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B i l g i  K i r l i l i ğ i

Bilinçli bir şekilde ya da bilinçsizce bilgi kirliliği 
yaratılıyor. Bilgi çağında yaşadığımız halde 
“doğru bilgi”ye olan ilgi de giderek azalıyor. 
Doğru bilgiye değer vermenin ve bilginin 
peşinden koşmanın gereksiz ve anlamsız 
olduğunu düşünenler de yok değil. Ne yazık 
ki artık sosyal insanım diyenler bol miktarda 
doğruluğundan tam emin olmadıkları bilgileri 
biriktirip başkaları ile paylaşmanın doğruluğuna 
inanıyorlar. İşte bu noktada tanımını yapmaya 
çalıştığım Bilgi Kirliliği aslında hem yaşamımızı 
hemde algıladığımız dünyayı tehdit etmek-
tedir. Bilgi çağı dediğimiz bu çağın en önemli 
kötülüğü sanırım oluşturduğu bilgi kirliliğidir. 
Çünkü var olan yanlış bir bilginin var olan bil-
gi kaynaklarında sıkça tekrarlanması o bilg-
inin bir süre sonra doğruymuş gibi insanların 
algılanmasına neden olunabilir. 

İnternetteki bilgi arama motorlarında 
aradığımız doğru bilgiyi bulabilmek için artık 
daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Üniver-
site son sınıf öğrencisi olarak bende dahil olmak 
üzere bir sürü arkadaşım bir konu hakkında 
yaptığımız araştırmalarda bir çok tutarsız bilg-
ilerle karşılaşıyoruz. Elimizdeki bu tutarsız 
bilgileri doğrulamak ve bilgi tarlasından taze 
ve düzgün bilgiyi ayıklamak çok daha zor oluy-
or. Bir konu hakkında bir araştırma yapmak 
istediğimizde araştırma alanından çok daha 
farklı alanlara yönlenmemiz mümkün ola-
biliyor. Örneğin “Yurt dışında eğitim” ile ilgili 
araştırma yapmak isterken kendinizi cep tele-
fonu satış sitesinde veya sinema yorum siteler-

inde bulabiliyorsunuz. Yani Ankara’ya gideyim 
derken kendinizi Muğla’da buluyorsunuz . 
Bu teknolojiler üzerinden para kazanan-
lar bizi kendi sitelerine, dükkanlarına veya 
kütüphanelerine çekmek için sürekli bir şeyler 
geliştiriyorlar ve adeta paçamızdan kolumuz-
dan çekiştiren birileri var gibi hissediyoruz. 
Öte yandan bilinçli olarak veya bilmeden yanlış 
bilgiler internetten hızla yayılıyor ve gerçek 
bilgiyi gölgeleyebiliyor. Sanki bir yardım 
çağrısıymış gibi veya milli duygularınızla oy-
nayan metinler mail kutularından başka mail 
kutularına son sürat yayılıyor. 

Günümüzde bilgiler artık her yerde. Eskiden bilgiye ulaşmak bir uğraş ve 
zaman gerektirken günümüzde artık bilgiye ulaşım normal bir eylem haline 
gelmiştir. Bu kadar çok bilgi ve bilgi üretiminin olduğu ortamda var olan 
bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak ise çok daha zor bir süreçtir. Eskiden 
bilgiye ulaşmak zordu şimdi ise bilginin doğruluğunu kanıtlamak zor. 

Gelelim bilginin bu hızlı ve mekândan bağımsız 
paylaşılmasının gelişime ve eğitime katkılarına. 
Bilgiye evinizden veya ofisinizden çıkmadan 
ulaşabiliyorsunuz. Artık her yer bir okul. Bir 
şeyi öğrenmek istediğinizde önünüzde sınırsız 
bir uzay var. Dünyanın tüm kütüphanelerine 
ulaşmak internet sayesinde artık çok kolay. 
Sizinle aynı konuları merak eden insanlarla 
mail, forumlar veya chat odalarında anında 
haberleşip işbirlikleri yapabiliyorsunuz. e-
learning diye tabir edilen sanal öğrenme sis-
temleri ile sanal ortamda etkileşimli dersler 
de verilebiliyor. Herkesin katkıda bulunduğu, 

birer paragraf yazdığı ve birilerinin de bu bilgiyi 
doğrulayarak destek olduğu yanlışları düzelttiği 
devasa açık ansiklopedilerde var. 

Bu durumda bizleri bekleyen en büyük teh-
like öğrendiğimiz bilginin gücünün neleri 
etkileyeceğinin farkına varmaktır. Yanlış bilgi 
ile kendimizi zor durumda bırakabileceğimiz 
gibi doğruluğu kesin bilgiler ile kendimizi daha 
da değerli kılabiliriz. Çevre kirliliği ve onun 
azaltılmasında nasıl ki her insan sorumlu ise 
Bilgi kirliliği ve onun doğruluğunda da her in-
san sorumludur. 

Sertaç Biroğul
Ahmet Yesevi Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri
sertac.birogul@gmail.com


