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Öz
‹nsanlar var oldu¤u günden bugüne bilgi edinmek için farkl›
bilgi eriﬂim kanallar› kullanm›ﬂlard›r. Duvarlara çizilen
resimlerden papirüslere, kâ¤›tlardan elektronik yay›nlara
günbegün farkl› formatlarda olan bilgi eriﬂim kanallar›
süregelmiﬂtir. Ça¤›m›z›n popüler bilgi eriﬂim kanal› da internet
ortam›nda kay›tl› olan bilgiler için kullan›lanlar›d›r. Yerel
ve metropol bölgelerde nüfus ve yaﬂam koﬂullar› fark
etmeksizin, çok say›da insan›n bilgi üretme ve bilgi yayma
organ› haline gelen sanal dünyada paylaﬂ›lan bilgiler ve
bilgilerin gerçekli¤i, bilgilerin de¤erlendirilmesi son derece
önem arz etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu önem günümüzde pek çok
insan›n da bir veya birkaç kategoride kendini görebilece¤i
internet ba¤›ml›l›¤› ve buna yönelik hastal›klarla çok daha
önemli hale gelmiﬂtir. Küçük bölgelerde yerel halk›n bilgiye
eriﬂiminde büyük önemi olan belediye kütüphaneleri,
internette kay›tl› olan bilginin de¤erlendirilmesinde insanlara
rehberlik etmelidir. Belediye kütüphanelerinin kendilerine
ait web sitelerinde, yönlendirmeler yaparak, internet
kaynaklar›n› (resmi veya gayri resmi) kullan›c›lar›n›n nas›l
de¤erlendirmeleri gerekti¤i ile ilgili yol göstermeleri
mümkündür. Bu çal›ﬂmada Türkiye ve di¤er ülkelerdeki
literatür tarand›ktan sonra belediye kütüphanelerinin web
sayfalar›ndan örneklerin seçilip, incelenmesinin ard›ndan,
belediye kütüphanelerinin hizmet verdi¤i kesimi internet
üzerinde arama yaparken web sayfalar›nda nas›l
yönlendirdikleri ve internet üzerinde elde ettikleri bilgileri
de¤erlendirme sürecine nas›l etki ettikleri, var olan ve var
olmas› gereken uygulamalar ile ilgili teorik bilgi verilmiﬂtir.
Çal›ﬂmada webdeki bilgileri de¤erlendirme sürecinde
kriterlerin neler olabilece¤i saptanm›ﬂt›r. Sonras›nda internette
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var olan eksik veya yanl›ﬂ bilgilerin varl›¤›n›n bir sonucu
olarak ortaya ç›kan bilgi kirlili¤i ve bilgiyi de¤erlendirme
konusunda, bilgi ve/veya enformasyon yöneticilerinin belediye
kütüphanesi kullan›c›lar›nda fark›ndal›k oluﬂturmak için
webdeki bilgi hizmetlerinde hangi noktalarda yol göstermeleri
gerekti¤i ortaya konmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Bilgi kirlili¤i, internetteki bilginin
de¤erlendirilmesi, internet ba¤›ml›l›¤›, internette eksik bilgi,
internette yanl›ﬂ bilgi.
Giriﬂ
Bilgi toplumu olma yolunda internet kullan›m› gün geçtikçe
artmaktad›r. Ev ve iﬂ yerlerinde internet olmadan çal›ﬂman›n
mümkün olmad›¤› bir döneme ad›m atm›ﬂ bulunmaktay›z.
Bunlara ek olarak cep telefonlar›nda internetin kullan›m› ise
hayat›m›z›n hemen her an›nda, a¤ üzerinden insanlar›n
birbirleriyle iletiﬂimini olanakl› hale getirmiﬂtir. ‹nternet
kullan›m›n›n yo¤unlaﬂmas›, avantajlar›n yan› s›ra dezavantajlar›
da beraberinde getirmektedir. Hangi kanal arac›l›¤›yla olursa
olsun insano¤lunun her zaman bilgiye ihtiyac› ve merak›
vard›r. Günümüzde internetin kullan›m›, bu açl›¤› doyurma
konusunda görevi en h›zl› yerine getiren araçt›r. Bu yo¤un
iletiﬂimin temelinde bilgiye eriﬂmek iste¤inin yatt›¤› söylenebilir.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yaln›zca bilgiye
eriﬂmek de¤il, eriﬂilen bilginin do¤rulu¤unun ve güvenirli¤inin
de¤erlendirilmesinin daha da önemli oldu¤udur. Günümüzde
k›rsal ya da metropol bölgeler aras›nda say›sal uçurum
ba¤lam›nda bilgiye eriﬂme konusunda her ne kadar farkl›
eriﬂim ortamlar› kullan›lsa da, bilgi teknolojilerinin ve internetin
olmad›¤› bölgeler hemen hemen hiç denecek kadar azd›r.
Halk yediden yetmiﬂe hem daha h›zl› ve kolay, hem de
popüler olan bir yöntem olarak internet üzerinden bilgiye
eriﬂmeyi tercih etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye’de de halk›n›n
yüksek e¤itim alma oran› daha düﬂük olan bölgelerden,
yüksek e¤itim alan birey oran›n›n daha yüksek oldu¤u
bölgelere kadar her yerde belediye kütüphaneleri halka yön
gösterici nitelikte olmal›d›r. Özellikle k›rsal bölgelerde yaﬂayan
halk›n, edinilen bilgilerin do¤rulu¤unu de¤erlendirme ve
bilgiye daha eleﬂtirel ve seçici bir ﬂekilde yaklaﬂmalar›
konusunda yönlendirilmeleri gerekti¤i düﬂünülebilir. Büyük
küçük demeksizin, maddi gelirleri farkl›l›k gösterse bile her
insan›n teknolojiyle bir ﬂekilde ba¤› oluﬂmuﬂ durumdad›r ve
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insanlar a¤›rl›kl› olarak bilgi edinmek için interneti
kullanmaktad›r. Bu sebepten, yerel halk›n bilgi edinmesi
konusunda büyük bir araç olan belediye kütüphaneleri
bilgiye eriﬂim sürecinde fiziksel ortamda bilgi hizmeti vermenin
yan› s›ra, web üzerinden internet kaynaklar› arac›l›¤›yla
hizmet verdikleri bölgelerin yerel belle¤ini oluﬂturarak
kullan›c›lar›na h›zl›, güvenilir, bilimsel ve bilgi hizmeti
sunmay›; hizmet verdikleri kesimi bilgilendirmeyi ve
bilinçlendirmeyi amaçlamaktad›r. ‹nternet üzerinde resmi
ve/veya resmi olmayan kaynaklar arac›l›¤›yla paylaﬂ›lan
bilginin ne ﬂekilde de¤erlendirilmesi gerekti¤i, o yörenin
temel bilgi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktan sorumlu olan belediye
kütüphanelerince yerine getirilmelidir. ‹ngiltere, ABD ve
Avrupa’daki milli kütüphaneler ve üniversite kütüphanelerinin
hemen hemen hepsinde kütüphane web sayfalar›nda
araﬂt›rmac›lar için internet kaynaklar›n› de¤erlendirme ile
ilgili bilgi verilmektedir. Yurt d›ﬂ›ndaki belediye kütüphaneleri
olarak de¤erlendirebilece¤imiz halk ve ﬂehir kütüphanelerinin
web sayfalar›nda internet kaynaklar›n› de¤erlendirme ile ilgili
herhangi bir alana rastlan›lamam›ﬂt›r. Türkiye’de üniversite
kütüphanelerinin web sayfalar›nda bile internetteki bilginin
de¤erlendirilmesi/internet kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi/webdeki kaynaklar›n de¤erlendirilmesi ile ilgili bir alan
bulunmazken; bu yap› yüksek e¤itim alma oran› düﬂük olan
k›rsal bölgelerdeki insanlar için belediye kütüphanelerinin
web sayfas›nda kesinlikle dikkat çekecek bir ﬂekilde
paylaﬂ›lmas› gereken bir bilgidir. Çünkü dijital ça¤da insanlar
her türlü bilgiye eriﬂmek için interneti kullanmay› büyük
kolayl›k olarak görmektedirler. ‹nsanlar gerek günlük olaylarla
ilgili bilgi edinirken, gerekse bilimsel çal›ﬂmalar› s›ras›nda
derin araﬂt›rmalar yaparken dünyan›n her yerinden bilgi
edinebilmektedirler. Bu sebeple elektronik kaynaklar
arac›l›¤›yla bilgi edinirken yap›lan de¤erlendirme son derece
önem arz etmektedir.
Elektronik Bilgi Kaynaklar›n›n Kullan›m›
Geleneksel diye nitelendirebilece¤imiz bas›l› bilgi kaynaklar›n›n
yerini gün geçtikçe elektronik bilgi kaynaklar› almaya
baﬂlam›ﬂt›r. Yo¤unlukla kullan›lan bas›l› kaynaklar aras›nda
sayabilece¤imiz bibliyografya, sözlük, ansiklopedi, kitap,
dergi, broﬂür, tez, rapor, sempozyum bildirileri, makaleler
ve benzerlerinin yan›nda günümüzde elektronik kitaplar,
veri tabanlar›, web siteleri, sosyal platformlar, forumlar, aç›k
arﬂivler, mailler, cep telefonu mesajlar› vb. elektronik kaynaklar;
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bilgi üretim, paylaﬂ›m ve eriﬂim ortamlar› olarak hayat›m›z›n
merkezine yerleﬂmiﬂ durumdad›r. Elektronik kaynaklar›n
günümüzdeki çevrimiçi olarak yo¤un kullan›m›, bilgiye
eriﬂimde ilk tercih edilenin internet oldu¤u anlam›na
gelmektedir. Bilgiye ulaﬂmak için kullan›lan bilgi yay›m
organlar›ndan olan radyo, televizyon ve bas›l› yay›nlardan
sonra günümüzün en önemli bilgi yay›m organ› internet
haline gelmiﬂtir. Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de
internet ve bilgisayar kullan›m oran› h›zla artmaktad›r. TÜ‹K’in
yapt›¤› araﬂt›rmaya göre 2004 y›l›ndan 2015 y›l›na kadar
geçen süreç içerisinde internet ve bilgisayar kullan›m›;
çal›ﬂanlarda %20-30’lardan %70-80’lere ulaﬂ›rken,
çal›ﬂmayanlarda ise bu oran 2004’te %10’u geçmezken 2015’te
%50’yi bulmuﬂtur (Türkiye ‹statistik Kurumu [TÜ‹K], 2015).
Özellikle çal›ﬂanlar›n ve e¤itim-ö¤retimine devam edenlerin
internet ve bilgisayar› oldukça yo¤un kullanmas›, bilgiye
eriﬂim konusunda tercih edilen yay›n organ›n›n art›k internet
oldu¤unun bir kan›t› olarak görülebilir.
H›zl› ve an›nda iletiﬂim teknolojilerinin geliﬂimi, internetin
kullan›m›, iletiﬂimin teknoloji yoluyla etkili bir ﬂekilde
kullan›lmas›na sebep olmuﬂtur (Bozkurt, 2013, s.690). Yo¤un
bir biçimde kullan›lmaya baﬂlayan bu teknoloji devrimi ile
bilgi gereksinimini karﬂ›lamak isteyen kullan›c› profilinde de
baz› farkl›l›klar ortaya ç›km›ﬂt›r. Teknolojiyi sonradan
benimseyenler (göçmenler) teknolojiyle do¤up büyüyenler
(yerliler) olmak üzere iki farkl› nesil ortaya ç›km›ﬂt›r (Bozkurt,
2014, s. 514). Dijital yerlilerden dijital göçmenlere kadar
hemen herkesin elinde ak›ll› telefonlar›n bulunmas›, pek çok
bireyin kiﬂisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar ya da tablete
sahip olmas› ve uygun fiyatla dünyan›n neredeyse her
yerinden internete eriﬂilebilir durumda olmas›, insanlar›
interneti yo¤un kullanmaya özendirmektedir. ‹letiﬂimin, bilgi
ve iletiﬂim teknolojileri arac›l›¤›yla h›zlanmas›, bilgiye çabuk
eriﬂilmesine; sürekli yeni bilginin üretilmesi ise güncel bilginin
raf ömrünün k›salmas›na neden olmakta ve günümüz bireyleri
sürekli olarak yo¤un bilgiye maruz kalmaktad›r (Bozkurt,
2013, s.690). Bilgi ve iletiﬂim teknolojileriyle internetin yo¤un
kullan›m› baz› yeni terimlerin ortaya ç›kmas›na da yol açm›ﬂt›r.
Örne¤in, Prensky dijital yönden güçlendirilmiﬂ insan›n belki
“Homo Sapiens Digital”, yani dijital insan, olarak
adland›r›labilece¤ini söylemektedir (Pensky, 2009, s.2). Peki
ama dijital güçlülük nedir? Bu durum dijital ortamlar› ve
cihazlar› yo¤un kullanmak m›, maksimum kullan›mda do¤ru
ve etkin kullanmak m›d›r? Bu nokta çal›ﬂmam›z›n di¤er
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yönleriyle birlikte ele al›nd›¤›nda daha yerine oturacakt›r.
‹nternette do¤ru bilgi üretmek ve paylaﬂmak, do¤ru bilgiye
eriﬂmek ve bilginin do¤rulu¤unu de¤erlendirebilmek son
derece önem arz etmektedir. Sanal dünyada yanl›ﬂ bilginin
bilerek ve/veya bilmeyerek paylaﬂ›lmas› bireysel ya da
toplumsal problemlere neden olabilmektedir. ‹nternetin do¤ru
kullan›lmamas›; aﬂ›r› internet kullan›m›yla ilgili gerekli
tedbirlerin al›nmamas› ve internet okuryazarl›¤› konusunda
yeterlili¤in olmamas›; fiziksel, davran›ﬂsal ve psikolojik baz›
olumsuz durumlar› ortaya ç›karabilmektedir. Bu yüzden hem
aﬂ›r› internet kullan›m›n›n hem de özellikle yanl›ﬂ internet
kullan›c›s› olman›n önüne geçmek gerekmektedir.
Belediye Kütüphaneleri ve ‹nternet
Belediye kütüphaneleri yerel halk›n zaman geçirmek; gazete
okumak, dergilere göz atmak; çocuklar›n ise kitap ödünç
almak ya da okumak, ödevlerini yapmak ve araﬂt›rmalar›n›
yapmalar› için kulland›klar› mekânlard›r. Bu kütüphaneler,
metropol bölgelerde bu faaliyetlerinin yan›nda daha farkl›
amaçlarla, daha farkl› kullan›c›lara da hizmet vermeyi
hedefleyen yerlerdir. Yukar›da da bahsetti¤imiz gibi bilgi
teknolojileri ve internetin geliﬂmesiyle beraber insanlarda
internetten bilgi edinme al›ﬂkanl›¤› do¤muﬂ ve genelde daha
çok tercih edilen yöntem olmuﬂtur. Bu süreçte belediye
kütüphanelerinin de internet kaynaklar›ndan bilgi edinen
kullan›c›lar için hizmet anlay›ﬂlar›n› revize etmeleri
gerekmektedir.
Türkiye’de 700’den fazla “Belediye Kütüphanesi” olarak
nitelendirilmiﬂ belediyelere ait kütüphane bulunmaktad›r.
Bunlardan çok az›n›n tam olarak yerel halk›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layabilecek boyutta belediye kütüphanesi oldu¤unu
söylemek mümkündür. Ancak belediye kütüphanelerinin
yerel bir toplulu¤un ortak bilgi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
amac›yla hizmet vermesi gerekti¤i ve daha aktif bir ﬂekilde
kullan›lmas› gerekti¤i herkes taraf›ndan bilinmektedir. Belediye
kütüphanelerinin daha aktif kullan›lmaya baﬂlanmas› halka
da bilgiye eriﬂme, bilgiyi kullanma ve de¤erlendirme
konusunda daha fazla yard›mc› olacakt›r. Böyle bir durum,
insanlar›n internet üzerinden bilgi edinme davran›ﬂ›n›
etkileyecek kütüphane web sitelerinin yeterlili¤i ile yak›ndan
ilgilidir. Türkiye’de belediye kütüphaneleri incelendi¤inde
çok az say›da belediye kütüphanesinin kendisine ait bir web
sitesi bulundu¤u görülmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda gelenler;
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Karabük Zübeyde Han›m ‹l Halk Kütüphanesi (Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›), Buca Belediyesi Halk Kütüphanesi (Buca
Belediyesi), Antalya Büyükﬂehir Belediyesi Do¤an H›zlan
Kütüphanesi (Antalya Büyükﬂehir Belediyesi), Konya
Büyükﬂehir Belediyesi Koyuno¤lu ﬁehir Müze ve Kütüphanesi
(Konya Büyükﬂehir Belediyesi), Pursaklar Belediyesi ﬁehir
Araﬂt›rmalar› Kütüphanesi (Pursaklar Belediyesi), ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi Atatürk Kitapl›¤› (Kültür Daire Baﬂkanl›¤›
Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü) ve Nilüfer Belediyesine
ait Demirci Kütüphanesi (Nilüfer Belediyesi) ve Nilüfer
Belediyesi ﬁiir Kütüphanesi (Nilüfer Belediyesi)’dir. Söz
konusu kütüphaneler bulunduklar› bölgenin yerel halk›na
bilgi hizmeti sunman›n ötesinde bilimsel nitelikte genel ve
özel konularda araﬂt›rma yapmak isteyen kullan›c›lara hizmet
vermeyi amaçlamaktad›r. Örne¤in, Pursaklar Belediyesi
Kütüphanesi bir ﬂehir araﬂt›rmalar› kütüphanesi olarak lisans
ve lisansüstü e¤itim alm›ﬂ/almakta olan ö¤renciler,
akademisyenler, ﬂehir yöneticileri, gazeteciler, araﬂt›rmac›yazarlar ve ﬂehir üzerine araﬂt›rma yapmak isteyen kullan›c›lara
hizmet vermektedir (Pursaklar Belediyesi). ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Atatürk Kitapl›¤› da yine Türkiye’nin oldukça
kaliteli hizmet sunan belediye kütüphanelerinden biridir.
Dermesi, kullan›c› hizmetleri ve web sitesiyle Türkiye
genelindeki belediye kütüphanelerinden farkl› oldu¤unu
ortaya koymaktad›r. Nilüfer Belediyesi de farkl› konularda
hizmet sunan kütüphaneleri ile ön plana ç›kan belediye
kütüphanelerimizden biridir. Verdi¤i hizmetlerle halk
kütüphanesi, hatta bir üniversite kütüphanesi gibi iﬂlevleri
yerine getirmeyi amaçlayan bu kütüphane; hem sosyal hem
de bilimsel yönden çeﬂitli etkinlikler gerçekleﬂtirmektedir.
Örnek verilen bu kütüphanelerin yapt›klar› etkinlikler,
dermeleri, verdikleri fiziksel ve elektronik hizmetler yan›nda
web siteleriyle de di¤er belediye kütüphanelerine örnek
olabilecek niteliktedir. Ankara’ya bakt›¤›m›zda, Büyükﬂehir
Belediyesine ait oldu¤u bilgisi belediyenin web sitesinde
verilen Mutlu Kültür Merkezi Kütüphanesi, Hüseyin Gazi
Ahmet Ayçiçek Kütüphanesi ve Han›mlar Lokali Kütüphanelerinin ise kendilerine ait bir web siteleri dahi bulunmamaktad›r
(Ankara Büyükﬂehir Belediyesi, 2016).
‹ngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerinde halk kütüphanelerini,
ﬂehir kütüphanelerini ve küçük yerleﬂim bölgelerindeki
kütüphaneleri, belediye kütüphaneleri olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Yurtd›ﬂ›ndaki kütüphanelerden Berlin Public
Library (Berlin Public Library), Warsaw Community Public
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Library (Warsaw CommunityPublic Library), Vienna Public
Library (Vienna Public Library), Zentral- und Landesbibliothek
Berlin (Zentral- und Landesbibliothek Berlin), Toronto Public
Library (Toronto Public Library) kurumlar›n› belediye
kütüphaneleri belediye kütüphaneleri olarak örnek
gösterilebilir. Sayd›¤›m›z bu kütüphanelerin web siteleri
incelendi¤inde Türkiye’deki bir üniversite kütüphanesine
eﬂde¤er hizmetler sunduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Dermeleri,
verdikleri fiziksel ve elektronik hizmetler, kataloglar› ve
güncellemeleri aç›s›ndan nitelikli hizmet veren bu
kütüphanelerin web sitelerinde internet kaynaklar›n›
de¤erlendirme ile ilgili özel bir alan bulunmad›¤› görülmektedir.
Oysaki günümüz bilgisayar ve iletiﬂim teknolojilerinin h›zla
geliﬂmesiyle birlikte günlük ve/veya bilimsel bilgilerin bile
internet üzerinden eriﬂilmesi söz konusudur. Kütüphaneler
fiziksel ortamda do¤ru bilgiye nas›l eriﬂilece¤i konusunda
kullan›c›lar›n› yönlendirdi¤i gibi, internet üzerinden genel
bilgi edinme (gazete haberleri, sosyal medya haberleri vb.)
veya araﬂt›rma yapt›klar› konularda bilgi sahibi olma (lisans
ve lisansüstü e¤itimlerde, bilimsel araﬂt›rmalar vb.) konusunda
da kullan›c›lar›na bilgi kaynaklar›ndaki bilgiyi de¤erlendirme
konusunda yol gösterici rolü üstlenmelidir.
Yurt d›ﬂ›nda web sitelerinde ‹nternet kaynaklar›n›n
de¤erlendirilmesi ve bu yönde oluﬂturulmuﬂ kriterlere yer
veren örnek kütüphaneler olarak: George Town University
Library (George Town University), University of Illinois at
Urbana –Champaign (University of Illinois at Urbana –
Champaign), Lee College Library (Lee College Library), Online
Library Learning Center (Online Library Learning Center),
Virginia Tech University Libraries (Virginia Tech University
Libraries), UC Berkeley Library (UC Berkeley Library), Library
of Congress (Library of Congress) gibi kütüphanelerin web
sitelerinde farkl› baﬂl›klar›n alt›nda webdeki/internetteki bilgi
kaynaklar›n› de¤erlendirme ile ilgili kriterler belirlenmiﬂtir.
Bu kriterlere özellikle kütüphanenin sayfas›nda yer verilme
sebebi, araﬂt›rmalar› için internetten edindikleri bilgiyi
kullananlar›n, hangi kayna¤›n daha do¤ru bilgiyi içerdi¤ini
sorgularken eleﬂtirel yaklaﬂmalar›n› sa¤lamakt›r. Bunu yaln›zca
bilimsel araﬂt›rma ve çal›ﬂmalarda de¤il, günlük hayatta
gereksinim duyulan bilgiler için de söz konusudur. Halka
hizmet vermesi beklenen ﬂehir, halk ve belediye
kütüphanelerinin de hitap ettikleri kullan›c›lar›n alg›s›na,
ilgisine ve ihtiyac›na yönelik olarak, internet kaynaklar›n›
de¤erlendirmeyle ilgili rehberlik hizmeti sunmalar›
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gerekmektedir. Bunu da, halk›n dikkatini çekebilecek haberler,
örnekler ve yaz›lar eﬂli¤inde web sitelerindeki yönlendirmeler
ile yapmal›d›rlar.
‹nternette Bilgi Kirlili¤i
‹nternet kaynaklar›ndaki bilgiyi kullan›rken dikkat edilmesi
gereken en önemli husus, bilginin do¤rulu¤unun
de¤erlendirilmesidir. Çünkü bu s›n›rs›z bilgi y›¤›n›n›n içinde
çok say›da do¤ru olmayan bilgi de bulunmaktad›r. Bu bilgiler
bilinçli veya bilinçsiz bir ﬂekilde paylaﬂ›lmaktad›r. Paylaﬂ›lan
bu yanl›ﬂ bilgilerle oluﬂan bilgi kirlili¤i ise sahtekârl›¤a,
savaﬂlara, hatta ölümlere bile yol açabilmektedir. Tarihsel
olarak bak›ld›¤›nda, yan›lt›c› bilgilendirmenin net bir baﬂlang›ç
tarihine ulaﬂmak güçtür (Arma¤an, 2003, s.184). The
Independent muhabiri Rupert Cornwell, yazd›¤› yaz›larda,
ABD’nin so¤uk savaﬂ ve sonras› y›llarda dezenformasyonu
kullanarak nas›l etkili olabildi¤ine de¤inmektedir. Yazar bir
yaz›s›nda ﬂöyle söylemektedir (Rupert, 2002):
“ABD 'dezenformasyon ‘un en 'görkemli' örne¤ini Körfez
Savaﬂ› öncesi sergiliyor. 1990'da George Bush, ABD
Kongresi'nde 15 yaﬂ›ndaki bir Kuveytli k›z› konuﬂturuyor.
Genç k›z, Kuveyt'i iﬂgal eden Irakl› askerlerin kuvözlerdeki
prematüre bebekleri nas›l ç›kar›p öldürdüklerini, sonra da
bu kuvözleri Ba¤dat'a götürdüklerini anlat›yor. Bu dehﬂet
verici hikâyenin Bush'un harekâta onay almas›nda etkili
oldu¤u biliniyor. Sonradan bu k›z›n Kuveyt'in kiralad›¤›
Amerikal› bir halkla iliﬂkiler ﬂirketi taraf›ndan bulundu¤u,
Kuveytli bir diplomat›n k›z› oldu¤u ve hikâyesinin de yalandan
ibaret oldu¤u ortaya ç›k›yor."
‹nternette paylaﬂ›lan bilgilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir
ﬂekilde bilgi kirlili¤i yaratabilece¤ine emsal oluﬂturabilecek
bir an›s›n› ünlü köﬂe yazarlar›m›zdan biri olan Do¤an H›zlan,
52. Kütüphane Haftas›’ndaki köﬂe yaz›s›nda okurlar›yla
paylaﬂm›ﬂt›r (H›zlan, 2016).
“…Kütüphaneleri savundu¤umuzda, hemen ard›ndan gelen
itirazlar› siz de bilirsiniz: ﬁimdi internet var. Yaz›l› bir
kaynakta s›namas› yap›lmayan bilgilerin pek çok kiﬂiyi nas›l
yan›ltt›¤›n›n örnekleri saymakla bitmez. ‹nternette dolaﬂan
as›ls›z bilgilerin nelere yol açt›¤›n›n örneklerinden birini
yine yazmal›y›m. Bir gün e-postama Gabriel Garcia
Marquez’in ‘Veda Mektubu’ adl› bir metin geldi. Yazar›n
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temsilcisi Carmen Balcells’i (topra¤› bol olsun) tan›yordum,
hemen arad›m. Marquez’in böyle bir metninin olmad›¤›n›
söyledi. Ertesi gün durum ﬂöyleydi. Hürriyet hariç birçok
gazetede bu mektup yay›nlanm›ﬂt›. Y›llar sonra yazar
hakk›nda inceleme yapacaklar, sadece internet bilgisiyle
yetinirse bu olmayan mektuptan da yararlanacakt›r. Bir kez
de Metin Üstünda¤’›n ﬂiiri Behçet Necatigil’in ﬂiiri diye aylarca
internet sitelerinde dolaﬂm›ﬂt›…»
Yanl›ﬂ bilginin paylaﬂ›lmas› örnekleri say›ca oldukça fazlad›r
ve daha da önemlisi insanlar›n bu bilgilere inanmas› dünyay›
yerinden oynatabilecek güce sahip oldu¤udur. Bilgi kirlili¤inin
artan bilgi birikimi ve internetin yayg›n kullan›m›yla daha
da büyüyen bir problem haline geldi¤i aç›kça ortadad›r. Son
y›llarda da dünyada ve Türkiye’de bu kavramla ilgili çeﬂitli
tespitler ve araﬂt›rmalar yap›lmaktad›r. Örne¤in sosyal medya
üzerinden yay›lan bir tak›m günlük haberlerin do¤ru bilgi
içermemesi nedeniyle çok say›da insan›n hayat› tehlikeye
at›lmaktad›r. Bu sebeple 7-8 May›s 2015 tarihinde ‹stanbul’da
düzenlenen 5. G›da Güvenli¤i Kongresi’nde gündeme getirilen
konulardan biri de g›dalarla ilgili sosyal medyada var olan
bilgi kirlili¤i olmuﬂtur. Kongrenin sonuç bildirgesinde g›dada
bilgi kirlili¤i için yasal düzenleme talebinde bulunulmuﬂtur.
“Bilgi kirlili¤i ile mücadelede, bilim odakl› yasal düzenlemelere
ihtiyaç vard›r.” Denilmiﬂtir (G›da Hatt› “G›da Bilgi Platformu”,
2015). Yine kimi web sitelerinde insanlar kand›r›larak; maddi
ve manevi zarara u¤ratacak aldat›c› bilgiler paylaﬂ›lmaktad›r.
Faydas› olmayacak ürünlerin yüksek mebla¤larda internet
üzerinden sat›ﬂ› ya da ürün sat›n alan birine, ekranda görünen
üründen farkl› bir ürün gönderilmesi vb. do¤ru olmayan
bilgilerin bir hayli artt›¤› ortaya koymaktad›r. Lefebvre bir
çal›ﬂmas›nda dezenformasyon olgusunun tarih boyunca
bilginin sahteleﬂtirilmesi olarak var oldu¤unu belirtmektedir.
Etnik çat›ﬂmalar, yap›lanlar için günah keçisi ç›kartma, güçlü
kiﬂilerin yapt›klar› için medya deste¤i yaratma gibi noktalarda
dezenformasyonun çok eskilerden beri kullan›ld›¤›n›
belirtmektedir. Bunun yan›nda bilgi ve iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂme ve yayg›nl›k artt›kça bilginin sahteleﬂtirilmesinin
de daha kolay bir hale geldi¤ini, daha büyük kitlelere bu
bilginin ulaﬂt›r›labildi¤ini söylemektedir (Lefebvre, 2008, 605).
Rupert Cornwell’in örne¤i verilen ABD’nin so¤uk savaﬂ ve
sonras› y›llarda yaﬂanan olay da bu durumu kan›tlamaktad›r
(Rupert, 2012). K›sacas› yanl›ﬂ bilgi ve yanl›ﬂ bilginin kas›tl›
ve/veya kas›t olmaks›z›n yay›lmas› hep olmuﬂtur ancak
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internet üzerindeki bilgi ak›ﬂ›n›n ve paylaﬂ›m›n h›z ve yo¤unluk
aç›s›ndan fazlas›yla artmas› bu durumu daha tehlikeli bir
hale getirmektedir.
Bilgi ça¤›nda internet ortam›nda “ﬂehir efsaneleri” diyebilece¤imiz, büyük bir h›zla yay›lan yan›lt›c› bilgilerin önüne
geçmek için kamu bilinci oluﬂturman›n yollar› aranmaktad›r.
Ancak her ne kadar internetteki dezenformasyonun önüne
geçilmek istenmesi belirtilse de “ﬂehir efsaneleri” hala çeﬂitli
formatlarda (aldat›c› web siteleri, ve e-posta yoluyla vb.)
yay›lmaya devam etmektedir (Mohammed, 2012, s.74).
Türkçe ’de dezenformasyon (Fr. Désinformation) olarak
tan›mlanan bilgi kirlili¤i; Dil Kurumu’nun Yabanc› Sözlere
Karﬂ›l›k K›lavuzu’nda, bilgiyi çarp›tma, kiﬂiyi veya kurumu
herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçe¤i sapt›rarak yanl›ﬂ
bilgilendirme olarak tan›mlanm›ﬂt›r (Türk Dil Kurumu [TDK]).
Buna ek olarak her ne kadar bu tan›mda yer almasa da
literatürde bireylerin do¤rulu¤undan emin olmadan bilinçsizce
paylaﬂt›klar› yanl›ﬂ bilgiler de bulundu¤u ortadad›r. Hernon
ise "Disinformation and Misinformation through the Internet:
Findings of an Exploratory Study" isimli makalesinde
dezenformasyonu, yanl›ﬂ bilgi dürüst hatalar (Misinformation)
ya da yanl›ﬂ yönlendirmek veya kand›rmak için kas›tl› olarak
yanl›ﬂ bilgiyi ortaya koymak (Disinformation); ﬂeklinde
belirtmiﬂtir (Hernon, 1995, s. 134). Türkçe’ye dezenformasyon
sözcü¤ü Frans›zca’dan gelmiﬂtir. Ar›kan çal›ﬂmas›nda;
enformasyon kirlili¤inin iki temel bileﬂenden oluﬂtu¤unu;
‘misenformasyon’, yani gizli veya art niyet olmaks›z›n eksik
veya hasarl› bilgi ve ‘dezenformasyon’, yani kötü niyetli
olarak ortaya sürülen yanl›ﬂ, çarp›t›lm›ﬂ, tutars›z veya eksik
bilgi oldu¤unu belirtmiﬂtir (Ar›kan, 2009, s.18)
Bilgi bilim alan› ile ilgili önemli bir kaynak olan ODLIS
(Online Dictionary of Library and Information Science)’de
disinformation, ço¤unlukla farkl› eylem ve görüﬂe sahip
olanlar› kand›rarak do¤ru olmayan bilgileri yaymak; d›ﬂ
iliﬂkilerde ve askeri çat›ﬂmalarda düﬂman› yan›ltmak için
kullan›lan bir teknik oldu¤u belirtilmiﬂtir (Reitz, 2004-2014).
Disinformation ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; Misinformation teriminin
sözlük anlam›n›n yine hatal› ve yanl›ﬂ bilgi verme oldu¤u
fakat kas›tl› veya kas›t olmadan yanl›ﬂ bilgilendirme olarak
tan›mland›¤› görülmektedir (Reitz, 2004-2014). Bu iki kavram
aras›nda büyük bir fark olmaks›z›n bilgi kirlili¤ini temsil
ettikleri bir gerçektir.
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Yap›lan araﬂt›rmalar genellikle Google, Yahoo, Bing gibi
arama motorlar›ndan bilgiye ulaﬂ›ld›¤› yönündedir. Bu arama
motorlar› belirli kriterleri kullansa da bilginin do¤rulu¤unu
ve eksikli¤ini test etmemektedir. Bizim beklentimiz internet
üzerinden ulaﬂ›lan bilgilerin eksik ya da tam oldu¤unun
anlaﬂ›labilmesidir. Özellikle gençler ve çocuklar üzerinde
belirgin bir ﬂekilde etkisini gösterdi¤i düﬂünülen internetin
olumsuz etkileri, belki de ilerleyen süreçte her biri tüm dünya
taraf›ndan resmi olarak kabul görmüﬂ hastal›klar olarak
de¤erlendirilecektir.
‹nternet Hastal›klar› ve ‹nternetin Olumsuz Etkileri
‹nternet Ba¤›ml›l›¤›
‹nternetin hayat›m›zda yads›namayacak olumlu yönleri
olmas›na karﬂ›n bilgi kirlili¤i nedeniyle olumsuz etkilerinin
oldu¤u da bir gerçektir. ‹nternet kullan›m›n›n yo¤unlu¤u ve
getirdi¤i kolayl›klar beraberinde baz› rahats›zl›klar› da gündeme
getirmiﬂtir. ‹nternet ba¤›ml›l›¤› ve iliﬂkili olarak ortaya ç›km›ﬂ
baz› olumsuz durum, davran›ﬂ ve al›ﬂkanl›klar› internet
hastal›klar› dahilinde ele almak mümkündür. ‹nternet
ba¤›ml›l›¤›, internetin aﬂ›r› kullan›m›n›n do¤al bir sonucunda
ortaya ç›km›ﬂt›r. Belki elle tutulur gözle görülür somut bir
hastal›k olmad›¤›ndan, belki de ﬂimdiye nazaran eski tarihte
internetin daha az yayg›n olmas›ndan kaynakl› olarak, internet
ba¤›ml›l›¤› ile ilgili ilk söylemler çok ciddiye al›nmam›ﬂt›r.
1995’de psikiyatrist Ivan Goldberg PsyCom.net’te esprili bir
ileti yay›nlam›ﬂt›r. ‹letide konu ilgili semptom ﬂu ﬂekilde
tan›mlam›ﬂt›r (Perdew, 2014, s.25). “‹nsanlar›n bilgi edinme
konusunda kendilerini tatmin etmek için internette harcad›klar›
zaman›n miktar›n› belirgin bir biçimde art›rma gereksinimidir.”
(Wallis, 1997, s.28). Bu düﬂünce ve söylem kimileri taraf›ndan
vesvese ya da saçmal›k olarak nitelendirilmiﬂ olsa bile
gelecekte ciddi bir tehlikenin insanlara verece¤i zarar› öngören
bir ses olmuﬂtur (Perdew, 2014, s.26). ‹nternet hastal›klar›
ve internet ba¤›ml›l›¤›yla ilgili ilk çal›ﬂmalar› yapt›¤› bilinen
isimlerden biri olan Kimberly Young da 1996 y›l›nda baz›
tespitlerde bulunarak teknolojinin yeni bir formu olan bu
yeni hastal›¤›n ortaya ç›kt›¤›n› ortaya atm›ﬂ ve internet
ba¤›ml›l›¤›n› dürtü kontrol bozuklu¤una benzetmiﬂtir (Aktaran:
Perdew, 2014, s.26).
‹nternet ba¤›ml›l›¤› günümüzde hala ABD’de resmi bir hastal›k
olarak kabul görmüﬂ de¤ildir. Her ne kadar resmiyet
kazanmam›ﬂ olsa bile internet ba¤›ml›l›¤›n›n insanlar›n
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yaﬂam›n› olumsuz yönde etkileyece¤i kabul edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. ABD ve Avrupa'daki araﬂt›rmalar aﬂ›r› bilgisayar
kullan›m›n›n sosyal, psikolojik ve nörolojik problemlerle
sonuçlanarak nüfusun yüzde 8.2’si gibi bir kesimi
etkileyebilece¤ini göstermektedir (Cash, Rae ve Steel, 2012,
s. 292). Amerika internet kullan›m›nda en büyük yo¤unlu¤un
yaﬂand›¤› ülke diyebilece¤imiz bir durumdad›r ancak, hala
yeterli uygunlukta olmad›¤› düﬂüncesiyle internet ba¤›ml›l›¤›,
ba¤›ml›l›k türlerinden herhangi birinin alt›nda kendine yer
edinememiﬂtir. Amerikan Psikiyatri Derne¤i (APA); 2013
y›l›nda yay›nlanan Mental Bozukluklar›n (DSM-5) Tan›sal ve
‹statistiksel El Kitab›n›n beﬂinci bask›s›nda internet ba¤›ml›l›¤›n›
bir ruhsal bozukluk olarak tan›mlamamaktad›r (American
Psychiatric Association [APA], 2013, s.795). Amerikan Psikiyatri
Derne¤i Psikiyatri ile ilgili hastal›klar› tan›mlad›¤› yay›nlar›n
yetkesi birçok ülke taraf›ndan do¤ru kabul edilebilir
konumdad›r. 2013 y›l›nda ç›karm›ﬂ oldu¤u bu edisyon ise
psikiyatrinin incili olarak kabul görülmektedir (Dhar, 2013).
Her ne kadar resmi olarak otorite olarak kabul edilebilen bir
yay›n taraf›ndan internet ba¤›ml›l›¤› bir hastal›k olarak
nitelendirilmese de internete olan ba¤l›l›¤›n gelecekte insanlar›
fazlas›yla etkileyebilece¤i gerçe¤ini görmek pek de zor
de¤ildir.
ABD’de internet ba¤›ml›l›¤›n›n hastal›k olarak kabul
edilmemesinin aksine Güney Kore’de internet ba¤›ml›l›¤› ve
benzeri durumlar son derece ciddiye al›nmaktad›r ve çeﬂitli
uygulamalarla bu ba¤›ml›l›¤›n önüne geçmek için tedbir
almaya çal›ﬂmaktad›r. Örne¤in, Güney Kore’de çocuklar›n
disiplinini sa¤layabilmek için gönderildikleri “sözde acemi
birlik” olarak bilinen, askeri bir yap›ym›ﬂ gibi gösterilen kamp
ﬂeklindeki merkezler bulunmaktad›r. ‹nternet ba¤›ml›l›¤›
oldu¤u düﬂünülen çocuklar ya bu birliklere ya da dan›ﬂma
merkezlerine gönderilmektedir (Perdew, 2014, s.12). Çocuklar›
koruma amac›yla hem aileler hem de hükümet taraf›ndan
fiziksel ve psikolojik olarak ciddi rahats›zl›klara sebep
olabilece¤i düﬂünülen internet kullan›m›yla ilgili bir yasa
ç›kar›lm›ﬂt›r. Nisan 2011’de ç›kar›lan bu yasa Güney Kore’de
Çocuk Koruma Yasas›’n›n bir parças› olarak Parlamento’dan
geçmiﬂtir. Yasaya göre Çevrimiçi Oyun Kapatma (The Online
Game Shutdown) olarak ifade edilen bölümde 18.00’dan
06.00’a kadar 16 yaﬂ ve alt› çocuklar için oyun merkezlerinin
k›s›tlanmas›n› getirilmiﬂtir (Perdew, 2014, s.12). Böylelikle
çocuklar›n bilgisayar, telefon, tablet baﬂ›nda vakit geçirmeleri
önlenerek, uyku düzenlerinin bozulmamas›n›; interneti
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yaln›zca gün içinde boﬂ vakitlerinde kullan›mlar›n› sa¤layarak,
onlar› internet ba¤›ml›l›¤›ndan korumay› amaçlam›ﬂlard›r.
Oyun Oynama
Oyun oynama etkinli¤i özellikle çocuklar için y›llard›r var
olan bir durumdur. Ancak internet üzerinden oyun oynama
etkinli¤i yaln›zca çocuklar› de¤il, yetiﬂkinleri de önemli ölçüde
etkilemektedir. ‹nsanlar oyun oynad›¤› s›rada yemek yemeyi,
günlük iﬂlerini yapmay› aksatman›n yan› s›ra oynad›klar›
oyunda kimi zaman ilerleme kat etmek için yüklü miktarda
paralar da harcamaktad›r. Bir ba¤›ml›l›k haline gelmeye
baﬂlayan çevrim içi oyun oynama ile ilgili APA DSM-5’in
“Daha Fazla Çal›ﬂma Koﬂullar›” bölümünde ‹nternet Oyun
Hastal›¤› ﬂeklinde bir baﬂl›¤a yer vermiﬂtir (American Psychiatric
Association [APA], 2013, s.795). Bu baﬂl›k alt›nda yer alan
bilgiye göre ba¤›ml›l›k niteli¤i taﬂ›d›¤› görülen çevrim içi
oyunlar insan davran›ﬂlar›n› yak›ndan etkilemekte; yaﬂant›s›nda
yapmas› gerekenleri ihmal ederek oyun baﬂ›nda çok zaman
geçirmelerine neden olmaktad›r (Perdew, 2014, s.37). DSM5'te insanlar›n oyun oynarken, uyuﬂturucu ba¤›ml›lar›n›n
beyinlerinde yo¤un bir ﬂekilde tetiklenen belirli bir madde
ile ayn› duruma maruz kald›¤› belirtilmektedir (Hiller, 2013).
Ciddi boyutta fiziksel ve psikolojik yönden bireyi etkileyen
çevrim içi oyun oynama ba¤›ml›l›¤›n›n; sosyal çevreden
kendini soyutlama, iletiﬂim bozuklu¤u/eksikli¤i, agresif olma,
yüz yüze iletiﬂimden kaç›nma, halsiz ve uykusuz hissetme
durumu gibi olumsuz etkileri olmaktad›r.
Çevrimiçi Al›ﬂveriﬂ
7/24 al›ﬂveriﬂ yapabilme özgürlü¤ü harcama yapmay›
kolaylaﬂt›rmaktad›r. Çevrim içi al›ﬂveriﬂ bireylerde kontrol
yan›lsamas› ve gizli anlamda bir ba¤›ml›l›¤a yol açabilmektedir
(Perdew, 2014, s.67). Günümüzde kad›n, erkek, yaﬂl›, çocuk
fark etmeksizin elinin alt›nda interneti olan ve çevrim içi
al›ﬂveriﬂ yapabilen herkes, normalde almas› gerekti¤ini
düﬂünmedi¤i ürünleri bile sat›n almaya baﬂlam›ﬂt›r.
Kumar Ba¤›ml›l›¤›
1980’lerde internet kullan›m› yayg›n hale gelmeden önce
patolojik kumar ya da kumar ba¤›ml›l›¤› zaten kabul görmüﬂ
bir hastal›kt›. ‹nternet kullan›m›n›n artmas›yla beraber çevrim
içi kumar oynama oran› da büyük bir h›zla artm›ﬂ, insanlarda
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ba¤›ml›l›k haline gelmiﬂtir. Çeﬂitli web siteleri üzerinden
oynanan kumar oyunlar› yüzünden de insanlar para
kaybedebilmektedir.
Medya Multitasking
Medya çoklu görev ad› verilen durumda bireyler tüm teknolojik
geliﬂmelerin hepsini kontrol etmeye çal›ﬂmas›yla ortaya ç›kan
obsesif kompulsif bir ba¤›ml›l›k olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r
(Perdew, 2014, s.78). ‹nsanlar ak›ll› telefonlar› her an yanlar›nda,
iﬂ yerlerinde ve evde bilgisayar›n› kullanarak bunlara ek
olarak tablet ya da e-kitap kullanarak teknoloji y›¤›n› içinde
bo¤ulmaktad›r. Bu kadar çok teknolojik cihaza hakim olma
iste¤i tak›nt›l› durumlar› da beraberinde getirmektedir.
Enfornografi (Enfonografi)
Pornografi ve enformasyon sözcüklerinden türetilmiﬂ bu
kelime, “bilgi açl›¤›n› internette dindirmeye çal›ﬂma” olarak
tan›mlanmaktad›r (Özsoy, 2009). Y›ld›r›m ise bu kavram› ﬂu
ﬂekilde aç›klamaktad›r: bir konuyu araﬂt›r›rken a¤ac›n dal
vermesi gibi bir web sitesinden di¤erine geçip saatlerce
dolaﬂarak amac›ndan uzaklaﬂ›p ilgili ilgisiz her tür bilgiyi
okumaya çal›ﬂmakt›r”.
Wikipedializm (Wikipediholism)
Günün önemli bir k›sm›n› Internet ansiklopedisi Wikipedia’ya
katk›da bulunmak, yaz›lar yazmak ve metinlerde tashih
yapmaya harcamakt›r. Wikipedia’daki bilgilere güvenerek
onlar›n do¤ru oldu¤unu kabul etmek, wikipedia’da gezinmeyi
de buna dahil etmek mümkündür.
Blog ‹fﬂac›l›¤›
Bilinmemesi ve yay›lmamas› herkes aç›s›ndan faydal› olan
bilgileri on-line yay›nlama merak›d›r.
Ego Sörfü
Düzenli aral›klarla internette kendi ismini aratan ve hakk›nda
internette ne gibi bilgilere ulaﬂ›ld›¤›n› kontrol eden kiﬂilerin
yakaland›¤› rahats›zl›kt›r.
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Siberhondrik (Cyberchondria)
En ufak bir hastal›k belirtisinde, doktora gitmek yerine
internetten tedavi yöntemleri arama. Sanal hastal›k hastas›
olarak da nitelendirilmektedir.
Siberhondria, Hipokondriya (Sa¤l›k Anksiyetesini) 1
ﬂiddetlendiren t›bbi bilgi için tekrarlanan internet araﬂt›rmalar›
fenomenini ifade etmektedir (Aktaran: Fergus, 2015, s.305).
Photolurking
‹nternette saatlerce baﬂkalar›n›n foto¤raf albümlerine bakmaya
neden olan bir tür tak›nt›l› durumdur.
Google Stalking
Sosyal taciz anlam›na gelen bu terim, tak›nt›l› bir ﬂekilde
birilerini sosyal a¤ üzerinden izleme anlam›na gelmektedir.
‹zledi¤i kiﬂinin haberi olmaks›z›n takip edip, sonras›nda
rahats›zl›k verici davran›ﬂta bulunmakt›r.
Myspace taklitçili¤i
‹nternette baﬂka bir kiﬂili¤e, baﬂka bir role bürünme tak›nt›s›
anlam›na gelmektedir. Önceleri takma adlarla yap›lan sohbetler
için bu durum nispeten normal gibi görünmekteyse de,
günümüzde tümüyle gerçekmiﬂ gibi yarat›lan bir karakterle
sosyal medyada dolaﬂmak, adeta alter ego’yu(kiﬂinin ikinci
ﬂahsiyeti) yaﬂatmak, sanal kiﬂili¤e can vermek suretiyle,
gerçek hayatta karﬂ›l›¤› olmayan kimliksiz kiﬂilikler yaratma
durumunu ortaya koymuﬂtur. Belki ideal ben ile gerçek ben
aras›ndaki boﬂlu¤u kapatmas›yla en az›ndan terapötik(kendini
tehdit alt›nda hissetmemesi, düﬂüncelerini korkmaks›z›n ifade
etmesi) bir etkisi olabilir (Y›ld›r›m, 2014).
Sosyal Medya Hesaplar›n›n Kullan›m›
2012 de yap›lan bir araﬂt›rmada kat›l›mc›lar›n %29u ak›ll›
telefonlar› olmadan yaﬂamayacaklar›n› söylemektedirler.
‹nsanlar her 30 dakikada bir telefonlar›n› kontrol etme ihtiyac›
hissetmektedir (Perdew, 2014, s.48). Ak›ll› telefonlar›n
hayat›m›z› girmesiyle beraber Facebook, Instagram, Twitter
1 Hipokondriya (Sa¤l›k Anksiyetesi), hastane ve doktorlara s›k s›k gitme, sürekli ve çok say›da tetkik
yapt›rmakt›r.
http://www.peykangokalp.com/yaz-lar/hastal%C4%B1k-fobisi.html adresinden 26 May›s 2016 tarihinde eriﬂildi.
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gibi sosyal medya uygulamalar›n›n kullan›m oran›n›n artmas›
iletiﬂimde problem yaratacak düzeye gelmiﬂtir. Sosyal
platformlarda paylaﬂ›lan bilgi hükümetler taraf›ndan yay›ndan
kald›r›lmad›kça (engellenmedikçe) ya da uygunsuz içerik
olmad›¤› sürece herhangi bir denetimden geçmemektedir.
Bu da bireylerin yaﬂay›ﬂ›n›, alg›s›n› hatta de¤er yarg›lar›n›
bile kaybetmelerine sebep olabilmektedir. Hastalanan, kaza
geçiren, bir yak›n› kaybeden insanlar içinde bulunduklar›
durumu (sözde üzüntülerini ve duygular›n›) sosyal medya
üzerinden paylaﬂmaktad›r. Paylaﬂ›lan bu durumlar birileri
taraf›ndan da be¤enilmektedir. Bu paylaﬂ›mlar trajikomik
durumlar› ortaya ç›karmaktad›r. ‹ntihar etmeden önce
Facebook’ta duvar yaz›s› (veda yaz›s›) yazan gencin hikâyesi;
yine bir baﬂkas›n›n intihar etmeden önce uzun uzun videosunu
çekip Youtube’da paylaﬂmas›, bu trajikomik bile denilemeyecek
son derece üzücü hikâyelere örnek olabilecek niteliktedir.
‹nternet Kaynaklar›n›n De¤erlendirilmesi
Bilgi yöneticilerinin kaynak de¤erlendirme, bilgi depolama
ve eriﬂim, konu kategorizasyonu gibi alanlarda e¤itim alm›ﬂ
olmalar›; internet arac›l›¤›yla elde edebilecekleri bilgi y›¤›n›nda
kesin isabet ve eriﬂim oran›n›n daha yüksek olmas›
beklentisinin yan› s›ra, elde edilen bilginin do¤rulu¤u
konusunda da güven yaratmaktad›r. Bilgi yöneticilerinin
araﬂt›rmac›lara ve yöneticilere bir karar destek sistemi gibi
hizmet verdi¤ini düﬂünürsek, bu bilginin do¤rulu¤u ya da
eksikli¤inin ne denli büyük bir önem arz etti¤i daha iyi
anlaﬂ›lacakt›r. Bilgi yöneticileri, internet arac›l›¤›yla eriﬂilen
bilgileri kontrol alt›na almak ve bunlar üzerinde daha seçici
bir rol oynamak için, ald›klar› e¤itimin yan›nda, yeni teknoloji
ve teknikleri yak›ndan izlemekte; hatta bunlar›n oluﬂmas›nda
görev yapmaktad›r. Unutmamak gerekir ki, yanl›ﬂ veya eksik
bilgilere eriﬂilmesi kiﬂi, kurum/kuruluﬂlar aç›s›ndan e¤itim
ve araﬂt›rma, sa¤l›k, hukuk, ekonomi, pazar içinde rekabet,
sosyal yaﬂam, siyaset ve benzeri pek çok noktada yaﬂamsal
önem taﬂ›maktad›r. Bu durum bilgi yöneticilerinin internet
üzerindeki bilginin do¤rulu¤unu test etme konusunda
yönlendirici bir rol oynamalar› gerekti¤ini de ortaya
koymaktad›r.
Fritch‘e göre internet kaynaklar›n› de¤erlendirme için baz›
kriterler oluﬂturulmas› gerekmektedir. Bu nedenle önemli
olan sorgulanabilir bilginin kökeni ve do¤rulu¤udur. Baz›
araﬂt›rmac›lar her ne kadar bas›l› bilgi kaynaklar›n›
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de¤erlendirmeyle elektronik bilgi kaynaklar›n›
de¤erlendirmenin ayn› oldu¤unu düﬂünse de Fritch, özellikle
internette web sayfalar›nda sunulan bilgilerin de¤erlendirilmesi
konusunda baz› kriterlerin olmas› gerekti¤ini belirtmektedir.
Bu kriterler;
• Yazar›n yeterlili¤i ve güvenirli¤i: (a) yazar›n kimli¤i
(yazarl›¤› belirlenebilir mi?); (b) yazar›n kimli¤i
(derecesi, unvan›, bibliyografik bilgileri, deneyimleri
vb.),
• Belgenin güvenirli¤i: (a)bilginin do¤rulu¤u gerçeklere
mi dayal›? Güvenirlik testi yap›lm›ﬂ m›? Kaynaklar
belirtilmiﬂ mi? Do¤rulanabilir bilgiler mi kullan›lm›ﬂ?
Bilgiler güncel mi?; (b) Bilginin sunum ve biçimi
(Sorumlular belirtilmiﬂ mi? At›fta bulunulmuﬂ mu?
Bibliyografya ve kaynakçalar gösterilmiﬂ mi? Bilgi
bilinen bir kurum/kuruluﬂ taraf›ndan m› edinilmiﬂ?
Bas›n bilgisi ya da sürüm bilgisi belirtilmiﬂ mi? Site
haritas› ve dizin mevcut mu? Dilbilgisi do¤ru
kullan›lm›ﬂ m›? vb.); (c) Kurumsal kimlik ve yetki
(e-posta adresi ya da URL'nin analizi ile bu içerik
belirlenir).
• Bir kurum/ kuruluﬂa ba¤l› ya da bireysel olarak
bariz üyelik (Reklamlar› dikkate alma, kurumun
ana sayfas›n›n linki ve di¤er liste ve kaynaklar›n
linkleri vb.)
• Bir kurum/ kuruluﬂa ba¤l› ya da bireysel olarak
kimli¤i aç›klanmam›ﬂ, anonim bir üyelik mi? ﬂeklinde
s›ralanm›ﬂt›r (Fritch, 2001, s. 501). Bütün bu kriterler
incelendi¤inde genelde pek çok dan›ﬂma kayna¤›n›n
de¤erlendirilme kriterleriyle örtüﬂtü¤ünü söylemek
de çok yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Yurt d›ﬂ›ndaki baz› üniversite kütüphaneleri ve milli
kütüphanelerin web sitelerinde araﬂt›rmac›lar için internet/web
kaynaklar›n› de¤erlendirme kriterleri için ayr›lm›ﬂ alanlar
incelendi¤inde de baz› kriterler saptanabilmektedir. Bu
kriterler toplu olarak ﬂu baﬂl›klar halinde kategorize
edilmektedir:
‹nternet/Web Kaynaklar›n› De¤erlendirme Kriterleri
Yetke
• Yazar kimdir?
• Yazar›n Felsefesi nedir?
• Yazar›n uzmanl›¤› hangi alandad›r?
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• Yazar›n niteli¤i nedir?
• Yazar›n e¤itim durumu nedir?
• Yazar›n deneyimi var m›d›r, varsa hangi alanda
deneyimi olmuﬂtur?
• Yazar›n çal›ﬂt›¤› kurum/kuruluﬂ nedir?
• Yazar›n sayg›nl›¤› ne ölçüdedir?
• Yazar›n irtibat bilgisi web sitesinde verilmiﬂ midir?
• Yazar bir Kurum ya da kuruluﬂta m› çal›ﬂmakta
yoksa bir gruba m› mensuptur?
• Web sitesinde Hakk›nda/Yazar hakk›nda daha fazla
ba¤lant›lar› bulunmakta m›d›r?
• Etki alan› soneki (domain)
Kapsam
• Web sitesinde yer alan bilginin araﬂt›rma konusuyla
ilgisi nedir, içeri¤i nas›ld›r?
• Edinilen bilgi araﬂt›rma için gerçekten faydal› m›d›r?
• Web sitesinden edinilen bilgi baﬂka yerde bulunabilir
mi?
• Web sitesinin s›n›rlar› nedir?
• Web sitesinde yer alan bilgi ne amaçla verilmiﬂtir?
• Web sitesinde yer alan bilgi baﬂka kaynaklarda
do¤rulanan bir bilgi midir?
Objektiflik
• Web sitesinde yer alan bilgide gerçeklik sunulmuﬂ
mudur?
• Yazar›n amac› aç›kça belirtilmiﬂ midir?
• Yazar›n kendi fikri mi yoksa nesnel bir bilgi midir?
• Siteye ba¤l› di¤er web siteleri nelerdir?
• Web sitesinde yer alan bilgiler bir görüﬂü mü
destekliyor, propaganda m› yap›lm›ﬂ?
• Yazar nesnel ve tarafs›z m›d›r?
• Dil özgür kullan›lm›ﬂ m›d›r?
• Sayfan›n içeri¤inde kurum/kuruluﬂ/yazar resmi
onay› var m›d›r?
Do¤ruluk
•
•
•
•

Bilgi güvenilir ve hatas›z m›d›r?
Son güncelleme ne zaman yap›lm›ﬂt›r?
Bilgiyi kontrol eden biri ya da editör var m›d›r?
Yaz›m hatas›, imla ya da dilbilgisi hatas› var m›d›r?
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• Web sayfas›nda herhangi bir konuda herhangi bir
ﬂey paylaﬂ›labilir mi?
• Baﬂka kaynaklardaki bilgilerle tutarl› m›d›r?
• Somut bilgi verilmiﬂ midir?
• Kayna¤›n içeri¤inin nihai sorumlusu verilmiﬂ midir?
Güncellik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sayfa güncel midir?
En son ne zaman güncellendi¤i görünüyor mu?
Ba¤lant› geçerli midir?
Mevcut olan sayfalar› iﬂaret ediyor mu?
Bilginin ilk yaz›ld›¤› tarih nedir?
Bilgi ilk ne zaman web sayfas›nda paylaﬂ›ld›?
Belirli bir y›la ait gerçekleri bar›nd›r›yor mu?
Bibliyografya/Referans verilmiﬂ midir?
Modas› geçmiﬂ eksik/yanl›ﬂ bilgi var m›d›r?

Güvenirlik ve ‹nand›r›c›l›k
• Araﬂt›rmac›lar web sitesindeki bilgilere neden
inan›lmal›?
• Web sitesinde yer alan bilgilerde kan›t ve geçerlilik
söz konusu mudur?
• Web sitesinde yer alan bilgilerde güçlü kaynaklarla
destekleniyor mudur?
• Web sitesini hangi kurum desteklemektedir? (ﬂirket,
hükümet, üniversite vs.)
Ba¤lant›lar
•
•
•
•
•

Konuyla ilgili linkler nelerdir?
Linkler hala geçerli midir?
Ölü link midir?
Ba¤lant›da ne tür kaynaklar bulunmaktad›r?
Ba¤lant›lar herhangi bir denetmen ya da editör
taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂ midir?

Hedef Kitle
•
•
•
•
•
•

Akademisyenler
Genel halk
Yaﬂ grubu
Co¤rafi bölge
Meslek grubu
Özel bir grup
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Karﬂ›laﬂt›rma
• Kitap, dergi, makale, vb. formattaki materyallerde
ayn› bilginin do¤ruland›¤›n›n kontrolünü yap›n›z.
Uzant›lar
Araﬂt›rma yap›lan ve bilgi edinilen web sitelerinin uzant›lar›n›n
ne oldu¤u da son derece önemlidir. Hangi konuda çal›ﬂma
yap›l›yor ise o konuyla ilgili web siteleri tercih etmede
kolayl›k sa¤layacak ve belirleyici olacak ﬂey web sitelerinin
uzant›lar›d›r.
En yayg›n etki alan› son ekleri ve bunlar› kullanmak isteyen
kuruluﬂlar›n türleri (Online Library Learning Center).
.com: Ticari sitelerdir. Ticari ç›karlar taraf›ndan sa¤lanan
bilgiler genellikle teﬂvik edilen ürün üzerinde olumlu etki
yaratmaktad›r.
.edu: E¤itim kurumlar›d›r. Bu alan ad›n› kullanan siteler
anaokulundan yüksekö¤retime kadar olan e¤itim kurumlar›n›
kapsamaktad›r (Okullar›n URL’sine bir göz at›ld›¤›nda,
sonunun edu ile bitti¤ini göreceksiniz). Bu etki alan› içindeki
sitelerinden bilgiler çok dikkatli incelenmelidir. Bilgi e¤er
bir e¤itim kurumunun araﬂt›rma merkezi ya da bir bölümünden
ise genellikle güvenilir olarak al›nabilir. Fakat okulun sunucusu
ve edu etki alan›n› kullansalar bile ö¤rencilerin kiﬂisel web
siteleri ise bilgiler tam olarak güvenilirdir denilemez; çünkü
bu web siteleri genelde okul taraf›ndan izlenmemektedir.
.gov: Hükümet sayfas›d›r. E¤er bu etki alan› ile bir siteye
rastlarsan›z bu federal hükümet sitesini ziyaret etti¤iniz
anlam›na gelmektedir. Nüfus say›m› istatistikleri, Meclis
oturumlar› ve Yarg›tay kararlar› resmi hükümleri gibi bilgiler
bu etki alan› ile biten sitelerde bulunmaktad›r. Etki alan› gov
oldu¤unda bilginin güvenilir bir kaynaktan oldu¤u
düﬂünülmelidir.
.net: ‹letiﬂim a¤›d›r. Bu etki alan› soneki alt›nda sitenin
herhangi bir türünü bulunabilir. Bu etki alan› son ekinden
önce hiçbir ﬂeye uygun olmayan tüm siteler için
kullan›lmaktad›r.
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.org: Geleneksel, kar amac› gütmeyen derneklere, vak›flara,
kuruluﬂlara db. Ait sayfalard›r. Bu tür siteler genelde tarafs›z
ve güvenilirdir.
.mil: Askeri sayfalard›r.
‹nternette yer alan bilgilerin daha h›zl› paylaﬂ›lma ve yay›lma
tehlikesinden dolay›, de¤erlendirilirken internet/web
kaynaklar›n›n bas›l› kaynaklardan daha fazla dikkat istedi¤i
yorumunu yapabiliriz. Yaz›lan tek bir iletinin dahi hangi web
sitesinde, kim taraf›ndan yaz›ld›¤› ve ne kadar büyük bir
kitle taraf›ndan h›zl›ca okunabilece¤i düﬂünüldü¤ünde son
derece ciddi ulusal ve uluslararas› problemlere sebep olabilir.
‹nternet/web kaynaklar›n› de¤erlendirirken: paylaﬂ›lan bilginin
hangi yetkili kiﬂi/kurum/kuruluﬂ taraf›ndan paylaﬂ›lm›ﬂ,
bilginin paylaﬂ›ld›¤› web sitesinin kapsam› o bilgiyle örtüﬂüyor
mu, paylaﬂ›lan bilgi objektif mi yoksa propaganda yapmak
amac›yla m› paylaﬂ›lm›ﬂ, web sitesi güncel mi ve paylaﬂ›lan
bilgi güvenilir ve do¤ru bir bilgi mi, paylaﬂ›lan bilginin
inand›r›c›l›¤› nedir, bilginin paylaﬂ›ld›¤› web sitesinin ba¤lant›lar›
geçerlili¤ini korumakta m›, paylaﬂ›lan bilginin hedef kitlesi
kimlerdir ve webde eriﬂilen bilginin baﬂka kaynaklarla
karﬂ›laﬂt›rmas› yap›lm›ﬂ m›d›r? Sorular›n›n cevaplar›na özen
gösterilmelidir.
Sonuç
Tercih edilir hale gelen elektronik yay›nlardan bilgiye eriﬂmenin
yayg›nlaﬂt›¤› günümüzde, eriﬂilen bilgilerin do¤rulu¤u,
güvenirli¤i, güncelli¤i ve eriﬂim h›z› son derece önem
kazanm›ﬂt›r. Yaln›zca bilimsel araﬂt›rmalar de¤il günlük
yaﬂant›m›zda da internetten edindi¤imiz bilgiler için de ayn›
önem söz konusudur. Özellikle küçük bölgelerde yaﬂayan
halk›n eriﬂtikleri bilgileri do¤ru bir ﬂekilde de¤erlendirmeyi
yaﬂamlar›n›n her alan›nda uygulayabilmeleri için, onlara yol
gösterici bir bilgi merkezi sorumlulu¤u üstlenen belediye
kütüphaneleri; güncel tuttuklar› web sitelerinde internet
kaynaklar›n›n hangi kriterler baz al›narak de¤erlendirilece¤i
bilgisini yine halk›n anlayaca¤› bir dilde ve dikkatini
çekebilecek çarp›c› örneklerle web sitelerinde yay›nlamal›d›rlar.
Bu kriterlerin neler olabilece¤i yukar›da aç›klanm›ﬂt›r. Ancak,
yöre halk›n›n e¤itim, kültür ve benzeri al›ﬂkanl›klar› dikkate
al›narak, bu kriterleri nas›l kullanabilecekleri konusu
Belediyelerce farkl›l›k gösterebilir. Böylelikle internette var
olan bilgiyi nas›l, ne kadar, hangi kriterler eﬂli¤inde
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kullanaca¤›n› bilen kullan›c›lar da internet kaynaklar›n›n
kullan›m› konusunda fark›ndal›¤a kavuﬂacakt›r. Bu da
kullan›c›lar›n hem internette gereksiz ve yanl›ﬂ paylaﬂ›lm›ﬂ
bilgilere daha eleﬂtirel bakmalar›n› hem de internette
kendilerinin de yanl›ﬂ bilgi üretmemeleri gerekti¤i konusunda
duyarl›l›¤a sahip olmalar›n› sa¤layacakt›r.
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