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Abstract 

The period we live in is an age of information explosion. The tremendous 
developments of digital information and communication technologies have 
raised the problems of information overload or excessive production, 
consumption and complexity of information. Digital technologies have 
enabled access to alternative information easier and cheaper. But, this has 
led to the problem of information overload especially for the digital natives 
of digital age. In this study, it is aimed to discuss the individual and social 
dimensions of the information overload problem of digital natives, who are 
exposed to excessive information because of the new life style based on the 
facilities of digital technologies, in a theoretical level based on the related 
literature. The basic assumption of the study is that the technological 
developments that we normally think of as progress in society, and 
consequently the rapid changes in the production, consumption and 
dissemination of information, as well as in the relationships of individuals 
with information, bring about a number of side effects that make it 
increasingly difficult to predict and control subsequent processes at the 
social and individual level. In any case, even more and more increasing 
digital content has positive effects for young people who are most in contact 
with them, but they also have a lot of risks like information anxiety. As a 
result, the perceptions, use and assimilation of information by individuals 
has changed considerably compared to the previous periods. These changes 
have led to problems such as inferiority or quality of information, inability to 
distinguish real or true content from false content, excessive timewasting,  
and various types of cognitive, mental and physical disorders. Of course, 
access to too much content undermines the collective well-being at the 
community level, not only in the individual sense. The new threats and risks 
caused by information overload point to the dark side of the new world that 
confront individuals with a lot of information. Therefore, the problem of 
information overload and anxiety can be regarded as a source of new 
concern for the digital age, both individually and socially. 
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21. Yüzyılın Yeni Bilgi Erişim Çevreleri Tehdit mi Fırsat mı? Dijital 
Yerli Gençlerde Aşırı Bilgi Yükü ve Kaygısı 

Anahtar Kelimeler 
Gençlik, Dijital 
yerli, Aşırı bilgi 

yükü, Bilgi kaygısı, 
Kalitesizleşme. 

Özet 

İçinde yaşadığımız dönem bir bilgi patlaması çağıdır. Dijital bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki muazzam gelişim, aşırı bilgi yükü ve toplumdaki 
gelişmelerin aşırı hızlanması ve karmaşıklığı problemlerini gündeme 
getirmiştir. Dijital teknolojilerin her geçen gün sağladığı daha fazla yeni 
olanaklar, bilginin çokluğu, alternatif bilgiye erişimin ucuzlaması ve 
kolaylaşması beraberinde dijital çağın özelikle genç bireylerinin aşırı bilgi 
yüküyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. Bu yönde, çalışmada dijital yerli 
genç kuşağın, dijital teknolojilerin sağladığı kolaylıklara dayanan yeni yaşam 
tarzından kaynaklı olarak maruz kaldığı aşırı bilgi yükü meselesinin bireysel 
ve toplumsal boyutlarının literatüre bağlı olarak teorik düzeyde tartışılması 
hedeflenmiştir. Çalışmanın temel varsayımı, normalde toplumda ilerleme 
olarak düşündüğümüz teknolojik gelişmelerin ve buna bağlı olarak hem 
bilginin üretimi, tüketimi ve yayılımındaki hem de bireylerin bilgi ile olan 
ilişkilerindeki meydan gelen hızlı değişimlerin, toplumsal ve bireysel 
düzeyde daha sonraki süreçlerin öngörülmesi ve kontrol edilmesini gittikçe 
zorlaştıran, kolayca öngörülmeyen ancak kaçınılmaz olan birtakım yan 
etkileri beraberinde getirdiğidir. Her halükarda, giderek her gün daha fazla 
artan dijital içerikler onunla en fazla ilişki içinde olan gençler açısından 
birçok olumlu etkiye sahip olsa da başta bilgi kaygısı olmak üzere birçok 
riskler de taşımaktadır. Neticede, bilginin bireyler tarafından algılanışı, 
kullanılışı ve özümsenmesi eskiye göre büyük ölçüde değişime uğradı ve 
bilginin kalitesizleşmesi, niteliksizleşmesi, doğru/gerçek içeriği yanlış 
içerikten ayıramama, zaman öldürme ve çeşitli türden zihinsel, ruhsal ve 
fiziksel rahatsızlıklar gibi sorunlar baş göstermektedir. Şüphesiz, çok fazla 
içeriğe erişim sadece bireysel anlamda değil, toplum olarak kolektif iyi olma 
halini zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, ortaya çıkan yeni tehdit ve riskler 
bireyleri aşırı bilgi yükünden kaçınmak adına sığınak aramaya iten cesur 
yeni dünyanın karanlık yönüne işaret etmektedir. Bu manada, aşırı bilgi yükü 
problemi dijital çağın hem bireysel hem de toplumsal yeni bir endişe kaynağı 
olarak kabul edilebilir. 
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1. Giriş 

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler giderek hayatımızı ve toplumu dönüşüme 
uğrattı. Dünyada tarım ve endüstri devrimlerinden sonra teknolojik/dijital 
devrime dayalı içinde yaşanılan çağın toplumsal ve yapısal özelliklerini 
tanımlamaya ve tarif etmeye yönelik çeşitli kavramsal ve teorik çabalar 
bulunmaktadır. Örneğin, bugün, medyada, gündelik yaşamda ve akademik 
söylemde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların günümüzdeki yapısına 
ilişkin farklı tanımlamalar mevcuttur: bilgisayarlaştırılmış toplum, dijital toplum, 
enformasyon ya da bilgi toplumu, [bilişim toplumu], bilgi temelli toplum, ağ 
toplumu, enformasyon ve iletişim toplumu, internet toplumu, iletişim toplumu, 
siber toplum, medya toplumu, sanayi sonrası toplum, postmodern toplum, sanal 
toplum (Fuchs, 2015:204). Bu yaklaşımların bir kısmı var olan sistemin 
devamlılığına vurgu yaparken, bir kısmı da yeni bir toplumsal yapıya geçiş 
yaşandığını öne sürer (Başlar, 2018:116). Bu kavramların ve iddiaların çoğunun 
ortak noktası bilginin önemini; bilginin üretimi, oluşumu, yayılımı ve kullanımını; 
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ve internet veya mobil telefonlar gibi bilgisayar ve dijital ağ teknolojilerinin 
yükselişini vurgulamalarıdır (Fuchs, 2015:204).  

Dijital bilgi toplumuna geçişin en göze çarpan ifadesi hiç şüphesiz bilgisayar, cep 
telefonu ve internet gibi bilgi iletişim teknolojilerinin artan rolüyle bağlantılıyken, 
aynı zamanda toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel tüm yapısında meydana 
gelen köklü değişimlerdir (Székely ve Nagy, 2011:2186). Polat ve Arabacı’nın 
(2015:799) belirttikleri üzere, “dünya üzerinde enformasyon ve iletişim 
teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, yeni iletişim teknolojilerinin toplumun 
hemen her alanında kullanımını kaçınılmaz bir hale getirmiştir”. Bu anlamda, 
internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla, iletişim ve bilgi elde etmek için birçok 
yeni fırsat ortaya çıktı (Székely ve Nagy, 2011:2187). Nitekim, bilginin insanların 
hayatlarının merkezine oturduğu dijital bilgi temelli bir çağda yaşamaktayız. 
“Bilgiye erişim, gelişmekte olan bilişim ve iletişim teknolojilerinin artmasıyla 
giderek daha kolay bir hale gelmektedir” (Karabulut, 2015:13). Bugün, dijital bilgi 
dört bir yanımızı sarmış durumdadır. Gitgide daha fazla bilgi ya dijital olarak 
ortaya çıkmakta ya da dijital olarak yeniden biçimlendirilmektedir (Yakel vd., 
2011:23). Himma’nın (2007:259) ifadesiyle, bugün insanların erişebileceği 
çevrimiçi içerik miktarı şaşırtıcı ve hatta endişe verici bir oranda artmaktadır. Web 
teknolojisinin icat edilmesinden önce ve sonraki rakamlar akademik ve akademik 
olmayan alanlarda bilgi içerik miktarının oldukça yüksek bir hızla arttığını 
göstermektedir. 

Bu çerçevede, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin sonucu olarak 
21.Yüzyıl dünyasının insanlarına sunulan dijital temelli imkanların her geçen gün 
daha da fazla artması bilgi üretim ve tüketim sürecinin de tarihte daha önce hiç 
olmadığı kadar hızlanmasını ve yoğunlaşmasını sağlamıştır. Heylighen’in 
(2002:12) de belirttiği gibi, daha erken dönemlerle kıyaslandığında bugün bilginin 
bulunması, üretilmesi ve yayılması son derece kolaydır ve pratik olarak yayın 
maliyetini düşürmektedir veya ortadan kaldırmaktadır. Bu anlamda, yeni iletişim 
teknolojilerinin bir sonucu olarak, “dijital temelli ortamlar son yirmi yılda 
insanların bilgiyi arama ve ona ulaşma ve ayrıca insanların bilgi alışverişi yapma 
imkanlarını artırmıştır” (Ünal, 2017:2527).  Dolayısıyla, yeni teknolojiler, özellikle 
genç kuşakların [bilgi arama], iletişim kurma, sosyalleşme, yaratma ve öğrenme 
pratiklerinde temel bir değişikliği meydana getirmiştir (Helsper ve Eynon, 
2010:503). Nitekim, yeni dijital ortamlar, özellikle bu mecraların en aktif 
kullanıcıları olarak, dijital yerli olarak adlandırılan gençlerin bilgiyle olan ilişkisini 
tüm yönleriyle biçimlendirmektedir.  

Neticede, dijital çağın yeni genç kuşakları, bilgi toplama ve bilgiye erişim kolaylığı 
ile şekillenen tamamen yeni bir iletişim ortamında yaşamaktadır (Vercic ve Vercic, 
2013:600). Ancak, tüm bu köklü gelişmelerin insanları daha nitelikli bir bilgi ve 
daha yüksek bir kültür arayışına ne derece yönelttiği konusu son derece muğlak 
kalmaktadır. Zira, Çelik’in (2017) vurguladığı gibi, bilgiye yüklenen değer ve 
kıymetlerin, teknik olmaktan çok evrensel ve ontolojik bir sorunun çevresinde 
şekillendiği ifade edilmelidir. Somut olmayan bu bilinç düzeyine yüklenen anlam 
ve kıymetlerin yeni sorunlu alanların doğmasına yol açacağını öngörmek de yanlış 
değildir. Bu manada, bilginin, insanlığın varoluş sorununa verdiği bir cevap, 
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gündelik sıkıntılarının giderilmesinde gösterdiği bir gayret yahut küresel anlamda 
her çeşidinden sorunları çözmede başarılı sonuçları olmuş mudur; tartışılmalıdır. 

Her halükarda bugün maruz kalınan bilgi miktarı giderek artmaktadır. Bilgi her 
yerde ve kapsamını ölçmek neredeyse imkansızdır. Mevcut her konuda elde 
edilebilir olan bilgi şaşkınlık verici bir şekilde sürekli büyümektedir (Renjith, 
2017:73). Sayılamayacak kadar çevrimiçi kaynaklara, büyük miktarlarda arama 
sonuçlarına ve artan sayıda günlük e-postaya doğrudan erişim gibi karşılaşılan 
zorluklar dijital çağın kuşaklarının sıradan deneyimlerdir. Dolayısıyla, bilgi ve 
iletişim çok daha karmaşık hale geldi. Bir dijital medya kullanıcısı her an binlerce 
bilgi biti alır ve bilişsel yeteneği bu büyük miktardaki veriyi işleme gücüne sahip 
değildir (Renjith, 2017:74). Bu çerçevede, aşırı bilgi yükü ya da yüklemesi kavramı 
bugünlerde bir klişe haline geldi, ancak modern toplumların karşılaştığı en büyük 
sorun durumundadır. Geniş bir biçimde tanımlandığında, aşırı bilgi yükü bilgi 
miktarının bir insanın onu işleme kapasitesini aştığı zaman oluşur (Palfrey ve 
Gasser, 2017:169). 

Heylighen’in (1999) yaptığı tanıma göre de aşırı bilgi yükü, hem basılı hem de 
elektronik olarak çok fazla bilginin mevcut olması ve böylelikle bireylerin uygun, 
ilgili ve güncel bilgileri diğerlerinden ayırt etmeye çalıştıklarında hissettikleri 
çaresizlik duygusudur Başka bir deyişle, aşırı bilgi yükü bir kişinin potansiyel 
olarak içselleştirebileceği, özümseyebileceği ve sentezleyeceğinden daha fazla 
bilginin var olması nedeniyle ihtiyacı olan bilgiyi bulmakta zorlanması durumu 
olarak tarif edilebilir. Yani, kişiler ilgili bilgilerin varlığından haberdarlardır fakat 
onu bulmak ve işlemek için başka şeylere ayırabilecekleri değerli zamanı 
kaybetmektedirler.  

Nitekim, gündelik hayatta meşgul olunan veya maruz kalınan çeşitli içerik 
türlerinin tümü (gerçek ya da doğru önermeli içerik, yanlış ya da faydasız içerik) 
göz önünde bulundurulduğunda, sürekli olarak her yönden bombardımana 
tutulduğumuz bilgi miktarının yarattığı etkiler bireysel ve toplumsal düzeyde zarar 
verici de olabilmektedir. Bu durum dijital ortamları gündelik hayatlarının bir 
parçası olarak çok yoğun olarak kullanan ve çok fazla bilgiye maruz kalan dijital 
yerli biçimde tanımlanan genç bireyler için daha büyük bir sorun olarak 
düşünülebilir. Şüphesiz, “bilgi miktarında meydana gelen hızlı artışın devrimsel 
nitelikteki umut verici taraflarının yanı sıra kaygı verici olarak da nitelendirilmesi 
paradoksal görünebilir” (Himma, 2007:259). Bu manada düşünülecek olursa, 
bugün aşırı bilgi yükünün ortaya çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda mıyız 
yoksa bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler daha iyi ve 
nitelikli bilgi edinmek için büyük bir fırsat mıdır? Diğer bir deyişle, daha fazla bilgi 
bir tehdit midir yoksa fırsat mı?  

2. Çalışmanın Ana Tartışma Eksenleri ve Soruları 

İçinde yaşadığımız dönem bir bilgi patlaması çağıdır. Dünyanın bilgi veritabanı 
sürekli genişlemektedir. Dijital ortamlar da her dakika büyük miktarda bilgi 
üretmektedir (Renjith, 2017:73). Dijital bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
muazzam gelişim, aşırı bilgi yükü ve toplumdaki gelişmelerin aşırı hızlanması ve 
karmaşıklığı problemlerini gündeme getirmiştir. İnsanlar, edindikleri tüm yeni 
bilgilerle, kullandıkları teknolojilerdeki sürekli değişimlerle ve yaptıkları 
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eylemlerin giderek karmaşık ve öngörülemeyen yan etkileriyle başa çıkmakta 
giderek daha fazla zorlanmaktadır. Bu durum, bireylerde artan strese ve kaygıya 
yol açabilmekte, gezegenimizin geleceği hakkında çeşitli kasvetli ve korkutucu 
senaryolar üretmektedir (Heylighen, 2002:1). 

Nitekim, dijital teknolojilerin her geçen gün sağladığı daha fazla yeni olanaklar 
bilginin çokluğu, alternatif bilgiye erişimin kolaylaşması ve ucuzlaması 
beraberinde dijital çağın yerli bireylerinin aşırı bilgi yüküyle karşı karşıya 
kalmasına yol açmaktadır. Bu durum da bilginin, özellikle dijital yerli olarak 
tanımlanan genç bireyler tarafından algılanışı, kullanılışı ve özümsenmesini eskiye 
göre büyük ölçüde değişime uğratmakta ve bilginin kalitesizleşmesi, 
niteliksizleşmesi, doğru/gerçek içeriği yanlış içerikten ayıramama, zaman öldürme 
ve çeşitli türden ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklar gibi sorunları beraberinde 
getirebilmektedir. Herhalükarda, giderek her gün daha fazla artan dijital içerikler 
onunla en fazla ilişki içinde olan gençler açısından birçok olumlu etkiye sahip olsa 
da belirli riskler de taşımaktadır. Aşırı bilgi yükü ya da yüklemesi hem bireysel 
hem de toplumsal bir endişe kaynağı olarak kabul edilebilir. 

Bu yönde, çalışmada dijital çağda genç kuşağın veya dijital yerlilerin karşılaştıkları 
aşırı bilgi yükü meselesinin bireysel ve toplumsal boyutlarının literatüre bağlı 
olarak teorik düzeyde tartışılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, dijital çağın 
yerlileri olarak kabul edilen genç kuşağın kendine özgü özellikleri kavramsal 
olarak açıklanmaya çalışılmakta ve dijital çağın aşırı bilgi yükü özelliği veya sorunu 
detaylı olarak sosyal, psikolojik, ekonomik ve kültürel temelde işlenmektedir. 
Çalışmanın temel varsayımı, normalde toplumda ilerleme olarak düşündüğümüz 
teknolojik gelişmelerin ve buna bağlı olarak hem bilginin üretimi, tüketimi ve 
yayılımındaki hem de bireylerin bilgi ile olan ilişkilerindeki meydan gelen hızlı 
değişimlerin, toplumsal ve bireysel düzeyde daha sonraki süreçlerin öngörülmesi 
ve kontrol edilmesini gittikçe zorlaştıran kolayca öngörülmeyen ancak kaçınılmaz 
olan birtakım yan etkileri beraberinde getirdiğidir. 

Levy’nin (2008:497) belirttiği üzere, aşırı bilgi yükü (aşırı bilgi fazlalığı), açık bir 
sebeple (son zamanlarda bilgi teknolojisinde meydana gelen aşırı gelişmeler 
nedeniyle) açık bir olgu haline gelmiştir. Meseleye daha yakından yaklaşıldığında 
bir dizi anlaşılmazlık, soru ve endişe ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın 
tartışma eksenleri dört temel soruya indirgenerek ele alınmaya çalışılmıştır: 

(i) Dijital dünyanın genç nesli için çok fazla (aşırı) bilgiye maruz kalmak ne 

anlama gelmektedir? 

(ii) Bugünün djital yerli genç bireyleri için daha fazla bilgi bir tehdit midir 

yoksa fırsat mı?  

(iii) Aşırı bilgi yükü olgusu, bilgi kaygısı, bilgi kirliliği, bağlamdan yoksun 

bilgi ve bilgi yorgunluğu sendromu gibi ilgili başka kavramlarla nasıl 

ilişkilidir? 

(iv) Aşırı bilgi yükünün ortaya çıkardığı bireysel ve toplumsal düzeydeki 

sonuçlar veya etkiler nelerdir? 
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3. Bilgi Çağının Dijital Yerlileri Kimdir? 

Büyük çoğunluğu çevrimiçi bireylerden oluşan dijital nesil beraberinde farklı bir 
yerleşik topluluğun da temellerini atmıştır (Kurt vd., 2013:6). 21. Yüzyılın toplum 
yapısı bilgi toplumu, ağ toplumu, dijital toplum vb. şekillerde adlandırılırken, bu 
dönemin koşulları içinde dünyaya gelen ve zamanının çoğunu internette ve diğer 
teknolojileri kullanarak sosyalleşen kuşak için de belirli adlandırmalar yapılmıştır. 
Bunlar arasında, dijital yerliler (digital natives) (Prensky, 2001; Prensky ve Berry, 
2001; Palfrey ve Gasser, 2008), ağ jenerasyonu (net generation) (Oblinger, 2003; 
Tapscoot, 2009), dijital doğanlar (digital born) (Palfrey and Gasser, 2008/2017), 
milenyum çocukları/öğrencileri (millennnials) (Howe ve Strauss, 2009), y kuşağı 
(generation y) (Jorgensen, 2003; Weiler, 2005), oyun nesli (the gamer generation) 
(Carstens ve Beck, 2005), Google Nesli (Google Generation) (Rowlands vd., 2008), i-
kuşağı (i-generation) (Rosen, 2010), z kuşağı (generation z) (Strauss ve Howe, 
1991), siber çocuklar (cyber kids) (Trolley ve Hanel, 2010), zaplayan insan (homo 
zappiens) (Veen ve Vrakking, 2006), çekirge zihin (grasshopper mind) (Pedro, 
2006) vb. isimler yer almaktadır. Şüphesiz, yeni toplumun genç kuşağını 
tanımlamak için araştırmacılar tarafından tercih edilen tüm bu adlandırmalar az 
da olsa birbirinden farklı olsa da aynı genç kuşaktan bahsetmekte ve birbirinin 
yerine kullanılabilmektedir. Bütün bu terimler, genç bireylerin bilgiyle olan 
ilişkilerinde veya alışverişlerinde yeni teknolojilerin önemini vurgulamak için 
kullanılmaktadır (Gibbons, 2007). Bu kullanımlar arasında özellikle Marc 
Prensky’nin (2001) 1980’lerin sonu sonrası kuşağı tanımlamak için ortaya attığı 
dijital yerliler terimi, dijital yerli ve dijital göçmen ayrımına dayanmaktadır.  
 
Dijital yerli ve dijital göçmen kavramları etkileşim kurma biçimlerinin farklı 
olmasından dolayı, gelişen yeni ortamlara ayak uydurma ile doğrudan bağlantılıdır 
(Kurt, 2013:7). Dingli ve Seychell’in (2015:9) belirttikleri üzere, dijital yerliler, 
“günümüzde dijital çağın içine doğan ve sürekli dijital bilgi akışına maruz kalan 
genç insanlardır. Başka bir deyişle, dijital yerliler, dijital teknolojilerle çevrelenen, 
bilgisayarların ve internetin hayatlarının doğal bileşenleri olduğu çevrede büyüyen 
bir nesil veya popülasyondur. Dijital Yerliler, dünyayı farklı gözlerle 
algılamaktadırlar: Dijital göçmenler için yenilik olan bir şey, dijital yerliler için 
sıradan bir şeydir ve onların hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır”. Prensky’nin 
(2001) ifadesiyle, dijital yerli kuşak, günümüzde bilgisayarların, video oyunlarının 
ve internetin dijital dilini ana dili olarak kullanan gençlere işaret etmektedir. 
Bugünün gençlerinin hayatları bilgisayarlar, video oyunları, cep telefonları ve 
hayatlarına entegre olmuş diğer tüm diğer dijital teknolojilerle çevrili haldedir. 
Tersine, dijital göçmenler, dijital dünyanın içinde doğmamış olanlara atıfta 
bulunur, ancak bu kişiler hayatlarının ilerleyen noktalarında yeni teknolojileri 
benimsemekte ve kullanmakta zorlanmaktadır. Bununla birlikte, dijital bir 
ortamda doğmadıkları halde gri bir alana giren ve bu dijital ortamla bütünleşmeyi 
başarabilen melez olarak tanımlanan bireyler de bulunmaktadır (Dingli ve 
Seychell, 2015:9). 

Dijital yerlilerin olumlu özelliklerine vurgu yapan teorisyenler, 1984'ten sonra 
doğan çocukların, teknolojiyi nasıl kullanacakları hakkında derin bir kavrayışa ve 
neredeyse sezgisel bilgiye sahip olduklarını iddia etmektedirler (Coombes, 
2009:31). Onlara göre, dijital yerlilerin doğdukları andan itibaren otomatik olarak 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (4), 309-342.  315 

 

teknolojiye maruz kalmaları onların bilgiye erişme ve kullanma noktasında önceki 
nesillerden ayıran bir dizi özellik ve beceriye sahip olmalarını sağlamıştır 
(Coombes, 2009:31-32). Tapscott’ın (1998) vurguladığı gibi, internet ve elektronik 
kaynaklar yoluyla bilgiye erişiminin artması, bu kuşağa bağımsızlığı ve bilgiyi 
sorgulama ve bilgi edinme yeteneğini arttıran daha büyük bir bilgi tabanı 
sağlamaktadır.  
 
Prensky’e (2001) göre “bilgiye hızla ulaşmak isteyen dijital yerliler metin yerine 
grafiği, bir makaleyi baştan sona okumak yerine kapsül halinde rastgele okumayı 
(örneğin, hipermetin ortamlarında bir yerden bir yere atlayarak okumayı), ciddi 
çalışmalar yapmak yerine oyunları tercih etmekte, pek çok işi aynı anda 
yürütebilmektedirler. Bilgisayarlar, ses ve video özellikleri olan cep telefonları, e-
posta gibi dijital medya ve web ortamı yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır” (akt. 
Tonta, 2009:745). Dijital yerlileri birbirine bağlayan dijital araçlar, onların insan 
ilişkilerini düzenleyen birincil ara bulucudur (Çetin ve Özgiden, 2013:176). 
Teknolojiyi bu şekilde kullanma biçimleri yeni bir bilgi formu oluşturur; ancak en 
önemlisi “daha önce hiç yaşanmamış bir şekilde teknik ile insanın karışımından 
yarattıkları 7/24 devam eden ağ, insan ilişkilerini temel bir şekilde 
dönüştürmüştür” (Palfrey ve Gasser, 2017:4).  
 
Coombes’in (2009:32) işaret ettiği üzere, internette çok fazla bilgi birikimine 
maruz kalmanın bir sonucu olarak, bu grubun üyeleri sosyal olarak daha aktif, 
sorumlu ve bilgili kullanıcılar olmakta, özgür ifade ile meşgul olmakta ve güçlü 
görüşlere sahip olmaktadır (bkz. Tapscott, 1998). Bu kuşağın üyeleri ne 
istediklerini bilmekte ve dijital okuryazarlık becerilerine sahiplerdir (bkz. Skiba, 
2003; Oblinger ve Oblinger, 2005); görsel-uzamsal yetenekleri güçlü olan ve sanal 
dünyaya kolayca entegre olabilen sezgisel görsel iletişimcilerdir (bkz. Oblinger ve 
Oblinger, 2005). Ayrıca, dijital çağın en önemli dinamiklerinden birinin hız olduğu 
dikkate alınırsa dijital yerlilerin teknoloji düşkünlüğünün arkasındaki motivasyon 
ve zorunluluk daha iyi anlaşılacaktır. Hız denildiğinde dijital yerlilerin sadece 
iletişimde gösterdikleri hız akla gelmemeli, ayrıca hayatın başta üretim olmak 
üzere tüm alanlarında sergiledikleri baş döndürücü serilik akla gelmelidir (Turhan 
ve Okcu, 2018:151-152). 

Dijital yerliler için dijital teknolojinin araçları gündelik hayatın temel 
biçimlendiricisi durumundadır. Bu kuşak için tablet, bilgisayar, akıllı telefonlar gibi 
teknolojik ürünler neredeyse vücudun bir parçası gibidir. Örneğin, Tapscoot’a 
(2009) göre, teknolojinin dilini kendi anadili gibi konuşabildiğinden dijital yerliler 
dijital araçları kişiselleştirmeyi, onları kendilerinin bir uzantısıymış ya da 
kendilerini ifade etmenin bir aracıymış gibi düzenlemeyi istemektedirler. Prensky 
(2001), dijital yerlilerin doğduklarından itibaren dijital girdilerle büyüdüklerini, bu 
nedenle beyinlerinin işleyişinin dijital göçmenlerden farklı olduğunu ileri 
sürmüştür. Dijital yerliler hipermetin zihinlere sahiptirler. Daldan dala atlarlar. 
Bilişsel yapıları sanki sıralı değil paraleldir. Dolayısıyla, bilgiye ulaşma, onu edinme 
ve işleme biçimleri önceki kuşaklardan farklı olduğu için onlardan düşünce 
temelinde de ayrılmaları daha olasıdır.  

Neticede, dijital çağın dijital yerlilerinin düşünme biçimleri ve pratikleri 
kendilerinden önceki kuşaklardan farklı olduğu gibi bilgiyle olan ilişkileri de 
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onlardan daha farklıdır. Bu çağın sunduğu bilgi ve iletişim olanaklarının olumlu 
etkisiyle daha farklı becerilere sahip olduğu düşünülen bu kuşağın üyeleri aynı 
zamanda her yönden ve taraftan akan bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıyadır. 
Başka bir deyişle, dijital çağın önemli bir özelliği bireylerin çok çeşitli ancak aynı 
zamanda doğru/gerçek ya da faydalı ve yanlış ya da faydasız aşırı bir bilgi yüküne 
maruz kalmaları ve bununla baş etmek zorunda olmalarıdır. Dolayısıyla, bu çağın 
dijital yerli gençlerinin farklı düşünme biçimlerine ve teknolojiyle olan yakın 
ilişkilerine rağmen aşırı bilgi yüküyle karşılaşmalarından kaynaklı sorunların da 
daha yakından ele alınması elzem hale gelmektedir. 
 

4. Dijital Yüzyılın Yeni Bilgi Erişim Çevreleri: Tehdit mi Fırsat mı? 

Aslına bakılırsa, bilgi insanlığın en temel ve ele alınışı bakımından da en eski 
sorunlarından birisidir. “Bilginin insanlar için önemi ve üzerine yapılan tanımlama 
çabaları neredeyse bilinen tarihle yaşıttır. Bilgi insanlık için her devirde hayati 
öneme sahip olmuştur. Günümüzdeki gibi toplumu dönüştürmedeki etkisi hiçbir 
dönemde bu kadar büyük olmasa da insanlığın her döneminde bilgi üretilmiştir, 
yayılmıştır, kullanılmıştır ve tanımlanmaya çalışılmıştır” (Turhan ve Okcu, 
2018:27). “Bilgi insan ve var olan ilişkisinden kaynaklanmakta; bilen ve bilinen 
zamanla beraber evrilmekte, değişmektedir. Bilginin kaderi, bilen ve bilinen 
arasındaki ilişki tarafından çizilip, bilginin varlığına ilişkin tartışmalar sürerken 20. 
yüzyılın sonları, 21. yüzyılın başlarında meydana gelen bazı olay ve olgular bu 
denkleme yeni değişkenlerin eklenmesine sebep olmuştur. Bu değişkenleri kısaca 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı fırsatlar ve olanaklar şeklinde 
niteleyebiliriz” (Bozkurt, 2014:512). 
 
Dünyanın, 1000 yıllık tarım çağı ve 250 yıllık endüstri çağının ardından yeni bir 
çağa geçtiği öngörülmektedir. Bu çağ her iki çağdan çok farklı temellere oturmakta 
ve yeni yaşamsal pratikler üreten elektronik ve teknolojik bir çağdır (Karabulut, 
2015:12). “Dünya genelinde mevcut ağ üzerinden bilgi üretimindeki artış ve 
bilgilerin giderek daha karmaşık yapılar haline dönüşmesi, insan beynine bu 
bilgileri işlemede yardımcı aletler, yani bilgisayarlar üretmemiz ile sonuçlanmıştı. 
Bilgisayarlar kendilerine giydirilen algoritmalar sayesinde insan beyni için 
karmaşık ve çözümlenmesi çok uzun sürecek birçok problemi kısa sürede ve 
kolaylıkla halledebiliyordu. Bilgisayarların insan hayatına girişi ile hesaplamaların 
doğal olarak bilgi üretiminde katlanarak artışlara sebep oldu” (M.T, 2018:158). 
Yani, bu süreçte kavram olarak, “özellikle bilgisayar ve elektronik sistemde gerçek 
dünya bilgisinin ikili sayı formuna dönüştürülerek kullanılmasını ifade eden dijital; 
sayısallaştırma yöntemiyle bir takım teknik alt yapı gerektiren sistemlerin 
kurulumundan sonra, 1990’lardan itibaren internetin yaygınlaşmasıyla her türlü 
veri girişinin hızla arttığı, adına dijitalleştirme denilen bir sürece girilmiştir” (Çetin 
ve Özgiden, 2013:173). Özellikle Web 2.0 teknolojisinin sağladığı sosyal paylaşım 
ağlarıyla birlikte bu dijitalleşme süreci hızla artmıştır. Dolayısıyla, Bawden ve 
Robinson’un (2009:180) belirttiği üzere, bugün bir dijital geçiş çağında yaşıyoruz; 
akademik, profesyonel veya gündelik hayat bilgilerinin çoğu bilginin basılı 
formundan ziyade dijital ortamda sunulduğu bir ortam. Bir diğer deyişle, bu çağ, 
“bilginin üretim için temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, 
bilgi üretimi ve dağıtımında çalışanların çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve 
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bilgilenme yoluyla değişme ve gelişmenin kaçınılmaz hale geldiği yeni toplumsal ve 
ekonomik örgütlenme dönemini işaret etmektedir” (Öğüt, 2003:5). 
 
Bozkurt (2014:517) “bilgiyi talep eden toplulukların oluşması; dijital çağın 
fırsatlarını ve olanaklarını kullanan birey profilinin ortaya çıkması; Web ve 
internetin bilgiye erişimi hızlandırması ve sınırları kaldırmasının ise bilginin hızlı 
bir şekilde ağlar üzerinden yayılmasını ifade etmek için kullanılan viral kavramının 
ortaya çıkmasına neden olduğunu” belirtir. Viral’lik kavramı “bir virüsün ağız 
yoluyla yayılması için kullanılan bir ifadedir. Çevrimiçi ortamlarda ise ağlar 
üzerinden yeni bilginin hızla yayılması ve kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmasını 
ifade etmek için kullanılmaktadır” (Bozkurt, 2014:517). 
 
Şüphesiz, bu yeni dünya düzeni sürecinde en çok dikkat çeken husus, bilginin 
üretiminde, tüketiminde, viral yolla yayılımında ve algılanışında meydana gelen 
hızlı değişim ve dönüşümlerdir. Bu değişim ve dönüşümün nasıl algılandığı ve 
yorumladığı da daha ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Bu çerçevede, günümüz 
dijital dünyasının en önemli özelliği olan artan miktarda veriyi veya bilgiyi bir 
fırsat veya tehdit olarak yorumlamak sadece bir olasılıktır. Dolayısıyla, bu konuda 
en azından iki farklı yaklaşımın olduğunu ifade etmek gerekmektedir. 
 
Bilgi değişim ortamını yeni bir fırsat olarak değerlendirmek veya en azından bir 
tehdit olarak algılamamak geretiğini savunanların dayandığı çeşitli argümanlar 
bulunmaktadır (Jungwirt, 2002:93). Bu yönde, bazı faydacı teorisyenler, bilginin 
kendimizi ve başkalarını nasıl memnun edeceğimiz konusunda daha iyi seçimler 
yapabilmemizi sağladığını savunmaktadırlar. Bu görüşe göre bilgi araçsal olarak 
değerlidir -tüm insanlığın mutluluğunu teşvik etmenin bir yolu olarak değerlidir 
(Himma, 2007:259-260). Başka bazı teorisyenlere göre de bilgi sadece başka şeyler 
uğruna değil, bilgi içsel olarak değerlidir - kendi içinde son derece değerlidir. Daha 
yakın zamanlarda, bazı bilgi etiği uzmanları, bazı hususları karşılamasından ötürü 
bilginin temel bir fayda aracı olduğunu ileri sürmüşlerdir: (1) bilgi istemek her 
zaman mantıklıdır; (2) daha fazla bilgiyi daha azına tercih etmek her zaman 
mantıklıdır; ve (3) koşullarına bakılmaksızın her rasyonel yaşam planında bilgi 
gereklidir (Himma, 2007:260). Eğer bunlardan herhangi biri doğruysa, o zaman 
artan bilgi miktarı, kaygı verici olarak nitelendirilemez. Aksine, bu harika bir 
haberdir. 
 
Bu bakış açısına göre, internet temelli dijital ortamlar da “insanların her geçen gün 
gittikçe artan bilgi üretme, üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca 
ulaşma isteklerine ucuz ve pratik cevap geliştiren bir teknolojidir. Bu teknoloji 
yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir 
şekilde erişebilmektedir” (Karabulut, 2015:15). Bawden ve Robinson’un 
(2009:181) ifadesiyle, teknik ilerlemeler, çok çeşitli format ve türde bilgi kaynağı 
yaratmış, çok daha zengin ve karmaşık bir bilgi ortamına yol açmıştır. Böylelikle, 
daha çeşitli medya ve arayüzler aracılığıyla çok daha fazla miktarda bilgiyi 
erişilebilir hale getirmiştir. Nitekim, Çelik (2017) evrensel anlamda enformasyon 
üretiminin devasa boyutlara eriştiğini ve öyle ki sadece bir yılda kullanılan birim 
büyüklüğünün onlarca zettabayt boyutlara ulaştığını belirtmektedir. Zamanın 
gelişmiş teknik imkanları ile ses, görüntü, fiziksel kayıt üretme olanakları çoğalmış 
olan insanoğlu kendi yapıp etmelerine dair ne mevcutsa hepsini kayıt ederek 
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dağıtma özgürlüğünü kullanmaktadır. Nitekim, bugünün gerçeği, internet ve dijital 
teknolojilerin bilgiye erişimin maliyetini düşürdüğü ve böylelikle hem bilginin 
üretimini hem de yayılmasını olağanüstü derecede artırdığıdır (Metzger, 
2007:2079).  
 
Ancak diğer eleştirel görüşe göre, bilginin değeri hakkındaki faydacı görüş bugün 
daha az makul görünmektedir. İşleri hızlandırarak zamanla ilişkimizi 
değiştirdiğimizde, bilgininin bir bölümünü kaçınılmaz bir şekilde eskitiyoruz. 
Dolayısıyla etrafımızda sürüklediğimiz eski bilgi miktarını artırıyoruz (Toffler ve 
Toffler, 2006:186; akt. Tonta, 2009:758). Şüphesiz bu durum aynı zamanda eski ve 
yeni aşırı bilgi yükü problemini beraberinde getirmiştir. Zira, teknolojinin 
insanların işleyebileceğinden çok daha fazla ve hızlı bilgi üretebildiği gerçeğiyle 
birlikte düşünüldüğünde, insanların artan miktardaki bilgi ile giderek baş 
edemedikleri ifade edilebilir. Aşırı bilgi yükü, hem aktif olarak talep edilen/aranan 
bilgilerden hem de gelişigüzel (yani alıcının istediğine ya da ihtiyaç duyup 
duymadığına bakılmaksızın) edinilen bilgilerden kaynaklanabilir (Marcusohn 
1995:36; akt. Allen ve Shoard, 2005). Dolayısıyla, Himma’ya (2007:260) göre eğer 
aşırı bilgi yükü durumundaysak, o zaman, bilginin değeri, düşündüğümüz çoğu 
şeyin değeri gibi, bilginin kavramsal özelliklerinden başka koşullara bağlıdır. 
 
Bu çerçevede, Neil Postman’ın Teknopoli: Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu (1992) 
adlı eserindeki temel varsayımlarından biri, kontrolsüz teknolojinin büyümesinin 
insanlığımızın hayati kaynaklarını yok ettiğidir. Postman, teknolojinin ahlaki 
temeli olmayan bir kültür yarattığını savunur. Sonuç olarak Postman, içinde 
yaşadığımız toplumları insan emeğinin ve düşüncenin öncelikli hedef olmadığı ve 
teknik hesaplamanın her bakımdan insan kararından üstün olduğu bir teknopoli 
olarak adlandırmıştır. Teknopolinin en büyük sonuçlarından birinin bağlamdan 
yoksun bilgi patlaması olduğunu ileri sürer (Jungwirt, 2002:91). Nitekim, günümüz 
toplumlarının bireylerinin deneyimlediği bağlamdan yoksun bilgi patlaması ya da 
aşırı bilgi yükü meselesi daha derinlikli bir incelemeyi gerektirmektedir. Zira, her 
ne kadar bu ifadenin kullanımı giderek yaygınlaşsa da öncelikle izah edilmesi 
gereken husus aşırı bilgi yükünün ne ifade ettiğidir?  

5. Aşırı Bilgi Yükü Nedir? 

Aşırı bilgi yükünün dijital çağda özellikle daha şiddetli olduğu görülebilir ama 
onunla ilgili kaygılar yeni değildir (Palfrey ve Gasser, 2017:168). Aşırı bilgi yükü, 
on dokuzuncu yüzyılın ortalarından çok önce bir sorun olarak kabul edilse ve ele 
alınsa da önemli bir sorun olarak sistematik bir şekilde ele alınması 20. yüzyıl 
sonlarından itibaren başlamıştır. Bu durum, iletişim teknolojilerindeki meydana 
gelen önemli gelişmelerin bilginin üretimi, tüketimi ve yayılımı üzerindeki 
etkisinin bir sonucu olarak okunabilir. Nitekim, 1964'te Bertram Gross tarafından 
yazılmış Örgütlerin Yönetimi adlı kitapta ilk olarak aşırı bilgi yükü ifadesi yer 
almıştır. Fakat, bu kavram 1970 yılında Gelecek Şoku adlı kitabında Alvin Toffler 
tarafından popüler hale geldi. Toffler, yakın gelecekte bilgi bolluğunun büyük 
sorunlara yol açacağını öngörüyordu (Renjith, 2017:75). Esasında, erişilebilecek 
çok fazla bilgi olması belki de bilgi patolojileri arasında en aşina olunan aşırı bilgi 
yükü kavramına yol açmıştır (Bawden ve Robinson, 2009:182). 
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Gündelik dilde, aşırı bilgi yükü ya da aşırı bilgi yüklemesi terimi genellikle çok fazla 
bilgi alma anlamını aktarmak için kullanılır (Eppler ve Mengis, 2004:7). Aşırı bilgi 
yükü, hazmedilemeyecek kadar hızlı bir oranda ve doygunluğa yol açacak bir 
aşırılıkta bilgeye maruz kalma olarak tanımlanır (Berner, 2007:45). Yani, aşırı bilgi 
yükü, bireyin çeşitli uyarıcılara cevap vermesine gönderme yapar. Başka bir 
ifadeyle, bireyin işleyemeyecek düzeyde aşırı enformasyon miktarına maruz 
kaldığı durum olarak tanımlanabilir (Baytar, 2013:40).  
 
Robert M. Lossee (1989) de aşırı bilgi yükünü bilgi alma modelleri ile ilgili olarak, 
bir dizi az veya çok ilgili mesajın incelenmesiyle ilişkili ekonomik kayıp olarak 
tanımlamıştır. Hiltz ve Turoff (1985), bilgi yüklemesi kavramını, bireyin bilişsel 
kapasitesini aşan miktardaki veriyle karşılaşması durumu olarak tarif etmişlerdir. 
Klapp (1986) ise, aşırı bilgi yükünü bilginin yozlaşması, bozulması veya 
parçalanması olarak tanımlamıştır. Ona göre, bilgi yozlaşması ya da bozulması, 
bilgi ihtiyaç duyulanlarla alakasız olduğunda ve çeliştiğinde, gereksiz olduğunda, 
banallaştığında veya yeterince ihtiyaca cevap vermediğinde ortaya çıkar. 
 
Renjith’in (2017:75) belirttiği üzere, aşırı bilgi yükü, çok fazla bilginin varlığının 
bir kişinin asıl ihtiyacı olan bilgileri bulmasını engelleyici ve karar vermesini 
zorlaştıran bir durumdur. Bu duruma aynı zamanda infobesite, bilgi bolluğu, bilgi 
doygunluğu, bilgi bombardımanı, bilgi zehirlenmesi, bilgi gürültüsü, bilgi patlaması, 
bilgi bataklığı gibi isimler de verilmektedir. Başka bazı kaynaklarda da aşırı bilgi 
yükü çeşitli şekillerde ifade edilmektedir - veri kirliliği/sisi (Shenk 1997), veri/bilgi 
çılgınlığı (Sapinski 1997; bkz. Allen ve Shoard, 2005). 

Aşırı bilgi yükü, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan ve çeşitli seviyeler ya da 
ölçekler ile ilgili olan birtakım gelişmelerin sonucudur (Eppler ve Mengis, 
2004:14). Günümüzde bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer birçok dijital 
cihaz gibi internet erişimine sahip cihazlar bilgi yaymak için temel araçlardır. 
Hemen hemen her konuda erişilebilecek olan bilgiler metinler, resimler, ses, 
videolar vb. şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. YouTube'daki viral videolar, gelen 
kutumuzdaki sayısız e-postalar, Facebook'taki ilginç makalelerin sonsuz akışı, 
Twitter'da saniyede sayısız tweet, aşırı bilgi yüklerinden bazılarıdır (Renjith, 
2017:75-76). Aşırı olma koşulu, kişilerin belli bir sürede verilen enformasyonu 
özümseyecek ve işleyecek sınırlı kapasiteye sahip olmasıdır (Lucian ve De Farias, 
2009:21; akt. Baytar, 2013:40). Palfrey ve Gasser (2017:165) internetteki mevcut 
bilgi miktarının sarsıcı ve potansiyel olarak da zayıflatıcı olduğunu ileri 
sürmektedir. İnsanların ne kadar bilgi işleyebileceğinin bilişsel açıdan sınırları 
vardır. Örneğin, bir insanın kısa süreli hafızası, tek seferde yaklaşık yedi adet 
madde tutabilir. Tahminen zihinlerimizin saniyede en fazla 126 parçalık işlem 
kapasitesi vardır. Açıkçası bir yandaki giderek çoğalan bilgi deryasıyla diğer 
yandaki sınırlı insan dikkati ve bilgi işleme kapasitesi arasında kocaman bir 
uçurum vardır.  
 
Renjith’in (2017:77) sistematik bir şekilde ortaya koyduğu üzere, aşırı bilgi 
yükünün başlıca nedenleri şunlardır: 1) İnternete yaygın erişim 2) Yeni bilgi 
üretiminin hızlanması 3) Sosyal ve paylaşım ağları 4) Bilgi çoğaltma ve iletim 
kolaylığı 5) Aynı haber içeriğindeki bilgi kanallarının sayısının artışı 6) Bilgiyi 
organize edecek araçların yeterli olmaması 7) İçerik filtreleme araçlarının eksikliği 
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8) Çeşitli bilgi araçlarını kullanarak kaynaklara erişme konusundaki bilgisizlik 9) 
Mevcut bilgilerdeki belirsizlikler 10) Yeni oluşturulan bilgilerdeki çelişkiler.  
 
Toplumsal düzeyde, bu gelişmeler bilgi ve iletişim teknolojisi aracılığıyla bilginin 
hızlandırılmış bir şekilde üretimi ve daha etkin dağıtımı veya yayılımıyla ilgilidir. 
Şüphesiz, “çevrimiçinde vakit geçiren herhangi birine göre internetin patlaması, 
aşırı bilgi yükü ihtimalini önemli bir oranda artırması sürpriz değildir ve son 
yıllarda bu sorun daha yaygın ve bilinir hale gelmiştir. Ve patlayan tek şey bilginin 
miktarı değildir. Konuyla alakalı bilginin tam vaktinde bulunma durumu, ona 
sıklıkla daima üstümüzde bulunan cep telefonları gibi cihazlardan erişilmesi, 
modern bir toplumda ekonomik olarak hayatta kalmak için de mühim bir hale 
gelmiştir” (Palfrey ve Gasser, 2017:169). Neticede, aşırı bilgi yükü, bilgi fazlalığı 
(dışsal bir gerçeklik) ile buna yönelik psikolojik bir reaksiyon olarak bunalmış 
hissetme duygusunu (içsel bir gerçeklik) birleştiren bir köprü kavramdır. Janet 
Fox’un (1998:4) deyişiyle, bugün “verilerin çoğalması ve onunla ne yapılacağının 
bilgisi arasındaki boşluğa yakalandık”. 
 
İşleyebileceğimizden daha fazla bilgiye sahip olmak sorunun bir parçasıdır, ancak 
aşırı bilgi yükü sorunu bundan daha fazlasını içerir (Himma, 2007:267). Aşırı bilgi 
yükü, insan refahı veya mutluluğu üzerinde istenmeyen etkilere sahip 
olabilmektedir. Refahımızı arttırmaktan ziyade azaltabilir ve bu yüzden insanlara 
zarar verici olarak nitelendirilebilir. Şüphesiz, günümüz çağının aşırı bilgi yükünün 
ortaya çıkardığı ve çıkaracağı sorunları çok boyutlu olarak ele almak 
gerekmektedir. Bilginin kendisinde, onu algılama ve işleme biçimindeki değişim ve 
dönüşümler bunu zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, aşırı bilgi yükü meselesini 
toplumsal-kültürel ve bireysel boyutları ve sonuçları itibariyle iki ayrı kategoride 
ve onun alt kategorileri şeklinde ele almakta fayda vardır. 
 

6. Aşırı Bilgi Yüküne Maruz Kalmanın Toplumsal ve Kültürel Boyutları  

Şüphesiz, aşırı bilgi yükü dijital ortamları çok yoğun olarak kullanan ve çok fazla 
bilgiye maruz kalan özellikle genç bireyler için daha öncelikli büyük bir sorundur. 
Bu çerçevede, dijital yerli gençlerin dijital bilgi ortamlarını gündelik hayatlarında 
daha sık kullandıkları göz önünde bulundurulduğunda, aşırı bilgi yükünün 
toplumsal ve kültürel boyutları veya etkileri başlığı altında, bilginin değişkenliği, 
belirsizliği ve kısa ömürlülüğü; bilgi kirliliği, kalite ve güvenirlik; bağlamdan yoksun 
bilgi: anlam ve değer yitimi meseleleri ön plana çıkmaktadır. 

6.1. Bilginin Değişkenliği, Belirsizlik ve Raf Ömrü 

Günümüzde “bilgi iletişim teknolojilerine bağlı olarak üretilen bilgi miktarı 
artmakta ve bilgi birikimi olanaklı hale gelmektedir. Bilgi birikiminin oluşturduğu 
sinerjik etki bilgi üretimi ve bilgiden yararlanmayı da daha hızlı ve olanaklı hale 
getirmektedir” (Bozkurt, 2014:517). Aşırı bilgi yükünün ya da aşırı derece bilgi 
üretiminin “günümüzde ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri bilgi 
değişkenliğinin artmış olmasıdır. İnsanın dünyaya yayılmaya başladığı o ilk 
dönemlerde bilgi, belirsizliği azaltan soyut bir olguydu. Çok bilmek hayatta 
karşımıza çıkabilecek sürprizleri öncesinden tahmin edebileceğiniz anlamına 
geliyordu” (M.T., 2018:184). Fakat günümüzde bilginin devasa boyutlara ulaşması 
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gelecek hususundaki belirsizliği ve onun üzerindeki kontrolü çok üst noktalara 
taşıdı (Wallerstein, 2013:45). Nitekim, “ortaya çıkan her yeni veri ağlarla çok hızlı 
bir biçimde dağılmakta ve dünyamızı değiştirip şekillendirmektedir. Bu durum 
kaos kuramının ve kelebek etkisinin günümüzde ağlar üzerinde gerçekleştiği savını 
güçlendirmektedir” (Bozkurt, 2014:517). Kaos ya da belirsizlikle nasıl yaşanacağı 
sorunu, muhtemelen insanlığın karşılaştığı en eski toplumsal sorunlardan biridir 
(Wallerstein, 2013:45). Bilginin bugünkü değişken, belirsiz, geçici ve hızlı akışkan 
yapısını buz üstünde yürümeye benzeten Heylighen’e (2002) göre,  
 

“…bir yüzey olarak buz, betondan daha az sürtünme üretir. Bu yüzden daha 
yüksek hızlara ulaşabilir ve koşu yaparken ya da paten yaparken daha uzun 
süre dayanabilirsiniz. Ancak, buz üzerinde yürümek, beton üzerinde 
yürümekten çok daha zor ve potansiyel olarak tehlikeldir: kaymaya 
başladığınızda, hareketleriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybedesiniz. 
Dolayısıyla, bugünün aşırı bilgi yükü yaratan, hızın ve geçiciliğin esas olduğu 
bilgi erişim çevrelerinde kontrolü kaybetmeden dolanmak çok kolay değildir” 
(Heylighen’e (2002:7-8). 

 
Neticede, “iletişiminin bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla hızlanması, bilgiye 
çabuk erişilmesine ve bilginin çabuk tüketilmesine; sürekli yeni bilginin üretilmesi 
ise güncel bilginin raf ömrünün kısalmasına neden olmakta ve günümüz bireyleri 
sürekli olarak yoğun bilgiye maruz kalmaktadır” (Bozkurt, 2014:517). Machlup 
(1962) tarafından ortaya atılan bilginin yarı ömrü kavramı günümüzde bilgiye 
erişildiğinde bilginin çoktan doğru ve güncel olarak kabul edilecek ömrünün 
yarısına ulaştığını belirtmek için kullanılır. Yani, yeni bilgilerin çok hızlı bir şekilde 
ortaya çıkması eski bilgilerin güncelliğini hızlı bir şekilde yitirmesine sebep 
olmaktadır (Bozkurt, 2014:517). Günümüzde bilginin hızlı, belirsiz, kısa ömürlü ve 
“kontrol edilemeyen yapısını bilginin hiperaktif çocukluk dönemi olarak 
tanımlamak mümkündür. Çünkü bilgi, insanların çok büyük kısmına dokunabilen 
bir ağ üzerinde kolaylıkla paylaşılabiliyor. Bu paylaşım ise bilgiyi hızlı bir şekilde 
sürekli değişen dinamik bir yapıya çeviriyor. Bilgiler ağı artık bir kaos ağı olarak 
nitelenebilir” (M.T., 2018:184). 
 
6.2. Bilgi Kirliliği, Kalite ve Güvenirlik  

Bilginin hızlı bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi ve yayılmasını içeren süreç 
önemsiz veya faydasız bilgilerin elenmesini engelleyen ve önemli bilgilerin 
iletilmesini sağlayan doğal seçim süreçlerini azaltmaktadır. Örneğin, internet 
kullanımının kolaylığı ve düşük maliyeti göz önüne alındığında, herkes çok kısa bir 
süre içinde bir mesaj yazabilir ve bir komut ile bir web sitesinde kullanılabilir hale 
getirebilir ve binlerce kişiye yayabilir (Heylighen, 2002:12). Bunun sonucunda, 
ilgisiz, belirsiz ve basitçe hatalı veri parçalarında patlama yaşanmaktadır. Ortaya 
çıkan, bu düşük kaliteli bilginin çokluğuna Shenk (1997) tarafından veri kirliliği 
veya sisi adı verilmiştir (Heylighen, 2002:12). Bu anlamda, bilgi kirliliğinde ve 
[bilgi kalitesinde] önemli bir faktör, “gelişigüzel ve seçici olmaksızın bilginin 
yayınlanmasıdır” (Baytar, 2013:43). Bu manada, dijital ağlardaki bilgiler, “her gün 
milyonlarca kullanıcı arasında dolaştığından gerçeği-kurgudan, haberi-görüşten, 
bilimsel tahmini-spekülasyondan hızlı bir şekilde ayırt etmek zor olabilmektedir” 
(Johnson ve Kaye, 2014:959).  
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Son zamanlardaki teknolojik gelişmelerin de katkısı göz önünde 
bulundurulduğunda bilgi kirliliği ve bilgi kalitesi konusu çok uzun süredir varolan 
bir problemdir. Palfrey ve Gasser (2017:139) bilgi kalitesi sorununun ne internete 
özel ne de dijital çağ için yeni bir konu olduğunu belirtiler. Onlara göre,  

“…yanlış bilgiyi doğru olandan ayırma sorunu medeniyet kadar eskidir. Dünya 
tarihinde hiçbir zaman gerçeği kurgudan ayırmaya yardım eden bir yalan 
makinesi olmamıştır. Bununla beraber internetin gelişi, özellikle gençlerin 
karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında ciddi endişeler doğurmuştur; çünkü 
gençler o kadar çok bilgi kaynağı ve herkesin yazar ya da editör olmasına izin 
veren o kadar fazla hizmetle çevrili bir şekilde büyüyor ki iyi bilgiyi kötüden 
ayırmak öncesinden çok daha zor bir hale gelmiş durumdadır” (Palfrey ve 
Gasser, 2017:139). 

“Çevrimiçi bilgi göndermek için evrensel bir standart yoktur ve dijital bilgiler 
kolaylıkla değiştirilebilir, çalınabilir, çarpıtılabilir veya sahte ifadelerle anonim 
olarak oluşturulmuş olabilir” (Fritch ve Cromwell, 2002; akt. Metzger, 2007:2079). 
Dijital ortamda, neredeyse herkes bir yazar olabilir, çünkü yetki artık internette 
içerik sağlanması için bir ön şart değildir. Bu açıkça, birçok web sitesinin fazla 
gözetim veya editöryel inceleme yapılmadan çalışması nedeniyle artan güvenilirlik 
sorunlarını gündeme getirmektedir” (Metzger, 2007:2079). 

Bu anlamda, “her alanda üretilen verilerin artmasıyla bilgi kirliliği de hızla 
artmaktadır. Bu yoğunluk içerisinde konuları birbirinden ayırt etmek de oldukça 
güç bir hal almaktadır. Konuların yoğunluğuna bireyin bilgi eksikliği de eklenince 
haberlerin önemli bir kısmını anlamak ve hatta ilgi duyulan konuları dahi akılda 
tutmak mümkün olmamakta, böylece bilgi karmaşası içinden çıkılmaz bir vaziyete 
bürünmektedir” (Yüksel, 2014:127). Ayrıca, yalnızca alakasız veya istenmeyen 
bilgiler artmamaktadır. Arkadaşlardan, aile üyelerinden, işverenlerden, 
ortaklardan veya çeşitli grupların üyelerinden aldığımız mesajlar ve bilgiler de 
sürekli artış göstermektedir. Bunların çoğu kesinlikle gerekli olmamasına rağmen, 
potansiyel olarak yaşadığımız hayat tarzıyla alakalıdır. Bu yüzden, Johnson ve 
Kaye’ye (2014:959) göre, dijital ortamlardaki bilgilerinin güvenilirliğini 
değerlendirmek oldukça karmaşıktır, çünkü bu mecralardaki bilgiler, saygınlığı 
olan yayınlardan ve web sitelerinden edinilen ustalıkla incelenmiş makalelerden 
tutun da daha önce hiç karşılaşmadığınız arkadaşlarınızın kişisel görüşlerine kadar 
çeşitli kaynaklardan gelir. 
  
Palfrey ve Gasser’e (2017:143) göre, “fikir pazarının özellikle dijital dünyada daha 
iyi çalıştığı net değildir. Dijital dünyada iyi, her zaman kötü ve çirkine karşı 
kazanmaz. Bu pazardaki her oyuncunun tüm dünyada her gün her dakika, internet 
üzerinde gerçek zamanda vuku bulan kalite sorunlarıyla baş etmek için eşit 
derecede donanımlı, yetenekli ya da eğitimli olması gibi bir durum söz konusu 
değildir. Gerçeğe ulaşma sürecinin bedelleri de aynı şekilde önemlidir”.  

Bilgi iletişim teknolojilerinin sağladığı tedarik çeşitliliği de tipik olarak sınırlı 
sayıda arabirim aracılığıyla sağlanır: çoğu zaman bir bilgisayar ekranı, bir mobil 
cihaz, bir e-kitap okuyucusu veya başka bir cihazın web tarayıcısı aracılığıyla 
gerçekleşir. Bu durum bilginin homojenleşmesine yol açmıştır. Zira, baskı çağının 
basılı kitap, gazete, el yazması günlük, dergi makalesinin fotokopisi gibi farklı 
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kaynakları büyük ölçüde kaybolmaktadır (Bawden ve Robinson, 2009:181). 
Şüphesiz, çevrimiçinde bulunan çoğu bilginin kalitesinin, kağıda basılan bilgiden 
daha düşük olduğuna inanmak için net sebep yoktur. Ancak, genellikle farklı olan 
şey bilginin yaratıldığı, gözden geçirildiği, düzenlendiği, edinildiği, paylaşıldığı ve 
tekrar kullanıldığı mekaniklerdir (Palfrey ve Gasser, 2017:139) 
 
Ayrıca, Himma’ya (2007:269) göre, sorun sadece çok fazla gereksiz ya da kirli 
bilgiye sahip olmamız değildir, bir de çok fazla doğrunun olmasıdır. Çok fazla 
gerçek ya da doğru, insanlar için bir soruna neden olabilir. Burada dikkat edilmesi 
gereken şey gerçek ya da doğru olan her içeriği sadece doğru bir şey olması uğruna 
mutlaka hesaba katmamızın gerekmemesidir. Yani, ona göre, ne özünde ne de 
araçsal olarak değerli olmayan çok sayıda doğru önerme vardır. Yani, herhangi bir 
anda kafamızda kaç kılın var olduğuna dair gerçek, kimseye fayda sağlayacak bir 
bilgi değildir. Kafamızdaki tüylerin sayısı ne içsel olarak ne de araçsal açıdan 
değerli değildir.  
 
Kaplan ve Ertürk’ün (2012:8) belirttikleri üzere, “bilginin üretilmesi ve bir 
mecradan akıtılarak nihai tüketicinin kullanımına sunulması, nihai tüketiciyi 
büyük bir bombardıman altına alarak, binlerce bilgi arasından en doğruyu seçmek 
gibi neredeyse imkansız bir alanın içinde kaybolmaya, yalnızlaşmaya ve 
savunmasızlığa iterken, bir yandan da bilgi üretim sürecinde gerçekten 
koparılarak kurgusallaşan ya da Baudrillard’ın (2005) deyimiyle hipergerçeklik 
haline gelen ve tüketim metasına dönüşen bilgiyi üreten kurumların ideolojilerinin 
hedefi haline gelmektedir”. Böylece kontrolsüz enformasyonun baskısı altında bilgi 
çöplüğü tehlikesini yaşayan bireylerin güveni de zedelenmektedir (Yüksel, 
2014:128). Özcan’ın (2011) vurguladığı gibi; 

“…internet ortamında enformasyon paylaşımının toplumda tikelleşmeyi, 
parçalanmayı, marjinalleşmeyi ve bireylerin izolasyonunu artırdığı bir 
gerçektir. Hızla artan bilgi hem büyük bir olanak hem de çeşitli riskler içeren 
bir durumdur. Çünkü bu bilgilerle ne yapacağımız ve hangi bilgiye ne kadar 
değer vereceğimiz önemli bir sorun oluşturmaktadır” (Özcan, 2011:187-189). 

Palfrey ve Gasser’e (2017:145) göre de herkesin iyi bilgiyi kötü bilgiden ya da 
kaliteyi kalitesizden ayırması gerekir. Ancak, dijital yerli gençler yanlış veya 
kalitesiz bilgi tarafından oluşturulan tehditlere yetişkinlerden daha açıktırlar. 
Biliyoruz ki dışarıda bir dolu harika şey var ancak aynı yerde onun ne için 
olduğunu anlayamayanlara önemli zararlar verebilecek pek çok yanlış ve kalitesiz 
bilgi de mevcut. Ayrıca, kalitesiz ve güvenilir bilgi için ayrılan zaman kaybının 
maliyeti büyüktür. Bütün mecralarda benzeşen, tekrara dayalı hijyen olmayan bilgi 
düşünüldüğünde bu atık bilginin önemli bir ekonomik kayıp olduğu da 
anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, “bilginin sürekli düzenlenmeye ve örgütlenmeye çalışılan kaotik hali, 
çağımızda mutluluk getiren bir yapı arz etmiyor. Çok bilmek, birçok birbirine zıt ve 
farklı gerçekle muhattap olmak anlamına geldiğinden kafa karıştıran bir durum 
haline de dönüşebilmektedir” (M.T., 2018:192). Dahası, Himma’nın (2007:270) 
vurguladığı üzere, bazı bilgilerin yayılması toplumsal huzurumuz için bir tehdit 
oluşturmaktadır. Örneğin, bomba veya kristal metamfetamin gibi tehlikeli ilaçların 
nasıl üretileceğine dair yönergeler Web'de kolayca bulunabilir. Bu tür bilgilerin 
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yayınlanması tehdit edici olmasa da bu tür şeyleri üretebilen ve üretmeye istekli 
olan insanların olması olasılığının yüksek olması, toplumsal huzurumuz için 
önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 30 yıl önceki ortak deneyimimizin bir parçası 
olmayan huzurumuza dair korku ve endişe duygusu giderek artmaktadır. Bizi 
incitmek için kullanılabilecek çok fazla içerik bulunmaktadır Kuşkusuz, doğru ama 
yararsız olan ya da işe yaramaz içerikten doğruyu çıkarmak için çok fazla zaman 
harcamaktayız.  Ancak, bunlar aşırı bilgi yüküyle ilgili tek sorun değildir. 

6.3. Bağlamdan Yoksun Bilgi: Anlam ve Değer Yitimi  

Fransız filozof Paul Virilio, karamsar bir bakış açısını temsil etmektedir. Virilio’nun 
teorileri, hızın, toplumsal gelişmenin temel belirleyici faktörü ve itici gücü olduğu 
yönündedir. Virilio, tarihte üç hız çağı tanımlamıştır. Birincisi 19. Yüzyıldaki ulaşım 
devrimi; ikincisi, 20. Yüzyıldaki (ışık hızına dayalı) medya iletişim devrimi ve 
üçüncüsü hala devam eden nakletme/aktarım devrimi (Jungwirt, 2002:92). İkinci 
devrim, aşırı bilgi yükü bağlamıyla alakalıdır. Elektromanyetik medyaya (örneğin 
radyo, televizyon, internet) dayalı iletişim, Virilio'ya (2003) göre yeni bir dünya 
düzeninin başlangıcıydı. Elektromanyetik sinyaller ışık hızı ile iletildiğinden, 
mümkün olan en yüksek hıza ulaşabilirler. Bu, uzam ve zamanın aşıldığını ve her 
zaman her yerde her şeyin olduğu gerçek zamanlı bir toplumun kurulduğunu ima 
eder. Bu nedenle, insan algısı aşırılıktan boğulur ve sonuç olarak Virilio 
insandışılaştırma sürecinden söz eder. Uzam ve zamanın kaybolması, aşırı bilgi 
yükünün başka bir açıklaması olarak veya Virilio'nun da dediği gibi bilgi 
bombardımanı olarak anlaşılabilir (Jungwirt, 2002:92). 

Aşırı bilgi yükü işe yaramaz artık bilgilerden (gereksiz tekrarlanan bilgilerden) ya 
da bilgi kirliliğinden kaynaklanır. Klapp (1986), aşırı bilgi yükünün kültürde, 
sosyal problemler ve anlamların artan miktarlarda bilginin gerisinde kaldığı 
çözümler arasında genişleyen bir boşluk olarak tezahür ettiğini ifade eder. 
Nitekim, bilginin, insan kapasitesinin işleyebileceğinin ötesinde birikmesi ve 
yayılması anlam boşluğu ya da kaybıyla sonuçlanır (Berner, 2007:4) Bu anlamda, 
dijital teknolojinin bireylere sunduğu aşırı bilgiye dayalı olanakların her geçen 
artıyor olması toplumlarda bilgiye atfedilen değerde veya onunla kurulan 
ilişkilerde önemli bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. 
 
Paçacı’nın (2014:26) belirttiği üzere, “yeni iletişim düzeninde araç içeriği 
şekillendiren bir güce ulaşarak, ‘ne’ denildiği, ne söyleneceğinden çok ‘nasıl’ 
aktarılacağı ön plana çıkarak, ‘söylemleri’ arka plana iterek daha önemsiz hale 
getirmiştir”. Bu anlamda, Lyotard’a (1997) göre; 

“…bilgi kullanıcıları ve arz edicilerinin arz ettikleri ve kullandıkları bilgiyle 
olan ilişkileri, mal üretici ve tüketicilerinin, ürettikleri ve tükettikleri mallarla 
olan ilişkisinin gerçekleştiği bir ekonomik değer formunda gerçekleşmektedir. 
Bilgi satılmak üzere üretiliyor ve satılmak üzere üretilecek, yeni bir üretimde 
kıymetlendirilmek üzere tüketiliyor. Her iki durumda da amaç mübadeledir. 
Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmakta, kullanım-değerini 
kaybetmektedir” (Lyotard, 1997:20).  

Bu çerçevede, Postman (1992), bilgi ve insani amaç arasındaki bağın koptuğu bir 
ortamda teknolojinin geliştiğini belirtmiştir (yani, bilginin ayrım gözetmeksizin, 
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teoriden, anlamdan veya amaçtan kopuk olduğu). Aşırı bilgi, tutarlı bir kültürel 
anlatının bozulmasına yol açmıştır. Anlamlı bir bağlam olmadan, bilgi sadece işe 
yaramaz değil aynı zamanda potansiyel olarak tehlikelidir de. Postman, çekiç 
sahibi bir insan için her şey bir çivi gibi görünür şeklindeki eski bir sözü referans 
alarak bilgisayar sahibi olan bir kişiye her şey veri gibi görünür benzetmesi 
yapmıştır. Postman bu aşırılığı anti-enformasyon eksikliği sendromu “AIDS” (Anti-
Information Deficiency Syndrome) olarak tanımladı. Ona göre, kültürün bağışıklık 
sistemi, daha fazla bilgiyi filtreleyecek durumda değildir. 

Mills’in (2007:29) bu konudaki yorumuna göre, “her entelektüel çağda kültürel 
hayatın göstergesi sayılabilecek bir düşünme üslubu ortaya çıkar. Günümüzde, bir 
yıllık süreler içinde bile birtakım entelektüel birikimlerin [bilgilerin] topluma 
yayıldığı, sonra bunların gözden düştüğü ve yerlerini benzerleri olan yenilerine 
bıraktığı doğrudur. Bu hızlılık, bu acelecilik toplumun kültürel hayatının 
renklendirilmesinde bir nedendir, ama bunun entelektüel hayatta kalıcı izler 
bırakmadığı da açıktır”.  

McKibben (2006), bir tür eksik bilgi çağında yaşadığımızı, insanların her zaman 
sahip olduğumuz ve yaşadığımız yer hakkında sahip olduğumuz hayati bilginin 
ulaşabileceğimizin ötesinde olduğu sonucuna varmıştır. Bilgi patlamasının 
duyularımızı boğduğunu, sınırlarımız ve etrafımızdaki dünyanın sınırlarıyla ilgili 
daha temel bilgilerden kopardığını belirtmiştir (Jungwirt, 2002:93). Bu anlamda, 
dijital “medyalarla kuşatıldığımız bu dünyada bilgi ve değerler alanı rölatifliğe 
mahkumdur. Ayrıca internet bu açıdan, yaydığı enformasyonun bolluğu, parçalılığı, 
kolay paylaşılırlığı ve aşırı araçsallığı nedeniyle zihni yoran, bilgilenme önünde 
engel oluşturan bir araçtır” (Özcan, 2011:179). Furedi’nin (2017) vurguladığı 
üzere  

 
“…elbette insanlar, bilginin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir. Fakat 
bilgi üretimini, tamamen faydacı düşüncelerin yönlendirdiği dünyada, hep 
birlikte, bilgiye nasıl ve neden değer vereceğimizi belirleme becerisinden 
yoksun bir hale geldiğimiz açık. Anlam olmaksızın bilgi, halktan ziyade 
uzmanların, disiplinlerin ve ayrıcalıklı kimselerin malı olur. Fikir hayatının, 
uzmanlıkların artışına yol açacak şekilde parçalanması sadece karmaşık 
dünyaya verilen bir tepkiden ibaret değildir” (Furedi, 2017:78). 

 
Neticede, Furedi (2017:15) bilginin artık değer atfetmekten çok aktarılan ve bayağı 
haliyle yeniden dönüştürülebilir olan soyut bir kavrayış halini aldığını 
belirtmektedir. Benzer şekilde, Baudrillard (2008:115) da her geçen gün daha çok 
haber ve bilgiye karşın giderek daha az anlamın üretildiği bir evrende yaşadığımızı 
vurgulamaktadır. Bu manada, bilginin niceliğinden çok mahiyetinde veya 
niteliğinde ortaya çıkan derinlik, kalite veya değer sorunu genel bir kültürel 
yozlaşmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla, bilgi ve iletişim teknolojisindeki devrim 
niteliğindeki ilerlemeler bilginin hızla üretimi, tüketimi ve yayılımını çok düşük 
maliyetlerle daha az anlam ve derinlik içerecek şekilde çok daha kolay hale 
getirmiştir. Çoğu zaman ekonomik veya ticari kaygıların bir aracı olarak bölümlere 
ayrılmış bilgi parçacıklarından oluşan dijital bilgi adalarında bireyler aşırı bilgi 
yüküyle karşılaşmakta ve bununla baş etmekte zorlanmaktadır. Bu denli aşırı 
bilginin varlığına rağmen bireylerin yeterince anlamlı ve nitelikli bilgiyle kolayca 
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buluşamaması veya gerçekten ihtiyacı olana erişememesi aşırı bilgi yükünün 
kişilerde zihinsel, ruhsal ve fiziksel birçok olumsuz etki yaratmasına yol 
açabilmektedir. 

7. Aşırı Bilgi Yüküne Maruz Kalmanın Bireysel Etkileri veya Sonuçları 

Allen ve Shoard’a (2005) göre, aşırı bilgi yükü çeşitli şekillerde tezahür eden bir 
problem olarak görülebilmektedir. Miller (1978) birçok aşırı bilgi yükü formu 
mevcut olduğunu ve bunların daha yaygın ve stres ya da kaygı yaratır hale 
geldiğini öne sürmüştür. İnsanların, sahip oldukları özel koşullara göre aşırı bilgi 
yüküne uyarlanma düzeyleri ve biçimleri de değişmektedir. Uyarlanma düzeyi ve 
biçimleri değişse de bireyler için bilgi potansiyel bir değere sahip olmalı ya da 
basitçe göz ardı edilebilmeli. Aksi takdirde aşırı bilgi yükü hissi genellikle durum 
üzerinde kontrol kaybıyla ve bazen de bunalmış hissetme duygusuyla sonuçlanır 
(Bawden ve Robinson, 2009:183). Kontrolsüz ve düzenlenmemiş bilgiler 
öğrenmeyi ve karar vermeyi engelleyebilir (bkz. Farhoomand ve Drury 2002), 
verimliliği azaltabilir. En uç noktada, aşırı bilgi yükü sağlığa zarar verebilir (bkz. 
White ve Dorman 2000).  
 
David Lewis (1990), aşırı bilgi yükünden kaynaklı ortaya çıkan semptomları 
tanımlamak için Bilgi Yorgunluk Sendromu terimini önermiştir. Terim, 
kaygı/anksiyete sorunu, karar verme sorunu, hatırlamada zorluk, aşırı zihinsel 
uyaranlara bağlı rahatsızlık ve sabırsızlık, dikkat ve odaklanma sorunu, daha az 
memnuniyet, gerginlik ve kötü ruh hali gibi ruhsal, zihinsel ve fiziksel sorunları 
içermektedir (Heylighen, 2002:13; bkz. Bawden ve Robinson, 2009; Berner, 2007; 
Shenk, 1997). 
 
Renjith (2017:77-78) de aşırı bilgiye maruz kalmanın bireysel sonuçlarını 
sınıflamaya çalışmıştır: 1) Dağınıklığa ve düzensizliğe yol açması 2) Zaman 
öldürmesi 3) Stres ve kaygıyı artırması 4) Özgüveni yok etmesi 5) Bilişsel 
kapasiteyi düşürmesi 6) Analiz felcine yol açması 7) Verimliliği azaltması 8) 
Odaklanmayı zorlaştırması 9) Karar almayı ve eylemde bulunmayı durdurması 10) 
Maddi kayıplara yol açması. Bu çerçevede, aşırı bilgi yükünün bireysel temelde yol 
açtığı önemli sonuçların bazıları daha detaylı olarak ele alınmayı gerektirmektedir: 

 
7.1. Dikkat, Bilgi İşleme Kapasitesi ve Kontrol Kaybı 
 
Aşırı bilgi yükü problemi, dikkat kıtlığı veya dikkat gösterme sınırlılığı olarak da 
formüle edilebilir. Bugün hiç olmadığı kadar her türden fazla bilgi mevcut ama 
bunları işleyebilmek için gerekli olan zaman ve zihinsel enerji sınırlıdır. 
Dolayısıyla, aşırı bilgi yükü ve dikkat arasındaki ilişki irdelenmeye değerdir. 
“Odağımızı bilinçli bir şekilde vakfetmeksizin herhangi bir problemi bilinçli olarak 
ele alamayız. O halde, bilişsel kaynakların kıt olduğu ve sınırların aşıldığı 
durumlarda aşırı bilgi yükü problemi ortaya çıkar. Bilgi, dikkat edilmeksizin 
işlenemez, ancak dikkatimizi verebileceğimizden çok daha fazla bilgi mevcuttur” 
(Himma, 2007:267). Başka bir deyişle, bir bireyin herhangi bir konuya verebileceği 
bilişsel çaba veya dikkatin miktarı sınırlıdır ve genel olarak verilebilecek dikkatten 
daha çok ilgi gerektiren konular bulunmaktadır. Bu manada, dikkatimizi 
verebileceğimizden daha fazla bilgiye sahip olmak insana bir şekilde zarar verir. 
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Sorun, insanların işleyebilecekleri bilgi miktarında belli sınırlara sahip olmalarıdır. 
Simon’ın (1972) iyi bilinen deyimini kullanırsak insanlar sınırlı akla sahiptirler. 
Bilinen en iyi sınırlama kısa süreli hafızayı yöneten büyülü sayıdır: Örneğin, Miller 
(1957), değişkenlik gösterse de insanların genel olarak sadece yedi maddeyi 
hafızasında aynı anda tutabildiğini tespit etmiştir. Dahası, beynin çalışma 
belleğindeki maddeleri işleyebilme hızında net sınırlar vardır. Csikszentmihalyi 
(1990) de insanın maksimum işlem kapasitesini saniyede 126 bit olarak 
hesaplamıştır. Bu sınırlamaların pratik etkisi, belli bir aşamada insanların etkin bir 
şekilde işleyebileceklerinden daha fazla bilgi ile karşılaşmalarıdır. Dikkat etme 
kaynaklarımızın limitleri göz önüne alındığında, çok fazla bilgiye sahibiz. 
Heylighen’nin (2002:12-13) iddia ettiği üzere, dikkatimizi verebileceğimizden 
daha fazla bilgiye ulaşabileceğimiz fikri, bilgi miktarının aşırı olduğu hissini ortaya 
çıkarır. Bu durum, bilgilerin bir kısmının göz ardı edileceği, unutulacağı, 
çarpıtılacağı veya başka şekilde kaybedileceği anlamına gelir. Sorun şu ki, hangi 
kısmın kaybedildiği veya çarpıtıldığını da söyleyemiyoruz. Söyleyebilmenin tek 
yolu, sonunda işlediğimiz bilgileri ilk başta edindiğimiz bilgilerle karşılaştırmaktır. 
Bu da sarf edilecek veya vakfedilecek bir dolu zaman demektir. 
  
Dolayısıyla, Levy’e (2005:285) göre, bu durum sadece bilginin miktarı, bilginin 
düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan en ilgili bilginin bulunmasıyla alakalı bir sorun 
değildir. Bu soruna, düşünmek, idrak etmek, özümsemek için gerekli olan zamanın 
heba edilmesi boyutu da eklenmelidir. Başka bir deyişle, Levy (2005) aşırı bilgi ile 
uğraşmak zorunda kalmanın, düşünmeye harcayacağımız değerli zamanı 
kaybettirdiğini ileri sürmektedir. Levy'nin görüşüne göre, bilginin işlenmesi için 
çok fazla zaman ve enerji harcıyoruz, dikkatimizi diğer şeylere ayıramıyoruz: Aşırı 
bilgiyi işlemeye harcadığımız zamanın çoğunun, düşünme, idrak etme, özümseme ve 
tasarlama için kullanılması daha faydalı olacaktır. 

Himma’nın (2007:269-270) bu konudaki değerlendirmesine göre de eğer (1) 
bilgiyi özümsemek, saklamak, değer vermek ve işlemek için sonsuz bir kapasiteye 
sahip olsaydık ve (2) tüm bu şeyleri dikkatimizi ve zihinsel kaynaklarımızı daha 
değerli işlerden uzaklaştırmak zorunda kalmadan yapabilseydik çok fazla bilgiye 
sahip olmak asla bir sorun olmazdı. Fakat, dikkat ve zihinsel kapasitelerimiz 
sınırsız değildir. Sadece birçok şeyi hatırlayabiliriz ve herhangi bir zamanda bu 
şeylerin çok az bir kısmına odaklanabiliriz. İlgisiz veya yararsız bilgilerle meşgul 
olduğumuz durumlar, daha iyi konuşlandırılabilecek veya diğer değerli amaçlar 
için kullanabileceğimiz kaynakların harcanmasını gerektirir.  
 
Sonuç olarak, Heylighen’e (2002:13) göre, aşırı bilgi yükü durumunda, kişi 
potansiyel olarak sadece önemli bilgileri gözden kaçırmakla kalmamaktadır, aynı 
zamanda eksik olanın ne olduğunu tam olarak bilmemesine rağmen bir şeylerin 
eksik olduğunun farkında olmaktadır ve dolayısıyla bir kontrol kaybı hissine 
kapılmaktadır. Eksik bilgileri daha fazla bilgi toplayarak telafi etmek için yapılan 
boşuna çabalar da başarısızlıkla sonuçlanır, çünkü yeni ve başka bilgilere 
odaklanma da sınırlı bilişsel kapasitemizin engeline takılır.  
 
Teorik bir bakış açısıyla, bireyin sınırlı bilgi işleme kapasitesi ve sınırlı bir dikkat 
eşiği olsa da bir kişinin ne kadar bilgi özümseyebileceğini tam olarak tahmin etmek 
çok zordur. Kişi ya iyi derecede bilgilenmiş olduğuna ancak aslında yapbozun bazı 
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önemli parçalarını gözden kaçırdığına inanarak özgüvenini kaybeder ya da yeterli 
derecede araştırmadığını veya beceriksiz olduğunu düşünerek bilgiyle baş 
edemediğinin farkına varır ve suçluluk ya da utanç duyar (Heylighen, 2002:12-13). 
 
7.2. Alternatiflerin Çokluğu ve Karar Verebilme Becerisinin Zayıflaması  

Gençlerin erişebileceği aşırı miktardaki bilgi konusunda endişelenmek için başlıca 
nedenlerden bir diğeri de karar verme üzerindeki olası olumsuz etkilerdir (Palfrey 
ve Gasser, 2017:171). Zira, aşırı bilgi yükünün etkileri veya belirtileri ile ilgili en 
önemli araştırma veya tartışma konularından bir tanesi, aşırı bilgi yükünün 
kararın doğruluğunu, karar süresini ve genel olarak performansı nasıl etkilediğidir. 
“Bir bireyin yeterli ve tatmin edici kararlar verebilme becerisi, o insanın maruz 
kaldığı bilgi miktarına ciddi ölçüde bağlıdır” (Palfrey ve Gasser, 2017:171). Bu 
anlamda, aşırı miktardaki bilginin bireylerde kararsızlık, kafa karışıklığı, bütünü 
görememe ve engellenme gibi birtakım istenmeyen sonuçlara yol açabileceği 
düşünülmektedir. Kişinin karşısında ne kadar çok seçenek var ise karar verememe 
olasılığı da bir o kadar yükselmektedir.  

Çelik’in (2017) vurguladığı üzere, doğru, zamanında ve mümkün olduğunca ucuza 
karar alınabilmesi, gereksinim duyulan bilginin tam, zamanında ve nitelikli olması 
ile mümkün olabilmektedir. Ona göre, bilginin hızla artması karar almada gerekli 
olan gerçek enformasyona ulaşılmasını sürekli ötelemekte ve maliyeti 
arttırmaktadır. Bilgi miktarı arttıkça ona erişim imkanı ise o denli azalmaktadır. 
Bilginin artış hızı ile ona erişim hızı arasında ironik bir paradoksun oluştuğunu 
iddia etmek yanlış olmayacaktır. Zira bir karar vermek için gerekli bilgiye erişmek 
yeni bilgi birimlerini üretmeye dolayısı ile yeni bilgi birimleri de nitelikli olana 
zamanında ve tam olarak ulaşmaya engel olmaktadır. 

Aslında, hangi tür eylemleri göz önünde bulundurursanız bulundurun, olasılıkların 
sayısı pratikte sınırsızdır. Bu, alternatifler arasından motive edici bir seçim 
yapmayı daha da zor hale getirir. Buna fırsatlardan kaynaklanan aşırı yükleme 
sorunu diyebiliriz (Heylighen, 2002:14). Eppler ve Mengis’in (2004:19) işaret 
ettikleri gibi, edinilen veya maruz kalınan bilgi bireyin işleme kapasitesini 
aştığında, kişi ilgili bilgiyi tanımlamakta güçlük çeker, çok seçici davranır ve büyük 
miktardaki bilgiyi göz ardı eder (bkz. Bawden, 2001; Sparrow, 1999), detaylar ile 
genel perspektif arasındaki ilişkiyi tanımlamakta güçlük çeker (bkz. Schneider, 
1987) ya da bir karara varmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar (bkz. Jacoby, 
1984) ve bunun sonucunda yeterli bir doğru karara varamaz (bkz. Malhotra, 
1982). Renjith’e (2017:75) göre de büyük miktarda fazla bilgi beynimizin stresli 
bir şekilde işlev görmesine neden olur. Bu durum düşünme kalıplarımızı 
etkileyecektir. Karar verme sistemimiz dağınık halde kalacaktır. Başka bir deyişle, 
bu durum bireyin sağlıklı kararlar vermesini veya doğru bir seçim yapmasını 
engeller. Yanlış veya gecikmiş kararlar almasıyla sonuçlanır.  
 
Bir diğer deyişle, çok fazla (doğru ya da yanlış) bilgi, seçimlerimizi daha da 
zorlaştırabilir. Çok sayıda seçenek, hangi seçeneğin en iyi nedenlerle 
desteklendiğini belirlemek için bolca bilgi bulmamız veya incelememiz gerektiği 
anlamına gelir. Çok fazla seçeneğin olmasından kaynaklanan kaygı durumu, 
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kuşkusuz, kısmen, çok fazla bilginin var olduğu duygusuyla açıklanabilir – hatta 
gözden geçirilmesi gereken tek şeyin doğru/gerçek bilgi olduğu varsayımına 
rağmen. Bu kaygı bazen bizi bir karar vermek için yeterince odaklanmamızı 
zorlaştırmak anlamında bizi felç edebilir (Himma, 2007:270). Dolayısıyla, 
Heylighen’e (2002:14) göre önerilen birçok olasılık ya da fırsat, veri kirliliğine veya 
sisine ya da spam'e benzer bir şekilde çok az değer sunduğu için, aşırı bilgi yükü 
bir dereceye kadar anlamsızdır. Bu bilgiler sadece büyük resmi bulutlandırırlar ve 
tamamen terkedilebilirler. Bununla birlikte, buğdayı samandan ayırmak için basit 
bir yol yoktur ve yüzeysel olarak ortaya çıkan seçenekler arasındaki bazı 
farklılıklar hayati öneme sahip olabilmektedir.  
 
Neticede, karar verme noktasındaki hata riskinin psikolojik sonuçları vardır. Bu 
nedenle doğru karar verebilmek önemlidir. Sadece yaptığımız hatalarla ilgili değil, 
aynı zamanda bir hata yapma olasılığı da mutsuzluk yaratır. Önemli bir seçimde 
hatalı karar vermekle ilgili kaygı önemli ölçüde daha fazladır (Himma, 2007:271). 
Ancak bilgi işleme kapasitemizin sınırlı olması tüm seçenekleri sistematik olarak 
değerlendiremeyeceğimiz anlamına gelmektedir (Heylighen, 2002:14). Neyin 
doğru olduğunu ve ne kadar yanlış olduğunu anlamak için sınırlı işleme 
kapasitemizle o kadar çok içeriğe sahip olmak zorundayız ki, bu durum 
birçoğumuzun düşük seviyeli kronik yorgunlukla ve kaygıyla başa çıkmasını 
gerektirir (Himma, 2007:271). Sonuç, stres ve yanlış bir karar verdiğinize dair 
sürekli bir korkuya kapılmanızdır ya da tüm problemlerinizi en iyi şekilde çözecek 
bir seçeneği keşfedememenizdir (Heylighen, 2002:14). Başka bir deyişle, kişilerde 
neyi kaçırıyorum veya neyi kaçırdım duygusu kronik bir endişe kaynağına haline 
dönüşür. Aşırı bilgi yükü sorunu kesinlikle bu önemli problemi içermektedir. 
 

7.3. Bilginden Kaçınma, İlgisizlik ve Homojenleşme 

Teknik ilerlemeler çok daha zengin ve karmaşık bir bilgi ortamına yol açmıştır. 
Daha fazla miktarda bilgi, daha çeşitli formatlarda ve türde bilgi kaynağıyla ve 
daha çeşitli medya araçlarıyla erişilebilir durumdadır. Böyle olmakla birlikte, “belli 
miktarda enformasyon yükü, bireylerin enformasyon ihtiyacını gidermesine 
yetmekte ve bilgi doyumunu sağlamaktadır. Belli bir miktarın üzerindeki 
enformasyon karşısında bireyler, karşı karşıya kaldığı enformasyonu reddetme 
eğilimine girerek ilgisizlik gösterebilmektedir. Başka bir deyişle enformasyon 
arzının talebinden fazla olması bireyde bir ilgisizliğe neden olmaktadır” (Baytar, 
2013:44). 
 
Bu anlamda, aşırı bilgi veya bilgi kirliliği nedeniyle bireyler ister istemez bundan 
kaçınma yolları ararlar. Bu çerçevede, bireyler uğraşacak ve incelenecek çok şey 
olduğu için ilgili veya yararlı olabilecek birçok bilgi kaynağını görmezden gelmeyi 
tercih edebilirler. Bu durumu Bawden ve Robinson (2009:185) bilgiden kaçınma 
olarak kavramsallaştırmıştır. Benzer bir kavram olan bilgi elemesi veya uzak durma 
(Savolainen, 2007) da dikkate alınan bilgi kaynağı sayısını en aza indirgemeye 
işaret etmektedir. Savolainen’e (2007:618) göre, bireyler kafa karışıklığını 
önlemek ve iç huzuru korumak adına kendilerini aşırı bilgi bombardımanına karşı 
korumaya çalışırlar. Bu yönde, birçok kişi maruz kalacağı birçok bilgi edinme veya 
yayma aracından kendisini uzak tutar.  
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Zaman, eskilerin dediği gibi, paradır, ama aynı zamanda bundan daha fazlasıdır. 
Bilgiyi değerlendirmek için harcadığımız zaman aslında kendimiz, ailemiz için 
ayıracağımız zamandır. Diğer önemli şeyler için ihtiyacımız olan zamanı kaybetme 
ihtimali psikolojik olarak rahatsızlık vericidir (Himma, 2007:271). Birçok kişi bu 
zaman kaybından kurtulmak adına bir sığınak arar ve kendisini birçok bilgi akışına 
kapatır. Şüphesiz, bu durum bireylerin bir süre sonra her türden bilgi akışına karşı 
daha ilgisiz hale gelmesine neden olur. 
 
Sorun şu ki, biz sezgisel olarak yanılmaz değiliz ve yanlış içerikten doğruyu ayırt 
etmek için kolay bir algoritmaya sahip değiliz (Himma, 2007:271).  Dolayısıyla, pek 
çok kişi için bilgi fazlalığı problemi yok hükmündedir, çünkü ihtiyaç 
duymadıklarını görmezden gelme eğilimindedirler veya ilgisiz davranırlar (Wilson, 
1976:59). Bu nedenle, bazı insanlar aşırı bilgi arzından kaçınarak veya göz ardı 
ederek aşırı bilgi yükünden kurtulmaya çalışırlar. Ayrıca, alternatif olarak, bilgi 
kaynaklarına erişirken, oldukça seçici bir yaklaşım benimserler ve sadece kendi 
düşüncelerini veya kararlarını destekleyen bilgilere yönelirler (Savolainen, 
2007:614). Bu anlamda, kişiler kendi fikirlerini destekleyen bilgilere daha fazla 
sarılmaya ikna olur hale gelebilmektedir. Bu düşünceye göre, dijital mecralar 
potansiyel olarak çok çeşitli bilgi, görüş ve perspektiflere erişim sağlar, ancak aynı 
zamanda türdeş bilgi ortamlarının yaratılmasını teşvik edebilecek güçlü filtreleme 
olanakları sunarlar (Skoric vd., 2018:2).  
 
Zira, bugünün dijital ortamlarında, kolayca erişilebilen çok sayıda gerçek veya 
doğru içerik mevcut, ancak orada çok fazla yanlış içerik de bulunmaktadır. Bugün, 
ampirik ve normatif olarak her türlü çatışan iddialarla bombalanıyoruz. Bu çelişen 
iddiaların sayısının çokluğu rahatsız edici olmaktadır (Himma, 2007:271). Bu 
yöndeki sosyal-psikolojik temeldeki görüşler, çevrimiçi ortamlarda çok fazla 
alternatif ve çelişen bilgilerle karşı karşıya kaldıklarında, kullanıcıların bilişsel 
uyumsuzluktan kurtulmak adına çoğunlukla kendi görüşlerini güçlendirecek veya 
pekiştirecek olan bilgileri bulmaya yöneldiklerini göstermektedir (Lane vd., 
2017:3; bkz. Lee ve Ma, 2012). Festinger’in (1962) bilişsel uyumsuzluk teorisi 
çerçevesinde bireylerin rahatsızlık verici bir psikolojik durumdan kurtulmak için 
uyumsuzluk azaltma eğiliminde olduklarını varsayarsak, seçici bakış açısı veya 
türdeşlik arayışı, bireyler çelişen bilgilerden kaçınmak adına aktif olarak kendisini 
destekleyici bilgi aradığı sırada ortaya çıkar (Kim, vd. 2013:500; akt. Ünal, 
2018:1821). Dolayısıyla, heterojen yapıya sahip sosyal ağlarda kişiler kendi 
görüşlerine uyumsuz çok sayıda çatışan bilgiyle karşılaştığından bu 
uyumsuzluktan kurtulmak adına belli filtreleme, uzak durma ya da eleme 
eylemlerinde bulunmaya yönelebilmektedir (Lee, 2016:57). Bu anlamda, bireylerin 
aşırı bilgi yükünden kurtulmak adına da benzer bakış açılarına ya da bilgiye maruz 
kalmaya yöneldiklerini ve bu durumun kişilerin kendi eğilimleri doğrultusunda 
daha sınırlı ve homojen bir bilgi havuzuyla kendilerini sınırlandırmalarına yol 
açtığı ifade edilebilir.  
 

7.4. Aşırı Bilgi Yükü ve Yeni Rahatsızlıklar: Bilgi Kaygısı 

Aşırı bilgi yükü ve bundan kaynaklı zihinsel, ruhsal ve fiziksel problemler veya 
tehditler bugün özellikle dijital sosyal ağları yoğun olarak kullanan genç nesil 
bireylerin çoğunun hayatlarının bir parçası durumundadır. İnsanların aşırı bilgi 
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yüküne maruz kalma süreleri uzadıkça fiziksel, zihinsel ve ruhsal esenlik 
üzerindeki olumsuz etkileri artmaktadır (Heylighen, 2002:13). Bu, aşırı bilgi 
yükünün insani bedeli veya maliyeti olarak düşünülebilir. Richard S. Wurman 
(1989a), bilginin hayatımızın itici gücü olduğunu ve anlaşılmayı bekleyen bu 
giderek artan bilgi yığını tehdidinin çoğumuzun kaygısı haline geldiğini ifade eder. 
Wurman (1989a), bilgi kaygısını anladıklarımız ile neyi anlamamız gerektiğini 
düşündüğümüz arasındaki uçurumun uç noktasının bir ürünü olarak 
tanımlamıştır. Bilgi kaygısı, veri ve bilgi arasındaki kara deliktir. Kaygı, bilgi bize ne 
istediğimizi veya neyi bilmemiz gerektiğini söylemediğinde ortaya çıkar. Klapp 
(1986:36) da aşırı bilgi yükünün bıkkınlık ve kaygı ile sonuçlandığını öne 
sürmüştür. Bu anlamda, bıkkınlık da doyum noktasına ulaşıldığında ortaya çıkar. 
Doyuma ulaşma a) çok fazla uyaran b) yenilik ya da değer kaybı nedeniyle tepki 
kaybına yol açan alışkanlık ve c) duyarsızlaşma - giderek güçlü uyarana duyarlılık 
kaybı nedeniyle açığa çıkar. 
 
Fox (1998) bilgi kaygısının ortaya çıkmasına yol açan dört temel etkinin 
varlığından söz eder. Birincisi, bilgi yayılımının hem hacmi hem de hızı 
artmaktadır. İkincisi, sahip olduğumuz eğitim, bilgi patlamasıyla başa çıkmak için 
bizi hazırlamamaktadır. Üçüncüsü, zamanı yönetmek ve bilgi kaynaklarını 
düzenlemek veya saklamak için tasarlanan sistemlerin çoğu sağ beyni baskın 
bireylere uymamaktadır. Dördüncüsü, bir zamanlar yararlı ve kullanışlı olan 
değerler, alışkanlıklar ve davranışlar, yeni gerçeklikler ile başa çıkmada ısrarla 
kullanılmaya çalışılmaktadır (Hartog, 2017:46). 

Burkhardt ve MacDonald (2010:11) bilgi kaygısını “büyük bir bilgi miktarıyla karşı 
karşıya gelindiğinde bunalmış hissetme duygusu” olarak tanımlamışlardır. Daha da 
betimleyici bir şekilde McCarthy (1991:12), bilgi kaygısını bir tür sersemlik hali 
olarak ifade etmektedir. Yani, bizi çevreleyen tüm verileri sıralamak veya 
düşünmek için zamanımızın olmadığı, ihtiyacımız olan bilgiyi nasıl bulacağımızı 
bilemediğimiz, asla yetişemeyeceğimiz ve yeterince hızlı okuyamayacağımız 
duygusudur. Buna göre, insanların birçoğu ihtiyaç duydukları bilginin orada 
olduğunu bildikleri ancak ona nasıl ulaşacaklarını bilmedikleri veya ona yeterince 
çabuk ulaşamadıklarını bildiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar (Berner, 
2007:4). 

Bu çerçevede, Himma (2007:270) eğer neyin yararlı ve yararlı olmadığını 
anlamaya çalışırken değerli zamanımızı boşa harcadığımızın farkına varırsak bu 
durum kaygı, hayal kırıklığı, öfke, çaresizlik hissi, vb. çeşitli ruhsal ve zihinsel 
rahatsızlıklar yarattığını ileri sürmüştür. Dahası, ona göre, akılda tutulacak 
olandan daha fazla bilgiyi değerlendirmeye çalışmak zorunda kalmak, son derece 
sinir bozucu olabilir; kronik kaygıya kadar varabilir. Önemli kararlara dair 
belirsizlik bizi, yapmamız gereken ya da düşünmemiz gereken diğer şeylerden 
uzaklaştırabilecek stres ve endişeye sürükler.  
 
Esasında, bilgi kaygısı, muğlaklık veya belirsizlik duygusuyla ilişkilidir (Eley vd., 
2008:55-65). Hartog’a (2017:46) göre, kaygı nedenleri arasında depolanmış 
bilgiler, çok fazla bilgi, endekslenmemiş bilgi ve etkisiz arama prosedürleri 
sayılabilir (bkz. Linden vd., 2002). Ayrıca, aşırı bilgi yığını bağlamdan yoksun bilgi 
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patlamasıyla daha da karmaşıklaşmaktadır (bkz. Jungwirth, 2002). Bugün bilgi 
olarak geçenlerin çoğu, bağlamsal olarak kişiliksizleşmekte ve yüzsüz bir hal 
almaktadır (bkz. Wurman, 1989b).  
 
Tyler Tate'in (2014:17) de belirttiği gibi yaşamımızın her alanında bilgi 

biriktiriyoruz. Bu bilgi seli bilgi saldırısı (Wurman, 1989b) olarak da 

adlandırılmaktadır. Wurman (1996:235) bir başka metninde bu bilgi saldırısını 

tsunamiye benzetmektedir: düzenlenmemiş bit ve baytlardan oluşan, ilişkisiz, 

kontrolsüz, tutarsız bir şekilde gelen uyumsuz gelgitler. Bu durumun sonuçları 

değişkendir. Bunalmış veya sinmiş hissetme duygusu; korkma veya kaybolma 

duygusu; tehdit altında hissetme veya huzursuz olma; stres veya rahatsızlık 

duyma; ürkeklik ya da çekingenlik duygusu (Katopol, 2012:5-9; Tate, 2014:17-20). 

Nitekim, bilgi kaygısı durumunun genellikle yılgınlığa veya hayal kırıklığına yol 

açtığını vurgulayan Wurman (1989b) bilgi kaygısı belirtilerini şöyle 

sıralamaktadır: 

 Kronik olarak etrafında olup bitenlerle uyuşmayan şeylerden söz etmek 
 

 Yaşamınız üzerinde kültürel, ekonomik veya bilimsel bir etkisi olmayan 

haberlere veya bilgilere zaman harcamak 
 

 Birisi daha önce hiç duymadığınız bir kitaptan, bir sanatçıdan veya bir 

haberden söz ettiğinde, biliyormuş gibi başınızı sallamak 
 

 “Bilmiyorum” demekten çok korkuyor veya utanıyor olmak. 
 

Hartog’a (2017:46) göre, bunların hepsi, kontrol kaybı ya da kontrol dışı hissetme 

duygusuyla artar (bkz. Fox, 1998). Kendimizi, hiçbir kapatma düğmesi olmayan 

durmaksızın çalışan bir bilgi makinesi çarkının dişlisi gibi hissederiz. Wurman'a 

(1989b) göre, bu kaygı, bilgiye erişimimizin genellikle diğer insanlar tarafından 

kontrol edildiği gerçeğiyle daha da kötüleşir. 

Bu çerçevede, aşırı bilgi yükünden kaynaklanan sıkıntılar, hem fiziksel hem de 
psikolojik olarak rahatsızlık yaratır (Himma, 2007:268; bkz. Bawden ve Robinson, 
2009; Ifijeh, 2010;). Bazı bireylerde, bilgi kaygısı ve süreklilik arz eden bilgi 
üzerindeki kontrol kaybı, çaresizliğe, depresyona ve giderek yaygınlaşan tükenme 
sendromuna yol açabilir. Nüfusun büyük bir bölümünde giderek artan 
karmaşıklığın ortaya çıkması, yabancılaşmaya, güçsüzlüğe, anlamsızlığa ve anlayış 
eksikliğine yol açabilir ve kurumlara yönelik de güven kaybına da yol açabilir 
(Heylighen, 2002:14). Ayrıca, Berner (2007:4) dijital teknolojiyi yoğun olarak 
kullanan birçok insanın aşırı bilgiye maruz kalınması nedeniyle düzenli olarak baş 
ağrısı ve zayıf duygusal kontrolden muzdarip olduğunu belirtmektedir. Daha da 
aşırı durumlarda, aşırı bilgi yükü iştahı azaltabilir, uykusuzluğa sebep olabilir, 
bağışıklık işlevlerini bastırabilir (Palfrey ve Gasser, 2017:169; bkz. Heylighen, 
2002; Berner, 2007). Netice itibariyle, bu yeni tehditler, özelikle dijital yerli 
gençleri sürekli büyüyen miktar ve çeşitlilikte bilgiyle donatan cesur yeni dünyanın 

karanlık yönüne işaret etmektedir (Palfrey ve Gasser, 2017:166). Dolayısıyla, yeni 
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dünyanın bu karanlık yönlerine daha fazla dikkat sarf etmek zaruri hale 
gelmektedir. 
 

8. Sonuç 

Bilgi birikimi ve iletişim insanlığın gelişmesinin bir göstergesidir. Yeni ve daha 
gelişkin bilgiler olmaksızın insanoğlu hayatta kalamaz. Ancak, doğru zamanda, 
doğru ya da ihtiyaç duyulan bilgileri doğru bir şekilde iletmek ya da aktarmak 
önemlidir (Renjith, 2017:84). Bugün, dijital veri patlaması ya da saldırısı, dünya 
çapında web teknolojisiyle bağlantıya sahip olan herkesi etkilemektedir, özellikle 
de bu ortamların daha yoğun kullanıcısı durumunda olan dijital yerli olarak 
tanımlanan genç kuşakları. Teknolojinin, tüm iyi niyetiyle, insanları daha verimli 
hale getirmesi bekleniyordu. Fakat, birçok insanın zamanlarının önemli bir 
kısmının heba edilmesine neden olan aşırı bilgi yükü problemini ortaya 
çıkarmıştır. 
 
Bugün bilginin kolay ve ucuz bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi ve dağıtılması için 
bilgi iletişim teknolojileri tarafından mümkün kılınan düşük kaliteli ya da parazit 
türünden bilgilerin çoğalması, bilgi kirliliğinin daha da artmasına neden 
olmaktadır. Sonuç, potansiyel olarak bilgi üzerindeki kontrolün giderek daha da 
fazla kaybedilmesi ve bunun neticesinde kaygı ve stresin bir o kadar artmasıdır. 
Maruz kalınan muazzam değişim miktarıyla ve yapılması gerekenlerle etkili bir 
şekilde yeterince baş edilemediği için aşırı bilgi yükü problemi daha sorunlu hale 
dönüşmektedir. Dolayısıyla, aşırı bilgi yükü gitgide daha da büyüyen bir problem 
haline geldi. Ayrıca, bilgi miktarının çoğalmasının ve ona erişmeye olan 
eğilimimizin sıklığının da görünürde bir sonu yoktur. Bu durum kontrol kaybının 
daha da riskli bir hale gelmesine neden olmaktadır.  

Bilginin artık değer atfetmekten çok aktarılan ve bayağı haliyle yeniden 
dönüştürülebilir olan soyut bir kavrayış haline geldiği konusunda dikkate değer bir 
yaygın görüş hakimdir. Dolayısıyla, her geçen gün daha çok bilgi üretimi, tüketimi 
ve yayılımına karşın giderek daha az anlamın ve nitelikli ürünün üretildiği bir 
dünyada yaşamaktayız. Bu manada, bilginin niceliğinden çok mahiyetinde veya 
niteliğinde ortaya çıkan derinlik, kalite veya değer sorunu genel bir kültürel 
yozlaşmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla, bilgi ve iletişim teknolojisindeki devrim 
niteliğindeki ilerlemeler bilginin hızla üretimi, tüketimi ve yayılımını çok düşük 
maliyetlerle daha az anlam ve derinlik içerecek şekilde çok daha kolay hale 
getirmiştir. Çoğu zaman ekonomik veya ticari kaygıların bir aracı olarak bölümlere 
ayrılmış bilgi parçacıklarından oluşan dijital bilgi adalarında bireyler aşırı bilgi 
yüküyle karşılaşmakta ve bununla baş etmekte zorlanmaktadır. Bu denli aşırı 
bilginin varlığına rağmen bireylerin anlamlı, nitelikli ve gerçekten ihtiyacı olana 
yeterince erişememesi kişiler üzerinde birçok olumsuz etki yaratabilmektedir. 

Bu anlamda, aşırı bilgi yükü problemi ya da bilgiyle aşırı meşguliyet bireysel 
temelde çeşitli türden zarar verici zihinsel, ruhsal ve fiziksel bazı etkilere yol açar: 
Aşırı bilgi yükü, sınırlı dikkat ve işleme kapasitemiz nedeniyle gerçeklerin idrak 
edilmesi noktasında kafa karışıklığına neden olur ve bu da iç huzurun azalmasına 
yol açar. Aşırı bilgi yükü ihtiyaç duyulan bilgileri yakalamak için daha fazla zaman 
harcanmasına yol açar. Dolayısıyla, aşırı yüklenen bilgiler düşünmek, idrak etmek, 
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özümsemek ve boş zaman için kullanılabilecek değerli zamanı kaybettirir. Böylece 
üretken sonuçların ortaya çıkması zorlaşmaktadır. Bu durum eldeki zamanı azaltır, 
dolayısıyla strese ve kaygıya neden olur. Aşırı bilgi yükü bilgiler arasında analiz 
yapma krizi yaratır (analiz felci). Bu analiz felcinin sonucu olarak karar verememe 
ve eylemde bulunmama durumu ortaya çıkar (Renjith, 2017:78). Sonuçta, bu 
aşırılık bizi sadece odaklanmamız gereken sorundan uzaklaştırmaz aynı zamanda 
endişe, kafa karışıklığı ve bunalmışlık hissine neden olur. Bu durum, problemi 
kavramsal bir mesele yani paradigmatik bir aşırılık problemi yapan şeydir 
(Himma, 2007:269).  

Şüphesiz, çok fazla içeriğe erişim sadece bireysel anlamda değil, toplum olarak 
kollektif iyi olma halini zayıflatmaktadır. Her halükarda, aşırı bilgi yükü 
sorununun, bireysel ve kolektif iyi olma halimiz veya mutluluğumuz üzerindeki 
etkileri içeren bir dizi zararlı etkiye sahip olduğu düşünülmektedir Bu sorunlar 
ciddidir, toplum üzerinde büyük bir baskı yaratır. Devam eden aşırı bilgi yükü 
sadece daha yıkıcı sonuçların olasılığını artırır. Bu anlamda, günümüz dijital 
dünyasında bilginin katlanarak artması dijital ortamları çok yoğun olarak kullanan 
ve çok fazla bilgiye maruz kalan özellikle genç bireyler için daha kaygı verici olarak 
görünmekte ve daha fazla yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir.  

Günümüz çağın şartlarında yeni bilgi üretimini durdurmak mümkün değildir 
Lakin, aşırı bilgi yükünün üstesinden gelmek için yeni yollar bulmak zorunludur. 
Kuşkusuz ki, içinde yaşadığımız koşullar endişe yaratıcıdır, ama herkesin ya da 
çoğumuzun hiçbir şey yapamayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla, dijital çağın 
aşırı bilgi yükü problemine karşı tutumlarımızı değiştirerek daha farklı 
düşünmemiz gerekmektedir. Himma’nın (2007:268) önerdiği üzere, aşırı bilgi 
problemini çözmek için ihtiyacımız olan şey gerçekten neyin önemli olduğunu 
keşfedebileceğimiz, daha fazla bilgi bulmak ve işlemekle ilgili saplantıdan 
kurtulacağımız, derinlikli düşünebileceğimiz ve bilgiyi yeterince 
özümseyebileceğimiz bir sığınaktır. Aslında, sığınacak alanlara olan ihtiyacımız 
bize bilgi hakkında bazı ilginç şeyler anlatmaktadır: sürekli bilgi arama ve üretme 
konusundaki modern saplantı, bir şekilde iyi olma halimizi zayıflatmaktar.  
 
Neyin doğru olduğunu ve neyin doğru olmadığını etkin bir şekilde tamamen 
anlama becerisine sahip olmasak da dijital ortamların bilgi yağmuruna sürekli 
maruz kalmamak adına bu ortamların büyüleyici akışına kapılmadan kendi 
sığınaklarımızı inşa edebilmeliyiz. Diğer bir deyişle, öncelikle sürekli bilgi arama, 
üretme, tüketme ve yayma faaliyetlerini içeren modern saplantıdan kurtulabilmek 
gerekmektedir. Bunun için gerçek ya da doğru olan çok sayıdaki içerikten yalnızca 
yararlı olan doğru içeriği değil, aynı zamanda yanlış içerikten gelen gerçek ya da 
doğru içeriği de ayırmak için de çok sayıda içerikten kaçınmamız gerekebilir. Bu, 
bizi gerçekten önemli olan şeyden uzaklaştıran aşırı bilgi yükünden kurtarabilir. 
Bu sığınak yani saplantıdan kurtulma, mesafeli davranma (kaçınma) ya da bilgiyi 
özümseyebileceğimiz miktarda alma dijital ortamların aşırı ve gereksiz olan 
bilgisinden bizi uzaklaştırarak aşırı bilgi yükü sorunundan kaynaklı problemlerin 
hafifletilmesine yardımcı olabilecektir. 
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