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Araştırma:
Türk�ye’de b�lg� ekos�stem� pandem�den nasıl etk�lend�?

Cov�d-19 pandem�s�n�n b�lg� ekos�stem�nde etk�s�n� Tey�t olarak salgının �lk günler�nden 
�t�baren yakından tak�p etmeye çalıştık. Yen� koronav�rüse ve bu v�rüsün tet�kled�ğ� has-
talığa �l�şk�n �dd�aları, kr�t�k oldukları �ç�n �zled�ğ�m�z metodoloj� dah�l�nde öncel�klend�r-
d�k. Ağustos 2020 �t�bar�yle Tey�t’�n �nternet s�tes�nde #koronav�rüs et�ket� taşıyan 
200’ün üzer�nde �çer�k var. Ekos�stem� yanlış b�lg�den, el�m�zden geld�ğ�nce arındırma
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Daha önce benzer b�r salgın deney�mlemem�ş nes�ller �ç�n Cov�d-19 pandem�s�n�n bel�r-
s�zl�k h�ss� yarattığını �fade etmek yanlış sayılmaz. Kısa vadel� planlarımızın boşa düşme-
s� ve uzun vadede b�r program ç�zmekte zorlanmamızın muhakkak k� ps�koloj�k etk�ler� 
var. Gözümüzle göremed�ğ�m�z b�r tehl�ke olarak aramızda dolaşan v�rüsün, b�z� b�r 
anlam arayışına sürükled�ğ� de gerçek. “V�rüs neden ortaya çıktı? V�rüsten nasıl koruna-
b�l�r�z? Bu salgın ne zaman sona erecek?” g�b� sorularımızın temel�nde, bel�rs�zl�ğ� g�der-
me ve stres kaynaklarını ortadan kaldırma güdümüz olab�l�r.

Burada end�şe duyduğumuz b�r kısayol devreye g�r�yor: Yanıtları “yanlış yerde arama” 
veya farklı b�r kanaldan “yanlış yanıtı ed�n�p ben�mseme” hal�. Komplo teor�ler�, anlam-
landırmakta güçlük çekt�ğ�m�z olgular �ç�n “makul görünen” b�r çerçeve sunuyor. Farklı 
türlerdek� yanlış b�lg�ler, v�rüsle �lg�l� b�r anlatı kurarken,  temelde yorucu stressörler� bas-
kılamaya çalışıyor. Gerçeklerle olan �l�şk�m�z muğlaklaşırken kend�m�z� “�y�” h�ssed�yoruz. 
Öte yandan ben�msed�ğ�m�z yanlış b�lg�ler, k�m� zaman hayat� olab�l�yor. Hatırlarsanız 
salgının �lk zamanlarındak� “alkol tüket�m�n�n koronav�rüsten koruduğu” �dd�aları hayl� 
can almıştı.

Tey�t olarak bu perspekt�fle Türk�ye’de b�lg� ekos�stem�n�n pandem�den nasıl etk�lend�ğ�n� 
merak ed�yorduk. Tandans Ver� B�l�m Danışmanlığı �le Temmuz 2020’de gerçekleşt�rd�ğ�-
m�z “Pandem� Sürec�nde Yanlış B�lg� Sorunu: Yanlış B�lg�, Haber Tüket�m� ve Tey�t Etme 
Davranışları” başlıklı araştırma, bu soruya yanıt arıyor. Türk�ye genel�n� tems�l edecek 
şek�lde tesadüf� örneklem yöntem� kullanılarak seç�len b�n 25 �nternet kullanıcısı �le 
yaptığımız çalışmada, Tey�t’te ed�nd�ğ�m�z �zlen�mler�n b�reyler�n tutumlarıyla ne denl� 
örtüştüğünü anlamaya gayret gösterd�k. Yanlış b�lg�n�n kaynağı olarak �şaret ed�len 
araçların neler olduğunu görmeye; yaş, c�ns�yet, eğ�t�m düzey� ve sosyoekonom�k durum 
g�b� değ�şkenler�n yanlış b�lg�ye maruz kalma veya �nanmada etk�s�n� tesp�t etmeye ça-
lıştık. B�reyler�n haber tüket�m� ve b�lg�y� tey�t etme davranışında pandem� sürec�nde her-
hang� b�r değ�ş�m olup olmadığını yakalamak da değerl�yd�.
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Başlamadan önce ufak b�r not

Bulgulardan bahsetmeden önce, çalışmanın bazı sınırlılıklardan söz etmem�z gerek. Anket�n 
�nternet ortamında gerçekleşm�ş olması, örneklem�n tems�l�yet� açısından bazı sorular get�-
reb�l�r. N�tek�m örneklem�n, ortalama eğ�t�m ve gel�r sev�yes�n�n Türk�ye ortalamasından 
yüksek olduğu düşünüleb�l�r. Bulguları yorumlarken bu sınırlılıkları akılda tutmak gerek�yor. 
Bununla b�rl�kte pandem� koşullarında yürüttüğümüz anket�n bu tarz b�r çalışma �ç�n genel 
olarak tatm�n ed�c� sonuçlar sunduğu kanısındayız.
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Komplo teor�ler� �le yanlış tedav� yöntemler� kıskacında mıyız?

Tey�t’e salgınla �lg�l� gelen �dd�aları değerlend�rd�ğ�m�zde, farklı kategor�lere konulab�lecek b�r 
d�z� yanlış b�lg�yle karşılaşıyoruz. Ancak gerek sosyal medya ve konvans�yonel medyada, ge-
rekse WhatsApp benzer� kapalı �let�ş�m kanallarında dolaşan �dd�alardan ed�nd�ğ�m�z �zle-
n�m, bu kategor�lerden �k�s�n� ayrıştırmanın makul olab�leceğ� s�nyal�n� ver�yordu. Bunlar 
komplo teor�ler� �le etk�l� olduğu öne sürülen tedav� yöntemler�yd�.
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Elde ett�ğ�m�z ver�y� değerlend�r�rken d�kkat�m�z� çeken b�r nokta, katılımcıların eğ�t�m durumu-
nun yanlış b�lg�ye duyulan �nanç sev�yes�yle bağlantısıydı. Eğ�t�m düzey�ndek� artışı, yanlış 
önermelere �nanç sev�yes�ndek� düşüş tak�p ed�yordu. Altı önermen�n beş�nde bu korelasyonun 
�stat�st�ksel olarak anlamlı olduğunu tesp�t ett�k. Yalnızca “V�rüs laboratuvar ortamında gel�şt�-
r�ld�” önermes�ne duyulan �nancın, eğ�t�m sev�yes�yle bağlı olmadığı ortaya çıktı. Bunun ankette 
yer verd�kler�m�z arasında en çok �nanılan yanlış önerme olduğunu da hatırlatmak  gerek.

Öte yandan çalışma kapsamında bel�rtt�ğ�m�z önermelere duyulan �nanç �le katılımcıların yaş-
ları dolayısıyla mensubu oldukları kuşaklar arasında bel�rg�n b�r bağlantı yakalayamadığımızı 
da ek olarak bel�rtmek gerek.

En çok yanlış b�lg�ye salgının �lk zamanlarında maruz
kaldığımızı düşünüyoruz

Tey�t olarak kulaktan kulağa yayılan �dd�aları pandem�n�n en başından �t�baren tak�p etmeye 
gayret gösterd�k. Türk�ye’de �lk Cov�d-19 vakası tesp�t ed�lmeden önce d�le get�r�len “Türk gen�” 
benzer� absürd �dd�alar, salgın ulaşınca oluşacak muhtemel atmosfer�n de haberc�s�yd�. Konu-
nun ehemm�yet�n�n farkında olmayan veya reyt�ng uğruna “sansasyonel” haberc�l�ğ�n pençe-
s�ne düşen yayın kuruluşlarının, b�l�msel olmaktan uzak yorumları ekranlara taşıması da, yanlış 
b�lg�n�n yayılımı �ç�n ver�ml� b�r zem�n oluşacağını göster�yordu.

Katılımcılara pandem� sürec�nde yanlış b�lg�lere en çok hang� dönemde rastladıklarını da bu 
bağlamda sorduk. Yanıtlar ağırlıklı olarak salgının �lk dönemler�ne �şaret ed�yordu.
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Katılımcılara ne çeş�t yanlış b�lg�lere rastladıklarını düşündükler�n� sorduğumuzda �se, yüzde 
54’ü “v�rüsün ortaya çıkış nedenler�” d�ye yanıt verd�. Katılımcılar bu kategor� altında değer-
lend�r�leb�lecek yanlış b�lg�lere, en çok “v�rüs Türk�ye’ye g�rmeden önce” maruz kaldıklarını 
�fade etm�ş.

Yanlış b�lg�n�n baş sorumlusu haber programları mı?

Ed�nd�ğ�m�z b�r d�ğer �zlen�m �se, haber programlarında yaşanan “uzman” enflasyonunun ya-
rattığı olası tahr�battı. B�lg� ekos�stem�n� c�dd� anlamda k�rleten yayınlara, k�m� zaman konu 
hakkında h�çb�r uzmanlığa sah�p olmadığından em�n olduğumuz k�ş�ler katılırken, k�m� za-
mansa “güvenl�k uzman”ları konuk oluyordu. Astrologların pandem� hakkında yorum ve tav-
s�ye �leteb�ld�ğ� bu ortam, yanlış b�lg� sorunuyla meşgul b�zler �ç�n dehşet ver�c� olab�l�yordu.

Araştırmamız kapsamında haber programlarına �l�şk�n �zlen�mler�m�z�n çoğu �nsan tarafından 
da kolaylıkla tesp�t ed�leb�leb�ld�ğ�n� gördük. Katılımcılara hang� kaynaklarda yanlış b�lg�ye 
rastladıklarını düşündükler�n� sorduğumuzda, yüzde 49 �le “telev�zyondak� haber programları” 
seçeneğ� başı çek�yordu.
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İnsanların b�r haber� paylaşmadan önce ne zaman tey�t etme �ht�yacı h�ssett�kler� �le b�lg� kay-
naklarına yaklaşımları arasında b�r paralell�k yakalamak da mümkün oldu. 

Katılımcıların hang� durumlarda tey�t refleksler�n� akt�fleşt�rd�kler�ne baktığımızda �lk sırada 
yüzde 55 �le “haber kaynağına güvenmed�ğ�m durumlarda” seçeneğ�n� görüyoruz. Kaynağa 
güven duymama ve kaynağın yanlış haber paylaştığını düşünme hal�, b�r çeş�t tavuk-yumurta 
�k�lem�ne neden olsa da, arkaplanda yatan etmen�, Türk�ye’de medya kuruluşlarına duyulan 
güvende ve genel olarak ülkedek� kutuplaşma ortamının kurumlara duyulan güven� nasıl şe-
k�llend�rd�ğ�nde aramak makul gözüküyor.

B�lg� almak �ç�n a�leye güvenenler WhatsApp’a yöneld�

Salgın süres�nce WhatsApp g�b� kapalı mesajlaşma programlarında dolaşan ses kayıtları ve 
yen� koronav�rüse �l�şk�n d�le get�r�len b�rb�r�nden farklı �dd�alar hep�m�z�n malumu. Dışarıdan 
er�şmen�n olanaksız olduğu bu platformlarda dolaşan �dd�alar, Tey�t’te b�z� en ted�rg�n eden 
yanlış b�lg�lerdend�. Facebook ve Tw�tter’da veya konvans�yonel medya araçlarında görüp 
tesp�t edeb�ld�ğ�m�z ve v�rall�ğ�n� ölçeb�ld�ğ�m�z �dd�alarla, WhatsApp’ta dolaşanlar zaman 
zaman ayrışıyordu. Nesnel b�r ölçüm yapamasak da, a�le WhatsApp gruplarında sıklıkla pay-
laşımların yapıldığını kend� çevrem�zden göreb�l�yorduk.
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Araştırmada katılımcıların farklı kaynaklardan Cov�d-19 �le �lg�l� ed�nd�kler� b�lg�lere güvenme 
oranları arasında b�r değerlend�rme yapmaya da çalıştık. Katılımcıların yüzde 78’� bu süreçte 
“b�l�m �nsanları ve sağlık uzmanları”nı güven�l�r bulduklarını bel�rt�rken, yüzde 72’s� “hastalığı 
geç�rm�ş k�ş�ler”e güvend�kler�n� �fade ett�. Güven�len haber kaynaklarında zaman �ç�nde ya-
şanan değ�ş�m� de tak�p edeb�ld�ğ�m�z araştırmamızda, sağlık alanındak� profesyonellere du-
yulan güvende yaşanan artışla, benzer konularda ünlüler veya fenomen �s�mlere duyulan gü-
vendek� azalma d�kkat çek�c�yd�. Katılımcıların kend� hayatlarını der�nden etk�leyeb�lecek b�r 
sağlık sorunu söz konusu olduğunda müspet kaynaklardan b�lg� almaya yönelm�ş olmasını 
salgının beklenmeyen olumlu b�r etk�s� olarak düşünmek mümkün.

Bu sırada bahsett�ğ�m�z b�r öncek� noktaya dönersek çalışma kapsamında “a�le b�reyler� ve 
arkadaşlar”ından gelen b�lg�ler� güven�l�r bulanların oranının yüzde 48 olduğu ortaya çıkmıştı.

Anal�z�m�ze pandem� sürec�nde katılımcıların Whatsapp g�b� kapalı mesajlaşma programları-
nı kullanım sıklığını dah�l ett�ğ�m�zde, “a�le b�reyler� ve arkadaşlar”a duyulan güven �le bu uy-
gulamaların kullanım sıklığındak� değ�ş�m arasında, �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r �l�şk� yaka-
ladık. Yan� özetle yakın çevres�ne daha çok güven duyanlar, WhatsApp g�b� uygulamaları 
daha sık kullanmaya başladığını �fade ed�yordu.

Bu şaşırtıcı olmasa da, end�şe ver�c� b�r sonuç.

Her üç �nternet kullanıcısından b�r� Tey�t’� daha önce duymuş

B�r kurum olarak Tey�t’� duyup duymamanın, pandem�de karşılaşılan şüphel� haberlerle kuru-
lan �l�şk� açısından bazı noktalarda b�r gösterge olarak ele alınab�leceğ�n� düşündük.
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 “Tey�t’� duymuş olma” hal� de esasında b�r tavuk-yumurta �k�lem� olarak görüleb�l�r. Katılımcı-
lara yöneltt�ğ�m�z b�r başka soru kapsamında “son �k� ay �ç�nde kullanılan haber kaynakların-
dak� b�lg�ler� tey�t ett�ğ�n�” bel�rtenler �le, Tey�t’� duyanlar arasında �stat�st�ksel olarak anlamlı 
b�r �l�şk� var. Ancak b�r kurum olarak Tey�t’� b�lmen�n �nsanları şüphel� b�lg�ler�- sorgulamaya �t-
t�ğ�n� söylemek �ç�n b�raz erken. N�tek�m nedensel �l�şk� tam ters� yönde de �lerl�yor olab�l�r ve 
aslında tey�t mekan�zmalarını kullananlar, habere daha şüphec� yaklaşanlar b�r kurum olarak 
Tey�t’� de bu prat�kler�n�n b�r parçası olarak görüp tak�p ed�yor olab�l�r.

Salgının b�lg� ekos�stem�ne etk�ler�n� �ncelemey� sürdürmel�y�z

Tandans Ver� B�l�m Danışmanlığı �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z “Pandem� Sürec�nde Yanlış B�lg� 
Sorunu: Yanlış B�lg�, Haber Tüket�m� ve Tey�t Etme Davranışları” başlıklı bu araştırmanın, hal�-
hazırda benzer� konularda çalışan araştırmacılara, farklı bazı bakış açıları sunab�leceğ�ne 
�nanıyoruz. Elbette çalışmamız bu kısa raporda aktardıklarımızdan daha fazlasına olanak ta-
nıyor. 

B�z Tey�t olarak söz konusu soruna farklı açılardan yaklaşarak çalışmayı sürdüreceğ�z. Öte 
yandan bu çalışma özel�nde elde ett�ğ�m�z ham ver�ye er�şmek �steyen araştırmacıların da 
mertcan@tey�t.org adres� üzer�nden çalışma yapmayı düşündükler� konuya �l�şk�n kısa b�r 
özetle b�rl�kte b�ze ulaşab�lecekler�n� hatırlatmak �ster�z.
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Tey�t yaygın b�l�nen yanlışlardan, sosyal medyanın gündem�ne oturan şüphel� b�lg�lere, 
medyanın gündeme get�rd�ğ� �dd�alardan, şeh�r efsaneler�ne b�rçok alanda doğrulama yapan 
ve �nternet kullanıcılarının doğru b�lg�ye ulaşmasını sağlamak �ç�n çalışan sosyal etk� odaklı, 
elde ett�ğ� gel�r� dağıtmayan, kâr amacı gütmeyen b�r sosyal g�r�ş�md�r.
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