
D i j i t a l 
bağımlılık 

h a f ı z a y ı 
zayıflatıyor

Birmingham 
Üniversitesi’nde 
yapılan bir 
araştırma, 
dijital ortamlara 
bağımlılık 
ve arama 
motorlarına 
aşırı güvenin 
insanların 
hafızasını 
zayıflattığını 
ortaya koydu. 

Bilgisayar kullanımına ve arama motorlarına 
aşırı bağımlılığın, hafızayı zayıflattığı bildirildi. 
BBC’nin haberine göre, Birmingham 
Üniversitesi’nden Maria Wimber ve ekibinin 

yaptığı araştırma çerçevesinde İngiltere, Fransa, 
Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda ve Lüksemburg’da 
yaşayan 6 bin yetişkinin hafızayla ilgili alışkanlıkları 
incelendi. Çalışmada, katılımcıların üçte birinden 
fazlasının bilgileri anımsamak için ilk önce bilgisayarlar 
ve arama motorlarına başvurduğu görüldü. Araştırma, 
bilgisayara güvenmenin hafıza gelişimine uzun dönemli 
etkileri olduğunu, bir tıkla elde edilen bilgilerin çoğunun 
hızlıca unutulduğunu da gösterdi. 
Araştırma, çok sayıda kişinin, bilgiyi hafızasında tutmak 
yerine bilgisayarları kullandığını, bilgiyi anımsamak 
için bilgisayarlara başvurduğunu, çocukken kullanılan 
telefon numaralarını hatırlarken, iş yerlerinin ya da aile 
üyelerinin telefon numaralarını hatırlayamadığını ortaya 
koydu.
 
Birmingham Üniversitesi’nden Wimber, bilgiye dijital 
yollardan ulaşma eğiliminin, “uzun süreli hafıza 
oluşumunu engellediğini” belirterek bilgiyi anımsama 
sürecinin, kalıcı hafıza yaratılmasının en etkili yolu 
olduğuna, öte yandan tekrar tekrar internete bakmak 
gibi bilgiyi pasif olarak tekrar etmenin, kalıcı hafıza izi 
oluşturmadığına dikkati çekti. Wimber’a göre bir bilgiyi 
hatırlama süreci, “kalıcı bir hafıza yaratmak için en etkili 
yollardan biri. 
Wimber, “Varolan risklerden biri de şu ki, bilgiler sürekli 
dijital aletler üzerinden kaydediliyor ve bu durum bilgileri 
uzun dönem hafızamıza işlememizi engelliyor. Hatta bu 
dikkatimizi dağıtarak bizi bir olayı yaşandığı anda doğru 
bir şekilde hafızımıza kodlamaktan bile alıkoyuyor” diye 
konuştu. 
Araştırmada, İngiltere’deki katılımcıların yüzde 45’i, 
10 yaşındayken kullanılan ev telefonu numaralarını 
hatırlarken, yüzde 29’u çocuklarının, yüzde 43’ü de iş 
yerlerinin telefon numaralarını anımsayamadığı ortaya 
konuldu. 
Yine İngiltere’de eşlerinin telefon numaralarını 
hatırlayanların oranı yüzde 51 iken, bu oranın İtalya’da 
yüzde 80’e çıktığı görüldü.
Araştırma, olgusal bilgileri depolamanın yanı sıra, kişisel 
hatırları da dijital formda saklama trendinin oluştuğunun 
da altını çizdi. Buna göre, önemli anların fotoğrafları 
sadece bir akıllı telefonda bulunabilirken aletin 
kaybedilmesi ya da çalınması durumunda bu anıların da 
kaybolma riski altında bulunuyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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