendi 
fikirlerinizden, tahminlerinizden ve ön kararlarınızdan 
olabildiğince az söz edin. Eğer bunlardan çok söz 
edecek olursanız, kendi ön düşüncelerinizin geri dönüp 
sizi vurduğuna tanık olabilirsiniz. 

• Çıpalara karşı özellikle müzakereler sırasında uyanık 
olun. Karşı tarafın ilk önerilerinin sizin için bir çıpa 
oluşturmasına izin vermemek için müzakereye 
oturmadan önce kendi pozisyonlarınız üzerinde iyice 
düşünün. Aynı zamanda, çıpaları kendi hesabınıza 
kullanma fırsatlarını kaçırmayın—sözgelimi bir 
satıcıysanız, ilk pey olarak yüksek ama savunulabilir bir 
fiyat öne sürün. 

Statüko Tuzağı 
Rasyonel ve nesnel kararlar aldığımızı düşünmek hepimizin 
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hoşuna gider. Oysa aslında hepimizin önyargıları vardır ve 
bu önyargılar yaptığımız tercihleri etkiler. Örneğin, karar 
vericiler statükoyu koruyan alternatifleri benimsemeye çok 
yatkındır. Bu eğilime en geniş biçimiyle, radikal bir yeni ürün 
çıkarmak söz konusu olduğunda tanık oluruz. Duyurusu 
"atsız arabalar" diye yapılan ilk otomobiller, yerini aldıkları 
faytonlara çok benziyor-lardı. World wide web'de çıkmaya 
başlayan ilk "elektronik gazeteler"  basılı  öncellerine  çok 
benziyorlardı. 
 

Bu türden önyargılara boyun eğmenin size daha tanıdık 
gelecek bir örneği, kişisel finansal kararlarınız  olabilir.   
Örneğin 
bazen insana, kendisine kalsa hiçbir zaman satın 
almayacağı hisse senetleri miras kalır. Bu hisseleri satıp 
parasını farklı bir yere yatırmak çok mantıklı ve ucuz bir 
öneri olmasına rağmen, şaşırtıcı sayıda insan bunları 
satmaz. Statükoyu rahatlatıcı bir şey olarak görüp, onu 
bozacak herhangi bir şey yapmaktan kaçınırlar. "Zamanı 
gelince tekrar düşünürüm" derler. Ama "o zaman" hiçbir 
zaman gelmez. 

Statüko tuzağının kökleri psikolojimizin derinliklerinde, 
egomuzu koruma arzumuzda yatar. Statükoyu kırmak 
demek, eyleme geçmek demektir ki, bunu yapmamız 
sorumluluk üstlenmemiz, kendimizi eleştiriye ve pişmanlığa 
açmamız anlamına gelir. Hiçbir şey yapmamak için 
gerekçeler bulmaya çalışmamızda şaşırtıcı olan bir şey 
yoktur. Statükoyu korumak, çoğu durumda daha güvenlidir, 
çünkü bizi daha düşük bir psikolojik risk altına sokar. 

Yapılan birçok deney statükonun çekim gücünü ortaya 
koymuştur. Bu deneylerden birinde, aşağı yukarı aynı 
değerde iki armağandan biri bir grup insana rasgele verilir—
yarısına büyük kahve fincanı, diğer yarısına da İsviçre 
çikolatası verilir. 

Ardından bu kişilere, aldıkları armağanı diğerleriyle 
değiştirmekte serbest oldukları söylenir. Bu kişilerin yaklaşık 

�  of �6 21

Karar vericiler statükoyu 
koruyan alternatifleri 
benimsemeye çok 
yatkındırlar.



yarısının aldıkları hediyeyi değiştirmek isteyecekleri 
düşünülebilecekken, on kişiden sadece biri bunu yapar. 
Sadece birkaç dakika önce rasgele kurulmuş olduğu halde 
statüko gücünü dayatmıştır. 

Diğer deneyler ise, tercih olanağı arttıkça statükonun 
çekiciliğinin daha da arttığını göstermiştir. Örneğin, seçenek 
sayısı birden ikiye çıktığında—sadece A değil de, A ve B 
seçenekleri haline geldiğinde—insanlar statükoyu daha çok 
tercih etmektedir. Niçin? Çünkü A ile B arasında bir tercihte 
bulunmak daha büyük çaba gerektirmektedir; oysa statüko 
seçildiğinde insan böyle bir çabadan kaçınabilmektedir. 

Bir taahhüt altına girmenin (bir şey yapmanın) günahının 
genellikle girmemenin (bir şey yapmamanın) günahından 
daha büyük olduğu iş yaşamında statüko özellikle çekici hale 
gelir. Örneğin birçok şirket birleşmesi başarısızlıkla 
sonuçlanır, çünkü bir başka şirketi devralan şirket, devralınan 
şirketin yönetim yapısını yenileyecek, daha uygun hale 
getirecek hızlı adımları atmaktan kaçınır. Genel mantık 
şudur: "Şu anda gemiyi fazla sallamayalım. Durum istikrara 
kavuşuncaya kadar bekleyelim." Ama zaman geçtikçe 
mevcut yapı daha da pekiş ir ve onu değ iştirmek 
kolaylaşacağı yerde daha da zorlaşır. Değişiklik beklentisinin 
yüksek olduğu andaki fırsat kaçırılmış olduğundan, yönetim 
kendisini statükonun içine batmış bulur. 

BU KONUDA NE YAPILABİLİR? 

Önce şunu akıldan çıkarmamak gerekir ki, belirli somut bir 
durumda statükoyu korumak gerçekten de yapılabilecek en 
iyi tercih olabilir, ama böyle bir seçimi sırf daha rahatlatıcı 
olduğu için tercih etmezsiniz. Statüko tuzağını bir kez fark 
edince, onun çekiciliğini azaltmak için şu tekniklerden 
yararlanabilirsiniz: 

Amaçlarınızı sürekli hatırda tutun ve statükonun bu amaçlara 
ulaşmakta ne gibi bir yararı olacağını inceleyin. Mevcut 
durumun unsurlarının hedefe giden yolda ayağınıza 
dolandığını fark edebilirsiniz. 
• Statükoyu korumanın önünüzdeki tek alternatif 

olduğunu katiyen düşünmeyin. Diğer seçeneklerin de 
neler olduğunu görün ve bütün getiri ve götürülerini 
iyice hesaplayarak, statükoyu dengelemek için 
bunlardan yararlanın. 

• Kendinize şu soruyu sorun: Eğer statüko aslında 
statüko olmasaydı, onu tercih eder miydim? 

• Statükodan vazgeçmenin gerektireceği çaba ve 
maliyeti abartmaktan kaçının. 

• Statükonun çekiciliğinin zamanla azalacağını akıldan 
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çıkarmayın. Alternatifleri kıyaslarken, bunları sadece 
bugün açısından değil, gelecek açısından da 
değerlendirin. 

• Statükodan daha iyi birkaç alternatife sahip olduğunuz 
durumda, sırf en iyi olanı seçmekte zorlanıyorsunuz 
diye statükoya teslim olmayın. Kendinizi bir seçim 
yapmaya zorlayın. 

Batık Maliyet Tuzağı 
Köklü önyargılarımızdan birisi de, geçmiş tercihlerimizi—bu 
geçmiş tercihler artık geçerliliklerini yitirmiş olsalar bile—
haklı çıkaracak tercihlerde bulunmaktır. Çoğumuz bu tuzağa 
düşmüşüzdür. Örneğin, daha elverişli başka bir yatırımı 
kaçırma pahasına, elimizdeki bir hisse senedini veya bir 
yatırım fonunu zararına satmayı reddetmişizdir. Ya da 
örneğin işe almakla daha baştan hata yaptığımızı bildiğimiz 
bir işgörenin performansını artırmak için muazzam bir çaba 
içine girmişizdir. Geçmişte aldığımız kararlar iktisatçıların 
batık maliyet dedikleri şeyler haline gelirler—geçmişte 
yapılmış ve artık kurtarılmaları mümkün olmayan zaman 
veya para yatırımları. Rasyonel düşündüğümüzde, batık 
maliyetlerin şu anda alacağımız karar bakımından bir anlam 
taşımadığını biliriz, ama buna rağmen zihnimize takılıp, bizi 
yanlış kararlar almaya sevk ederler. 

İnsanlar neden kendilerini almış oldukları eski kararlardan 
kurtaramazlar? Çünkü çoğu kez, bilerek veya bilmeyerek, 
geçmişte hata yaptıklarını kabul etmek istemezler. İnsanın 
kendi kişisel yaşamında kötü bir karar aldığını itiraf etmesi, 
sadece kendine olan öz saygısını ilgilendiren kişisel bir 
mesele olabilir; oysa iş yaşamında alınmış kötü bir karar 
çoğu kez meslektaşlardan veya patronlardan gelebilecek 
eleştirilere çağrı çıkartan çok kamusal bir meseledir. İşe 
almış o lduğunuz performansı düşük b i r in i iş ten 
çıkardığınızda, yanlış bir karar vermiş olduğunuzu kamu 
önünde itiraf ediyorsunuz demektir. Psikolojik bakımdan, o 
kişinin çalışmaya devam etmesine göz yummak size daha 
güvenli görünebilir—böyle bir tercih, yapılmış hatayı daha da 
büyütecek olsa bile. 

Batık maliyet önyargısı, sonuçlarının özellikle ağır 
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olabildiği bankacılıkta rahatsız edici bir sıklıkta görülür. 
Borçlu kişinin işleri kötü gittiğinde, ona o krediyi vermiş olan 
kişi, işini toparlamasını sağlayacak nefes alma olanağı 
yaratma umuduyla, aynı insana çoğu kez ek krediler açar. 
Eğer o şirket kendini toparlama şansına gerçekten sahipse, 
bu akıllı bir yatırım olur. Tersi durumda, fazladan para 
batırmaktan başka bir şey değildir. 

Aramızdan biri, yabancı şirketlere çok miktarda batık kredi 
açmış bir ABD bankasına yardım ediyordu. Sorunlu kredileri 
açmış olan bankacıların, çoğu aynı olan bu şirketlere ek 
krediler açmaya, bu borçların verilmesinden sonra hesapları 
devralmış bankacılardan çok daha yatkın olduklarını fark 
ettik. Bu ilk bankacıların stratejilerinin—ve açtıkları kredilerin
—çoğunlukla hatalı olduğu görüldü. Bir taahhüt sarmalı içine 
hapsolmuş olduklarından, bilerek veya bilmeyerek, daha 
önce almış oldukları hatalı kararlarını savunma çabası 
içindeydiler. Batık maliyet önyargısının kurbanı olmuşlardı. 
Söz konusu banka sonunda bir sorun çıkar çıkmaz verilmiş 
olan krediyi izleme sorumluluğunun bir başka bankacıya 
devredilmesini şart koşan bir politika izleyerek bu sorunu 
çözdü. Sorumluluğu devralan yeni bankacı, aynı şirkete daha 
fazla kredi açmanın bir mantığı olup olmadığına önyargıdan 
uzak bir gözle bakabiliyordu. 

Kimi zaman bir kurumun sahip olduğu kültür de batık 
maliyet tuzağını pekiştirir. İstenmeyen bir sonuç yaratan bir 
kararı almanın cezası aşırı ağırsa, yöneticiler—bu kararları 
bir şekilde başarılı kararlar haline getirebilecekleri umuduyla
—başarısız projeleri sonsuza kadar sürdürmeye teşvik 
olunurlar. Yöneticiler, önceden görülemeyen olayların çok 
yaygın olduğu bu belirsizlikler dünyasında, iyi kararların da 
zaman zaman kötü sonuçlara yol açabileceğini görmelidirler. 
Kimi iyi fikirlerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini bilen 
yöneticiler, insanları maliyetleri artır-maktansa kısmaya 
teşvik edeceklerdir. 

BU KONUDA NE YAPILABİLİR? 
Geçmişi olan bütün kararlarda, karşı karşıya olduğunuz 
tercih konusunda aklınızı bulandıracak—ister psikolojik olsun 
ister ekonomik—her türlü batık maliyet meselesinin bir yana 
bırakılması için bilinçli bir çaba içinde olmalısınız. Şu 
teknikleri deneyebilirsiniz: 

• Daha önce alınmış kararlarla bir ilişkisi bulunmayan, 
dolayısıyla o kararlara herhangi bir bağlılık hissetmeleri 
söz konusu olmayan insanları bulup, onların görüşlerini 
dikkatle dinleyin. 

• Eskiden yapılmış bir hatayı kabul etmenin size neden 
bu kadar zor geldiğini araştırın. Eğer sorun öz 
saygınızın yara alacak olmasından kaynaklanıyorsa, bu 
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durumla açıkça yüzlesin. Akıllı tercihlerin bile, kararı 
alanın hatası olmadığı halde, kötü sonuçlanabileceğini 
ve en iyi ve en deneyimli yöneticilerin bile yanlış 
kararlar alma konusunda bağ ış ık olmadığ ını 
anımsayın. Warren Buffet'in şu bilgece sözlerini 
anımsayın: "Kötü bir çukura girdiğinizi anladığınızda, 
yapabileceğiniz en iyi şey daha fazla kazmamaktır." 

• Astlarınızın aldıkları kararlarda ve yaptıkları 
tavsiyelerde, batık maliyet önyargısının bir etkisi olup 
olmadığına dikkat edin. Gerektiğinde, sorumluluk 
verdiğiniz kişileri değiştirin. 

• İşgörenlerinizi yaptıkları hataları sürdürmeye sevk eden 
bir hata-yapmaktan-korkma kültürü yeşertmeyin. 
İnsanları ödüllendirirken, sadece alınmış kararların 
verdiği sonuçların kalitesine değil, aynı zamanda (söz 
konusu karar alınırken, o anda bilinen şeyleri de 
hesaba katarak) o kararın kalitesine de bakın. 

Teyit Edici Kanıt Tuzağı 
Farz edin ki orta büyüklükte, başarılı bir ABD imalat şirketinin 
başkanısınız. Şirket fabrikasını genişletme konusunda daha 
önce almış olduğu karardan vazgeçip geçmemeyi 
tartışmaktadır. Bir süreden beri, şirketinizin hızla artmakta 
olan ihracatını sürdürebileceğinden endişe etmektesiniz. 
Birkaç ay içinde ABD dolarının değer kazanmasından ve 
bunun da sizin mallarınızı diğer ülkelerdeki müşteriler için 
pahalılaştırıp talebi azaltacağından kaygı duyuyorsunuz. 
Ama fabrikanın genişletilmesi konusunda frene basmadan 
önce, yeni bir fabrika kurma kararını geçenlerde rafa 
kaldırmış benzer bir şirketin baş icra sorumluluğu görevini 
yürütmekte olan bir bayan tanıdığınızın da görüşünü almak 
istiyorsunuz. Bu kişi size, diğer paraların dolar karşısında 
değer yitirmek üzere olduğunu çok inandırıcı bir şekilde 
anlatıyor. Bu durumda ne yaparsınız? 

Bu konuşmanın tayin edici faktör haline gelmesine izin 
ver-meseniz iyi olur, çünkü teyit edici kanıt önyargısının 
kurbanı olmanız olasılığı vardır. Bu önyargı, bizi o andaki 
sezgilerimizi veya bakış açımızı pekiştiren enformasyona 
açık hale getirirken, bunlara ters düşenleri görmezden 
gelmemize neden olur. Tanıdığınız bu bayanın size, kendi 
almış olduğu kararı destekleyecek güçlü savlardan başka ne 
vermesini bekliyordunuz ki? Teyit edici kanıt önyargısı 
sadece kanıtlarımızı bulmak için nereye başvuracağımızı 
belirlemekle kalmaz, destekleyici enformasyona çok fazla 
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önem verip ona ters düşenleri pek dikkate almamamıza 
neden olarak, bulduğumuz kanıtları nasıl yorumlayacağımızı 
da etkiler. 

Bu olguyu ele alan bir psikolojik araştırmada, biri idam 
cezasına karşı çıkan, diğeri de destekleyen iki grubun ikisine 
de, idam cezasının suç işlemeyi caydırıcı etkisi üzerine 
büyük bir özenle yapılmış iki araştırmanın raporları verilip, 
okumaları istenir. Bu raporlardan birinde ölüm cezasının etkili 
olduğu, diğerinde ise etkisiz olduğu sonucuna varılıyordu. 
Her iki grubun üyeleri de, karşı görüşe ait çok sağlam 
bilimsel verilerle yüz yüze geldikleri halde, bu raporları 
okuduktan sonra kendi görüşlerinin doğruluğundan daha da 
emin hale geldiler. Kendi görüş lerini destekleyen 
enformasyonu otomatik olarak benimserlerken, ters 
düşenleri görmezden gelmişlerdi. 

Burada iki temel psikolojik kuvvet etkili olmaktadır. 
Bunlardan birincisi bizim bilinçaltında ne yapmak 
istediğimize, o şeyi ne için yapmak istediğimi- 
zi belirlemeden önce karar vermeye eğilimli oluşumuzdur. 
İkincisi ise, sevdiğimiz şeylere, sevmediğimiz şeylere kıyasla 
daha fazla angaje olmaya yatkın oluşumuzdur—bebeklerde 
bile varolduğu gayet iyi belgelenmiş bir eğilimdir bu. 
Dolayısıyla, doğal olarak bilinçaltı eğilimimizi destekleyen 
enformasyona yöneliriz. 

BU KONUDA NE YAPILABİLİR? 
Buradan, bilinç altımızın bizi ittiği tercihleri yapmamamız 
gerektiği sonucu çıkmaz. Mesele, yapılan seçimin akıllı 
tercih olduğundan emin olma meselesidir. Bunu test etmeniz 
gerekir. Şöyle: 

• Her zaman, bütün kanıtları aynı çabayla inceleyip 
incelemediğinizi kontrol edin. Teyit edici kanıtları 
sorgulamadan kabul etmekten sakının. 

• Şeytanın avukatlığını yapacak, almayı düşündüğünüz 
karara karşı çıkacak saygı duyduğunuz bir kişiyi bulun. 
Daha da iyisi, karşı savları kendiniz üretin. Başka bir 
şeyi yapmanın en sağlam gerekçeleri nelerdir? İkinci 
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dereceden sağlam gerekçeleri nelerdir? Üçüncü 
dereceden...? Durumu açık bir bakış açısıyla 
değerlendirin. 

• Dürtüleriniz konusunda kendinize karşı dürüst olun. 
Gerçekten akıllı bir tercihte bulunabilmek için mi 
enformasyon topluyorsunuz, yoksa sadece zaten 
yapmak istediğiniz şeyi teyit edici kanıtların mı 
peşindesiniz? 

• Başkalarının tavsiyelerini almaya çalışırken, teyit edici 
kanıtları davet eden sorular sormayın. Ve danıştığınız 
kişinin hep sizin görüşünüzü desteklediğini fark edecek 
olursanız, danışacak bir başka kişi bulun. Etrafınızı 
evet-efendimci-lerle doldurmayım 

Çerçevelendirme Tuzağı 
Bir karar almanın ilk adımı sorunun çerçevesini çizmektir. Bu 
aynı zamanda en tehlikeli adımdır. Bir sorunun çerçevesinin 
nasıl çizildiği yapacağınız tercihleri derinden etkiler. Örneğin 
motorlu taşıt sigortalarını i lgi lendiren bir olayda, 
çerçevelendirme 200 milyon dolarlık bir farka neden olmuştu. 
İki komşu eyalet, New Jersey ile Pennsylvania, sigorta 
maliyetlerini düşürmek için yasalarında benzer değişiklikler 
yapmışlardı. Her iki eyalet desürücülere yeni bir seçenek 
sunuyordu: mahkemeye daha sınırlı bir başvuru hakkı 
karşılığında daha düşük bir sigorta primi ödeyebileceklerdi. 
Ama bu iki eyalet bu seçeneğin çerçevesini çok farklı 
çizmişlerdi: New Jersey'de, tersini belirtmediğiniz takdirde 
mahkemeye başvuru hakkınız otomatik olarak sınırlanıyordu;  
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Pennsylvania'da ise, tersini belirtmediğiniz takdirde 
mahkemeye başvuru hakkınızda hiçbir sınır lama 
yapılmıyordu. Bu farklı çerçeveler farklı statükolar yaratıyor 
ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, müşterilerin çoğu bu 
statükoya uyuyorlardı. Sonuçta, New Jersey'de sürücülerin 
yaklaş ık yüzde 80' i s ınır l ı başvuruyu seçerken, 
Pennsylvania'da bu tercihte bulunanların oranı sadece yüzde 
25'te kaldı. Tercihi öyle çerçevelendirmiş olduğu için 
Pennsylvania'nın sigorta ve dava tasarruflarından beklediği 
kazanç yaklaşık 200 milyon dolar daha düşük oldu. 

Çerçevelendirme tuzağı çok çeşitli biçimler alabilir ve 
yukarıdaki sigorta örneğinde de görüldüğü gibi, bu tuzak 
çoğu kez diğer psikolojik tuzaklarla yakından ilintilidir. Çizilen 
çerçeve, bir statüko oluşturabilir veya bir çıpa halini alabilir. 
Batık maliyeti öne çıkarabilir veya sizi teyit edici kanıtlara 
yöneltebilir. Karar süreçlerini inceleyen araştırmacılar, karar 
almayı belirli bir sıklıkla çarpıtan iki çerçeve türünü 
belgelemişlerdir: 

KAZANÇ SAĞLAYANLAR - KAYBA YOL AÇANLAR 
Karar süreci araştırmacıları Daniel Kahneman ile Amos 
Tversky'nin yapmış oldukları klasik bir deney üzerine 
kurguladığımız bir araştırmada, içimizden biri, bir grup 
profesyonel sigortacının önüne şöyle bir problem koydu: 

Alaska açıklarında dün batan sigortalı üç teknedeki kargo 
kayıplarını asgariye indirmekle görevli bir deniz ticaret 
uzmanısınız. Bu üç teknenin her birinde, 72 saat içinde 
kurtarılamayacak olursa 200.000 dolar kayba neden olacak 
miktarda kargo var. Yerel bir deniz kurtarma şirketinin sahibi 
size maliyetleri eşit iki seçenek sunmaktadır: 

Plan A: Bu plan 200.000 dolar değerinde kargosu olan 
teknelerden sadece birini kurtaracaktır. 

Plan B: Bu planın toplam 600.000 dolar değerinde 
kargosu olan üç tekneyi de kurtarma olasılığı üçte birdir, 
buna karşılık hiçbir şeyi kurtaramama olasılığı üçte 
ikidir. 

Bu planlardan hangisini tercih edersiniz? 

Bu soruyu yanıtlayanların yüzde 71'i gibiyseniz, 
teknelerden birini kesinlikle kurtaracağını söyleyen "daha az 
riskli" Plan A'yi tercih edersiniz. Ama araştırmaya katılan bir 
başka gruba C ve D alternatiflerinden birini seçmeleri 
söylenir: 

Plan C: Bu plan üç kargodan 400.000 dolar 
değerindeki ikisinin kaybıyla sonuçlanacaktır. 
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Plan D: Bu plana göre, her üç kargonun da, 
dolayısıyla 600.000 doların tamamının kaybedilme 
olasılığı üçte ikidir, buna karşılık kargolardan hiçbirinin 
kaybedilmeme olasılığı üçte birdir. 

Bu tercihle karşı karşıya kalanların yüzde 80'i Plan D'yi 
tercih ettiler. 

Arasından seçim yapılacak tercih çiftleri aslında birbirinin 
aynısıdır—Plan A ile Plan C aynıdır; aynı şekilde Plan B ile 
P lan D de b i r b i r i n i n—sadece f a r k l ı şek i l l e rde 
çerçevelenmişlerdir. Bunlara şaşırtıcı derecede farklı yanıtlar 
alınmış olması insanların, problem kazanç sağlayıcı biçimde 
formüle edildiğinde (tekneler kurtarılıyor) riskten kaçındığını, 
zararları bertaraf edici biçimde formüle edildiğinde ise 
(tekneler kurtarılamıyor) risk aldıklarını gösteriyor. Dahası, 
insanların problemi başka bir şekilde formüle etmektense, 
çerçeveyi kendilerine sunulduğu şekilde kabul etmeye yatkın 
olduklarını gösteriyor. 

FARKLI REFERANS NOKTALARINA GÖRE 
ÇERÇEVELENDİRME 
Aynı sorun, çerçevelerde farklı referans noktaları 
kullanıldığında da çok farklı yanıtlara yol açabilir. Diyelim ki, 
bankadaki hesabınızda 2.000 dolarınız var ve size şu soru 
soruluyor: 

300 dolar kaybetmekle 500 dolar kazanma şansınız 
yüzde 50-yüzde 50. Böyle bir bahsi kabul eder misiniz? 

Ya da şu soru soruluyor: 

Banka hesabınızdaki 2.000 doları muhafaza etmeyi mi, 
yoksa yine yüzde 50-yüzde 50 olasılıkla bu bakiyenin 
1.700 dolara inme ya da 2.500 dolara çıkma şansını 
denemeyi mi tercih edersiniz? 

Burada da, bu iki soru aslında aynı şeyi soruyor. Rasyonel 
olunduğunda bu iki sorunun yanıtlarının aynı olması gerektiği 
halde, yapılan araştırmalar birçok insanın birinci sorudaki 
yüzde 50-yüzde 50'lik bahsi kabul etmeyip, ikincisini kabul 
ettiğini göstermektedir. Yanıtlardaki farklılık, iki çerçevenin 
farklı referans noktalarına sahip olmasından ileri gelmektedir. 
Referans noktası sıfır olan birinci çerçeve küçük bir kazanca 
ya da kayba vurgu yapmakta ve kaybetme düşüncesi birçok 
insanın zihninde muhafazakâr bir tepkiyi tetiklemektedir. 
Referans noktası 2.000 dolar olan ikinci çerçeve ise, 
verilecek kararın gerçek finansal sonucuna vurgu yaparak, 
tercihleri bir perspektif içine yerleştirmektedir. 
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BU KONUDA NE YAPILABİLİR? 
İyi çerçevelendirilmemiş bir sorun en iyi düşünülmüş bir 
kararı bile berbat edebilir. Ama çerçevelendirmenin 
yaratabileceği olumsuz etkileri aşağıdaki önlemlerle asgariye 
indirmek mümkündür: 

•   İster kendiniz tarafından ister bir başkası tarafından 
formüle edilmiş olsun, başlangıç çerçevesini hemen, 
otomatik olarak kabul etmeyin. Her zaman, sorunu 
çeşitli şekillerde yeniden çerçevelendirmeye çalışın. 
Çerçevelerin neden olduğu çarpıtmaları bulmaya 
çalışın. 

• Sorunları, kazançlarla kayıpları birleştiren ya da farklı 
referans noktalarını kucaklayan bir tarzda fazladan, bir 
de yansız bir biçimde formüle etmeye çalışın. Örneğin 
şöyle: Banka hesabınızı ya 300 dolar kayıpla 1.700 
dolara indirecek ya da 500 dolar kazançla 2.500 dolara 
çıkaracak yüzde 50-yüzde 50'lik bir bahsi kabul eder 
misiniz? 

• Karar verme sürecinizde sorunun çerçevelendirilmesi 
meselesi üzerinde iyice düşünün. Bu süreç boyunca 
zaman zaman, özellikle sonlara doğru, durup 
çerçevelendirmenin değişmesi durumunda düşünme 
tarzınızın değişip değişmeyeceğini kendi kendinize 
sorun. 

• Alınacak karar konusunda başkaları tavsiyelerde 
bulunduğunda, sorunu nasıl çerçevelendirdiklerini 
i n c e l e y i n . Ta v s i y e e t t i k l e r i k a r a r ı f a r k l ı 
çerçevelendirmelerle sınayın. 

Tahmin ve Öngörü Tuzakları 
Çoğumuz zaman, uzaklık, ağırlık ve hacim konularında 
tahminlerde bulunmakta çok ustayızdır. Bunun nedeni, bu 
değişkenler konusunda sürekli yargılarda bulunuyor ve bu 
yargılarımızın ne kadar isabetli olduğunu çok çabuk 
görebiliyor oluşumuzdur. Günlük deneyimlerimiz sayesinde 
zihnimiz bu konularda gayet hassaslaşmıştır. 

Ama belirsiz olaylar konusunda tahmin veya öngörülerde 
bulunmak başka bir şeydir. Yöneticiler sürekli olarak bu 
türden tahmin ve öngörülerde bulunuyor olsalar bile, bunların 
doğruluğu konusunda nadiren net bir geribildirim alırlar. 
Örneğin, petrolün varil fiyatının bir yıl içinde 15 doların altına 
düşme ihtimalini yüzde 40 tahmin ettiyseniz ve fiyat da 
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gerçekten o düzeye in-diyse, yaptığınız tahminin doğru çıkıp 
çıkmadığını yine de söyleyemezsiniz. 

Tahmininizin doğruluğunu görebilmenin tek yolu, buna 
benzer çok, ama gerçekten çok sayıda tahminin sonuçlarını 
takip etmek ve gerçekleşme olasılığını yüzde 40 tahmin 
ettiğiniz olayların gerçekten de yüzde 40 oranında 
gerçekleşip gerçekleşmediğini görmektir. Böyle bir şey ise 
uzun bir dönem boyunca büyük bir dikkatle izlenmiş epey bir 
veriyi gerektirir. Hava tahmincilerinin ve yapılan tahminlerin 
doğruluğunu izlemeyi görev edinmiş kişilerin bu tür kayıtları 
tutma olanakları ve bunu yapma nedenleri vardır, ama 
bizlerin yoktur. Sonuç olarak, zihinlerimiz belirsizlik 
karşısında tahminde bulunma konusunda hiçbir zaman 
hassaslaşamaz. 

Buraya kadar ele aldığımız bütün tuzaklar, aldığımız 
kararları belirsizlik durumunda etkileyen tuzaklardır. Ama bir 
de, belirsiz durumlar karşısında olasılıkları değerlendirme 
yeteneğimizi bulandırdıkları için özellikle yanıltıcı etkileri olan 
tuzak tipleri vardır. Bu belirsizlik tuzaklarından en yaygın olan 
üçüne bakalım: 

Aşırı Güven Tuzağı 
Çoğumuz tahmin veya öngörülerde bulunmada pek başarılı 
olmadığımız halde, bu konularda kendimize aşırı güveniriz. 
Bu da hatalı yargılara, dolayısıyla yanlış kararlara yol açar. 
Yapılan bir dizi testte insanlardan, Dow Jones'un Endüstriyel 
Ortalama Endeksi'ne ilişkin bir sonraki haftanın kapanış 
değerlerini tahmin etmeleri istendi. Ardından, bu konudaki 
belirsizlikler de dikkate alınarak, bu kapanış değerinin 
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arasında kalacağı alt ve üst sınırlar konusunda bir tahminde 
bulunmaları istendi. Bu bandın üst sınırına ilişkin olarak, 
kapanış değerinin onun üstünde gerçekleşme olasılığını 
yüzde 1 olarak gördükleri rakamı söylemeleri istendi. Aynı 
şekilde, bandın alt sınırına ilişkin olarak da, kapanış 
değerinin onun altında gerçekleşme olasılığını yüzde 1 
olarak gördükleri rakamı söylemeleri istendi. Eğer bunlar 
ileriye yönelik tahmin yapmada başarılı insanlar olsalardı, 
yanılma paylarının sadece yüzde 2 dolayında olması 
gerekirdi. Oysa yapılan yüzlerce test sonucunda, 
gerçekleşen Dow Jones ortalama endeksinin yapılan 
tahmin sınırlarını yüzde 20 ila yüzde 30 oranında aştığı 
görüldü. Öngörülerinin doğruluğundan aşırı emin olan bu 
insanların çoğu, olasılık sınırlarını çok dar tutmuşlardı. 

Bunun, girişimlerin ve yatırımların çoğu kez bir takım 
tahminlere bağlı olduğu iş kararları üzerindeki etkisini bir 
düşünün. Yöneticiler yaşamsal öneme sahip bir 
değişkenin üst sınırını düşük, alt sınırını da yüksek tahmin 
ettiklerinde, ya çok büyük fırsatları kaçırırlar ya da 
kendilerini üstlenmeye değmeyecek kadar büyük risklere 
atarlar. Yöneticilerin pazar başarısızlığını doğru hesap 
etmemesi yüzünden, sonunun iyi olmayacağı baştan belli 
ürün geliştirme projelerinde az para heba edilmemiştir. 

Temkinlilik Tuzağı 
Öngörü yapanları tehdit eden bir başka tuzak, aşırı 
ihtiyatlılık ya da temkinlilik tuzağıdır. Risk oranı yüksek 
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kararlarla karşı karşıya geldiğimizde, tahminlerimizi veya 
öngörülerimizi "ihtiyatı elden bırakmayacak" şekilde 
yapma eğiliminde oluruz. Örneğin, yıllar önce, ABD'nin Üç 
Büyük otomobil imalatçısından birinin, satışların en yüksek 
olduğu sezonda yeni çıkardığı otomobil modelinden kaç 
adet üreteceği konusunda bir karar vermesi gerekiyordu. 
Bu konudaki kararın sorumluluğunu taşıyan pazar-planla-
ma bölümü diğer bölümlerden satış tahminleri, bayilerin 
elindeki stoklar, rakiplerin davranışları ve maliyetler gibi 
kilit değişkenlere ilişkin öngörülerini bildirmelerini istedi. 
Bunların neden istendiğini bilen bu bölümlerin hepsi de söz 
konusu öngörülerini daha çok araba üretilmesini 
sağlayacak—"ihtiyatı elden bırakmayacak"—şekilde 
bildirdi. Oysa pazar planlamacıları bu noktayı gözden 
kaçırarak, bildirilen rakamları doğru kabul edip bunlar 
üzerinde kendi "ihtiyatı elden bırakmayan" düzeltmelerini 
yaptılar. Elbette, üretilen otomobil sayısı talebi fazlasıyla aştı 
ve şirketin, sonuçta promosyon fiyatları da uygulayarak, 
üretim fazlasını eritebilmesi altı ayını aldı. 

Politika belirleyicileri işi, aşırı ihtiyatlılığı resmi karar alma 
usulünün bir parçası haline getirmeye kadar vardırmıştır. 
Bunun en uç örneklerinden biri de, bir zamanlar silah 
sistemlerinin tasarımında çok yaygın olarak kullanılan ve 
belirli bazı mühendislik ve devlet düzenlemesi bağlamlarında 
bugün de kullanılan "en-kötü-durum analizi" yöntemidir. Bu 
yaklaşımı kullanan mühendisler, olabilecek en kötü koşullar 
altında bile iş görebilecek silahlar tasarlamışlardır—bu en 
kötü koşulların gerçekleşme olasılığı çok düşük olsa bile. En-
kötü-durum analizi, aşırı tedbirliliğin bazı durumlarda 
tedbirsizlik kadar tehlikeli olabileceğini kanıtlayarak, hiçbir 
yararı olmayan büyük maliyet artışlarına yol açmıştır 
(aslında, bir silahlanma yarışına yol açarak geri teptiği de çok 
olmuştur). 

Anımsama Tuzağı 
Kendimize aşırı güven içinde ya da gereksiz bir ihtiyatlılık 
içinde olmasak bile, tahmin ve öngörülerde bulunurken gene 
de tuzağa düşebiliriz. Gelecekte olacak şeyler konusundaki 
tahminlerimizi sık sık geçmiş olaylara ilişkin anılarımıza 
dayandırdığımızdan, dramatiK olayların —belleğimizde derin 
izler bırakmış olanların—çok fazla etkisi altında kalabiliriz.  

Örneğin hepimiz uçak kazaları gibi ender ama feci olayların 
gerçekleşme olasılığını abartırız, çünkü medya bunlara hak 
ettiklerinden daha fazla yer verir. Kendi yaşamınızdaki 
dramatik veya travmatik bir olay da düşünme sisteminizi 
çarpıtabilir. İşe gelirken yolda bir trafik kazasına tanık 
olduysanız böyle bir kazaya daha büyük bir olasılık tanırsınız 
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veya yakın bir arkadaşınız kanserden öldüyse sizin de bir 
gün bu hastalıktan ölme ihtimalinizin yüksek olduğunu 
düşünürsünüz. 

Geçmiş olayları hak ettikleri ağırlıklara uygun düşecek 
şekilde dengeli bir biçimde anımsama yeteneğinizi çarpıtan 
her şey, olasılıklara ilişkin değerlendirmelerinizi bozacaktır. 
Yapılan bir deneyde, farklı gruplardan insanlara ünlü 
insanlara ait isim listeleri okunmuştu. Deneklerin 
tanımadıkları bu insanlardan oluşan her bir listede eşit 
sayıda erkek ve kadın adı vardı, ama bazı listelerde erkekler 
kadınlardan, bazı listelerde de kadınlar erkeklerden daha 
ünlüydü. Daha sonra katılımcılardan her listedeki erkek ve 
kadınların oranlarını tahmin etmeleri istendi. Daha ünlü erkek 
adlarının yer aldığı listeleri dinlemiş olanlar listedeki erkek 
sayısını olduğundan daha fazla, daha ünlü kadın adlarının 
yer aldığı listeleri dinlemiş olanlar ise listedeki kadın sayısını 
olduğundan daha fazla tahmin ettiler. 

Kurum avukatları, parasal davalarda sık sık bu anımsama 
tuzağına düşerler. Bir anlaşmazlığı uzlaşmayla mı 
sonuçlandıracakları yoksa mahkemeye mi götürecekleri 
konusunda bir karar verirken genellikle böyle bir davanın 
olası sonucu konusundaki değerlendirmelerini dikkate alırlar. 
Medya büyük tazminat davalarını aşırı büyütme (daha 
sıradan mahkeme sonuçlarını ise görmezden gelme) eğilimi 
içinde olduğundan, avukatlar davacı olmaları halinde büyük 
tazminatlar alma olasılıklarını abartabilirler. Sonuçta, 
normalin çok üstünde yüksek tazminat taleplerinde 
bulunurlar. 
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BU KONUDA NE YAPILABİLİR? 
Tahmin ve öngörü tuzaklarından kaçınmanın en iyi yolu, 
öngörü yapar ya da olasılıklar hakkında yargıda bulunurken 
çok disiplinli bir yaklaşım içinde olmaktır. Her üç tuzak için de 
alınabilecek bazı ek önlemler vardır: 

• Tahminde bulunurken aşırı güvenin yaratacağı etkileri 
azaltabilmek için işe her zaman, uç noktaları, yani 
olasılıklar bandının alt ve üst sınırlarını hesaba 
katmakla başlayın. Bu size, başlangıç tahmininin bir 
çıpa haline gelmesinden kaçınma imkânını verir. 
Ardından, uç noktalara ilişkin tahmininizi sınayın. 
Gerçek rakamın en düşük tahmininizin altına düşeceği 
ya da en yüksek tahmininizin üstüne çıkacağı durumları 
hayal etmeye çalışın ve olasılık bandınızda buna uygun 
düzeltmeleri yapın. Astlarınızın ve danışmanlarınızın 
öngörülerini de aynı şekilde sınamadan geçirin. Onların 
öngörüleri de aşırı güven unsurunun etkilerine açıktır. 

• Temkinlilik tuzağından kaçınabilmek için, tahminlerinizi 
her zaman dürüstçe açıklayın ve bunları kullanacak 
k imse le re bun la r üzer inde h içb i r ayar lama 
yapılmadığını söyleyin. Size tahminlerini bildirecek 
kişilere dürüst girdilere ihtiyaç olduğunu özellikle 
belirtin. Tahminleri mantıklı bir yelpazede test ederek 
etkilerini kestirmeye çalışın. Hassas tahminleri bir kez 
daha gözden geçirin. 

• Anımsamanın yaratacağı sapmaları en aza indirebilmek 
için, bütün varsayımlarınızı dikkatlice inceleyip, 
belleğinizin bunları aşırı ölçüde etkilemediğinden emin 
olun. Mümkün olan her durumda gerçek istatistikleri 
kullanın. İzlenimlerin sizi yönlendirmesine izin 
vermeyin. 

Önceden Farkında Olmak, Önceden 
Hazırlıklı Olmak Demektir 
İş kararları söz konusu olduğunda, beyinsiz olmak gibi bir 
şey pek söz konusu değildir. Ne yazık ki beynimiz, kimi 
zaman bize yardımcı olmaktan çok ayağımıza köstek olacak 
şekilde, her zaman iş başındadır. Karar alma sürecinin her 
aşamasında yanlış algılamalar, önyargılar ve zihnin diğer 
oyunları yaptığımız tercihleri etkileyebilir. 

 Karmaşıklık düzeyleri yüksek ve önemli kararlar 
saptırılmaya en yatkın olanlardır, çünkü çok sayıda insandan 
gelen çok sayıda varsayımı, çok sayıda öngörüyü ve çok 
sayıda girdiyi gerektirler. Bahis ne kadar yüksekse psikolojik 
bir tuzağa yakalanma riski de o kadar yüksektir. 

�  of �20 21



Yukarıda ele aldığımız tuzakların her biri ayrı ayrı etkili 
olabilir. Ama daha da tehlikelisi, hep birlikte çalışarak 
birbirlerinin etkisini artırmalarıdır. Dramatik bir ilk izlenim 
düşüncemize çı-pa oluşturarak ilk eğilimimizi haklı 
gösterecek kanıtların peşine düşmemize neden olabilir. 
Alelacele bir karara varırız ve o karar yeni bir statüko yaratır. 
Batık maliyetlerimiz büyüdükçe, yeni ve muhtemelen daha iyi 
bir yol bulmamıza elverişli zamanı bir türlü bulamayız ve 
elimiz kolumuz bağlanır. Psikolojik yanlış yönlendirmeler üstü 
üste bindikçe, akıllı seçimler yapmak gittikçe daha zorlaşır. 

Başlangıçta da söylediğimiz gibi, her türlü psikolojik 
tuzağa karşı—bunlar ister tekil tuzaklar olsunlar, ister bir 
arada çalışsınlar—en iyi korunma uyanıklıktır. Önceden 
farkında olmak, önceden hazırlıklı olmak demektir. Zihninizin 
çal ışma tarzına yer etmiş çarpı tmalar ın kökünü 
kazıyamasanız bile, düşünmenizdeki hataları—bu hatalar 
yargı hataları haline gelmeden—açığa çıkarabilecek test ve 
disiplinleri karar alma sürecinize yerleştirebilirsiniz. Ve 
psikolojik tuzakları anlamanızı ve onlardan kaçınmanızı 
sağlayacak önlemleri almanın, yapacağınız tercihlerde 
kendinize olan güveninizi artırmak gibi bir ek yararı da vardır. 

Karar tuzakları konusunda ek okuma için bak: J. Edward 
Russo ve Paul J. H. Schoemaker, Decision Traps: The Ten 
Barriers to Brilliant Decision Making and How to Overcome 
Them (New York: Simon & Schuster, 1989) ve Max 
Bazerman, Judgment in Managerial Decision Making (New 
York: John Wiley & Sons, dördüncü basım, 1998). 
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