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Aynı yoldan ve aynı hızla gitmenize rağmen, dönüş 
yolculuğunun gidişten daha kısa sürdüğünü his-

sediyorsanız yalnız değilsiniz. Akademik anlamda ilk 
olarak 1950’lerde çalışılan bu olguya “dönüş yolculu-
ğu etkisi” (return trip effect) deniyor. Etkiyi ölçmek için 
yapılan deneylerde katılımcılar dönüş yolculuğu süre-
sinin ölçülen değerlerden yaklaşık %20 daha kısa oldu-
ğunu düşünüyor.

Dönüş yolculuğu etkisi için yaygın kabul gören 
açıklama, gidiş esnasında aşinalık kazanılan yolun dö-
nüşte daha kısa algılanması temeline dayanıyor. Za-
man algısına yönelik çalışmalar da bu açıklamayı des-
tekliyor. İlk defa tecrübe edilen bir durumda, bilinme-
dik uyaranların etkisiyle, zaman daha yavaş akıyormuş 
gibi algılanır. Bununla birlikte, deneklerin dönüş yol-
culuğunun süresine dair tahminlerinin, gidiş yolculu-
ğunun süresine dair tahminlerine kıyasla ölçülen ger-
çek yolculuk süresine daha yakın olması da gidiş yo-
lunda zaman genişlemesinin tecrübe edildiği anlamı-
na geliyor.

Ne var ki, 2011 yılında Niels van de Ven ve ekibinin 
gerçekleştirdiği deneyler, dönüş yolculuğu etkisinin da-
ha kapsamlı bir açıklama gerektirdiğini ortaya koydu. 

Ekibin tasarladığı deneylerden birinde, belirlenen he-
defe aynı yolu kullanarak ulaşan bisikletçilerin başlan-
gıç noktasına farklı rotalardan dönmesi istendi. Kont-
rol grubundaki bisikletçiler ise gittikleri yoldan geri 
döndü. Sonuçta, eşit uzunluktaki alternatif rotayı kul-
lanan bisikletçilerin süre tahminleri ile aynı yolu kul-
lanarak dönenlerin yakın değerlerde olduğu gözlendi.

Ven ve ekibi, dönüş yolculuğu etkisinin tamamla-
yıcı bileşeninin beklentilerin tersine çıkması olduğunu 
öne sürüyor. Bu görüşe göre, gidiş yolculuğunun bek-
lentimizden daha uzun sürdüğünü düşünerek dönüş 
yolunun da uzun süreceğini öngörüyoruz. Bu beklenti 
ile yola çıkınca da dönüş yolculuğunun kısa sürdüğü-
nü düşünüyoruz. İşe gidip gelmek ya da aile ziyaretle-
ri gibi sıklıkla yaptığımız yolculuklarda ise beklentileri-
miz gerçeklikle daha örtüşür hâle geldiğinden dönüş 
yolculuğu etkisini hissetmiyoruz. 
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