
Yanlış b�lg� ps�koloj�s�



Yanlış b�lg� ps�koloj�s� l:
Neden savunmasızız?

Psikolojimiz bizi yanlış bilgiye karşı nasıl daha savunmasız hale getiriyor? First Draft’tan 
Tommy Shane üçlü serinin ilkinde ana kavramları açıklıyor.

Yanlış bilgi psikolojisi, yani doğru olmayan şeylere inanmamız için bizi yüreklendiren zihinsel 
kısayollar, karışıklıklar ve yanılsamalar, bunun zararlı etkilerini nasıl önleyebileceğimiz 
konusunda bize çok fazla bilgi verebilir. Psikolojimiz, düzeltmelerin işe yarayıp yaramadığını, 
medya okuryazarlığı derslerinde ne öğretmemiz gerektiğini ve neden ilk etapta yanlış 
bilgilere karşı savunmasız olduğumuzu etkileyen şey. Aynı zamanda insan beynine 
büyüleyici bir bakış açısı sunuyor.

Psikolojik kavramlar akademi kaynaklı olsa da pek çoğu günlük konuşmaya da yerleşti. İlk 
olarak 1957'de açıklanan bilişsel uyumsuzluk bunlardan bir tanesi; teyit yanlılığı ise bir 
başkası. Ve sorunun bir kısmını da bu oluşturuyor. Tıpkı epidemiyoloji hakkında bilmeden 
konuştuğumuz gibi, bilişsel bilim hakkında da bilmeden konuşabiliyoruz ve bu kavramların 
yanlış ifade edilmesi yeni yanlış bilgi biçimleri yaratabiliyor.

Muhabirler, teyitçiler, araştırmacılar, teknoloji uzmanları ve yanlış bilgilerle çalışan 
fenomenler (ki kabul edelim hepsi bunu yapıyor) bu farklılıkları anlamazsa bu iş belirsiz bir 
akademik terimi yanlış anlama vakası olmaktan çıkıyor. Bu, sorunun bir parçası olma riski 
taşıyor.

First Draft bu serinin ilkinde yanlış bilgiler, bunları düzeltme ve önleme konularıyla ilgili temel 
psikolojik kavramları listeliyor. Bunlar son sözden ziyade bir başlangıç noktası olarak 
tasarlandı; daha fazlasını öğrenmek için önerilen ileri okumalara bakabilirsiniz.
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    �  Kaynak:

First Draft, "Yanlış bilgi psikolojisi I: Neden savunmasızız?," [The psychology of 
misinformation I: Why we're vulnerable] (Çeviri, Teyit.org), 2020.

https://www.google.com/url?q=https://firstdraftnews.org/latest/the-psychology-of-misinformation-why-were-vulnerable/&sa=D&ust=1599835768720000&usg=AOvVaw190wTcuAcoXyrQB_5i7g3y


Bizi yanlış bilgilere karşı en savunmasız kılan psikolojik özelliğimiz, bilişsel olarak cimri 
olmamız. Sorunları çözerken daha fazla düşünce ve çaba gerektiren yollardan ziyade daha 
basit, daha kolay yolları kullanmayı tercih ediyoruz. Mümkün olduğunca az zihinsel çaba sarf 
edecek şekilde evrimleşmişiz.

Bu, beynimizi bu kadar etkili kılan şeyin bir parçası: Her şey hakkında çok fazla düşünmek 
istemiyoruz. Ama bu aynı zamanda, yapmamız gerektiğinde de bir şeyler hakkında yeterince 
düşünmediğimiz anlamına geliyor; örneğin internette gördüğümüz bir bilginin doğru olup 
olmadığını düşünürken.
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B�l�şsel c�mr�l�k

    �  İleri okuma önerisi: 

Londra Üniversitesi'nden Dario Tarborelli tarafından yazılan ve 2008'de Current Issues in 
Computing and Philosophy'de yayınlanan "How the Web Is Changing the Way We Trust."

https://www.google.com/url?q=http://nitens.org/docs/ior2008.pdf&sa=D&ust=1599835768700000&usg=AOvVaw3_XnDrdn_Hv2eLwp04bLPs
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Ç�ft süreç teor�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Gordon Pennycook tarafından yazılan ve 2017'de Dual Process Theory 2.0'de yayınlanan
“A Perspective on the Theoretical Foundation of Dual Process Models.”

Çift süreç teorisi, iki temel düşünce biçimine sahip olduğumuzu anlatan bir kavram. Sistem 1 
az çaba gerektiren otomatik bir süreç, Sistem 2 ise daha fazla çaba gerektiren analitik bir 
süreç. Bilişsel cimriler olduğumuz için, kolay yoldan kurtarabileceğimizi düşündüğümüz 
zamanlarda genellikle Sistem 1 düşüncesini (yani kolay olanı) kullanıyoruz.

Otomatik süreç, iki nedenden ötürü yanlış bilgi tehlikesi yaratıyor. İlk olarak, bir şeyi işlemek 
ne kadar kolay olursa bunun doğru olduğunu düşünmemiz o kadar olası; bu yüzden hızlı ve 
kolay kararlar genellikle doğru olmasa bile öyle hissettiriyorlar. İkincisi, bunun etkili olması 
yüzünden ayrıntıları, hatta bazen en önemlilerini kaçırabiliyoruz. Örneğin, internette 
okuduğumuz bir haberi hatırlayabiliyor, ancak bunun çürütüldüğünü unutabiliyoruz.

https://www.google.com/url?q=https://www.researchgate.net/publication/315544161_A_Perspective_on_the_Theoretical_Foundation_of_Dual_Process_Models&sa=D&ust=1599835768702000&usg=AOvVaw1A1DVZsB5Ety5s1uphG9ZG


Kestirme yollar ise hızlı kararlar vermek için kullandığımız göstergeler anlamına geliyor. 

Kestirme yolları kullanma sebebimiz, bunun karmaşık analizler yapmaktan daha kolay olması; 

özellikle de çok fazla bilginin bulunduğu internette.

Kestirme yollarla ilgili sorun, genellikle doğru olmayan sonuçlara yol açmaları. Örneğin, bir 

içeriğin güvenilir olup olmadığını değerlendirmek için, güvendiğimiz birinin sosyal medya 

hesabında bu gönderiyi onayladığı (örneğin retweetlediği) "sosyal-tasdik kestirme yolu"na 

inanabiliriz. Ancak bu kişiye ne kadar güvenirseniz güvenin, bu tamamen güvenilir bir 

gösterge değil ve doğru olmayan bir şeye inanmanıza neden olabiliyor.

First Draft'ın kurucularından ve ABD direktörü Claire Wardle'ın Bilgi Düzensizliğini Anlamak 

için Temel Kılavuz'da açıkladığı gibi, “sosyal medyada, kestirme yollar (dünyayı 

anlamlandırmak için kullandığımız zihinsel kısayollar) eksik. Gazetelerde hangi bölüme 

baktığınızı anladığınız ve köşe yazıları veya çizgi film bölümünde olduğunuzu görebildiğiniz 

görsel ipuçlarının olmasının aksine, internette durum böyle değil."
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Kest�rme yollar

    �  İleri okuma önerisi: 

Miriam J. Metzger ve Andrew J. Flanagin tarafından yazılan ve 2013'te Journal of 

Pragmatics, Volume 59 (B)’de yayınlanan "Credibility and trust of information in online 

environments: The use of cognitive heuristics."

https://www.google.com/url?q=https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Information_Disorder_Digital_AW.pdf?x46415&sa=D&ust=1599835768703000&usg=AOvVaw2X_ICuArVcwVwuS2WYM5BA
https://www.google.com/url?q=https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Information_Disorder_Digital_AW.pdf?x46415&sa=D&ust=1599835768703000&usg=AOvVaw2X_ICuArVcwVwuS2WYM5BA
https://www.google.com/url?q=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378216613001768&sa=D&ust=1599835768705000&usg=AOvVaw1hR7zJpLJwEAvp9eF0yzZS


Bilişsel uyumsuzluk, inançlarınızla çelişen bilgilerle karşılaşmanın ardından gelen olumsuz 

deneyim. Bu durum, insanların uyumsuzluğu hafifletmek için güvenilir bilgileri reddetmesine 

neden olabiliyor.

5

B�l�şsel uyumsuzluk

    �  İleri okuma önerisi: 

Monika Taddicken ve Laura Wolff tarafından yazılan ve 2020'de Media and Communication, 

Volume 8 (1), 206-217'de yayınlanan "'Fake News' in Science Communication: Emotions and 

Strategies of Coping with Dissonance Online."

https://www.google.com/url?q=https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/2495/2495&sa=D&ust=1599835768706000&usg=AOvVaw0oB_-gQvZRnrKKe1H4dZWr


Doğrulama ya da teyit yanlılığı, mevcut inançlarımızı doğrulayan bilgilere inanma ve onlarla 

çelişen bilgileri reddetme eğilimi. Dezenformasyon üreten ve yayan aktörler, mevcut 

inançları güçlendirmek için bu eğilimden faydalanabilir.

Teyit yanlılığı, uzun bir listeden oluşan bilişsel yanlılıklardan yalnızca bir tanesi.
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Tey�t yanlılığı

    �  İleri okuma önerisi: 

Raymond Nickerson tarafından yazılan ve 1998'de Review of General Psychology, 2(2), 

175-220'de yayınlanan “Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises.”

https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases&sa=D&ust=1599835768708000&usg=AOvVaw0l6WKchIbEi4b6Mfi6zIkG
https://www.google.com/url?q=https://www.researchgate.net/publication/280685490_Confirmation_Bias_A_Ubiquitous_Phenomenon_in_Many_Guises&sa=D&ust=1599835768708000&usg=AOvVaw2qc04qFa21b2uj4vHAFZnK


https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/sunday/fake-news.html&sa=D&ust=1599835768712000&usg=AOvVaw13wA4I2NQR4Cgtp_LlC_1_
https://www.google.com/url?q=https://beta.teyit.org/arastirma-insanlar-neden-yalan-haberlere-kaniyor&sa=D&ust=1599835768712000&usg=AOvVaw2qf2iWCKRwCsGlfb5cDY01

https://www.google.com/url?q=https://beta.teyit.org/arastirma-insanlar-neden-yalan-haberlere-kaniyor&sa=D&ust=1599835768712000&usg=AOvVaw2qf2iWCKRwCsGlfb5cDY01

Güdülenmiş muhakeme, insanların gerçeği saptamak yerine inanmak istedikleri şeylere 

inanmak için akıl yürütme becerilerini kullanmaları. Buradaki en önemli nokta, tembel ya da 

irrasyonel düşünceden ziyade insanların rasyonel yetilerinin yanlış bilgiden doğan inanca 

neden olabileceği fikri.

Güdülenmiş muhakeme, yanlış bilgi psikolojisindeki mevcut tartışmanın önemli bir tarafını 

oluşturuyor. New York Times'ta yayınlanan 2019 tarihli bir makalede, Virginia Üniversitesi ve 

MIT'de çalışan iki bilişsel bilimci David Rand ve Gordon Pennycook bu görüşe şiddetle karşı 

çıktılar. İddiaları, insanların bir bilgiyle karşılaştıklarında yeterince analitik olmadıkları 

yönündeydi:

“Bir grup, muhakeme yetimizin taraflı bakış açımız tarafından zapt edildiğini iddia ediyor; yani 

fikirlerimizi akla uygun hale getirmeye yatkınız. Diğer gruba göre ise sorun, -biz ikimiz de bu 

grup gibi düşünüyoruz- sık sık eleştirel yetilerimizi kullanmayı bırakmamız; yani zihnen 

tembeliz."

Rand ve Pennycook, yanlış bilgilere karşı psikolojik olarak savunmasız olmamızın ana 

nedeninin güdülenmiş muhakeme değil, düşünce tembelliği olduğuna dair güçlü kanıtlar 

çıkarmaya devam ediyor.
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Güdülenm�ş muhakeme

    �  İleri okuma önerisi: 

Gordon Pennycook ve David Rand tarafından yazılan ve 2019'da New York Times'da 

yayınlanan "Why do people fall for fake news?" (Teyit tarafından çevrilen Türkçesi: Araştırma: 

İnsanlar neden sahte haberlere kanıyor?)

https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/sunday/fake-news.html&sa=D&ust=1599835768710000&usg=AOvVaw2nNt9rXJu5NeznOnrJvWbJ
https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/sunday/fake-news.html&sa=D&ust=1599835768712000&usg=AOvVaw13wA4I2NQR4Cgtp_LlC_1_
https://www.google.com/url?q=https://beta.teyit.org/arastirma-insanlar-neden-yalan-haberlere-kaniyor&sa=D&ust=1599835768712000&usg=AOvVaw2qf2iWCKRwCsGlfb5cDY01
https://www.google.com/url?q=https://beta.teyit.org/arastirma-insanlar-neden-yalan-haberlere-kaniyor&sa=D&ust=1599835768712000&usg=AOvVaw2qf2iWCKRwCsGlfb5cDY01


Çoğulcu cehalet, toplumdaki diğer insanların ne düşündüğü ve neye inandığını anlama 

yoksunluğu. Bu, politik bir görüş söz konusu olduğunda insanların, aslında çok az kişi bir 

görüşe sahipken, bu kişilerin çoğunlukta olduğunu düşünmelerine neden olabiliyor. Bu, 

yanlış bilgilerin çürütülmesiyle (örneğin, komplo teorileri) daha da kötüleşebiliyor, çünkü bu 

görüşleri gerçekte olduğundan daha popüler hale getirebiliyorlar.

Bunun başka bir hali de yanlış fikirbirliği etkisi: Yani insanların, kendi görüşlerini paylaştığını 

düşündüğü kişilerin olduğundan fazla olduğunu zannetmesi.
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Çoğulcu cehalet

    �  İleri okuma önerisi: 

Stefan Lewandowsky'nin 2011'de Shaping Tomorrow's World'de yayınlanan "The Loud Fringe: 

Pluralistic Ignorance and Democracy."

https://www.google.com/url?q=http://www.shapingtomorrowsworld.org/lewandowskypluraligno.html&sa=D&ust=1599835768714000&usg=AOvVaw3rgw24h_MnXPe-wk2P_THt
https://www.google.com/url?q=http://www.shapingtomorrowsworld.org/lewandowskypluraligno.html&sa=D&ust=1599835768714000&usg=AOvVaw3rgw24h_MnXPe-wk2P_THt


https://www.google.com/url?q=https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323120903686&sa=D&ust=1599835768716000&usg=AOvVaw0qwUFT_vQwJ91G--tdGGHY

Üçüncü şahıs etkisi insanların, yanlış bilgilerin başkalarını kendilerinden daha çok etkiledikle-

rini varsayma eğilimi.

Yakın zamanda, Romanya'daki National University Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde 

iletişim profesörü Nicoleta Corbu, insanların yanlış bilgileri saptama konusundaki algılanan 

yetilerinde önemli ölçüde üçüncü şahıs etkisi bulunduğunu ortaya koydu: İnsanlar yanlış 

bilgileri saptama konusunda kendilerini diğer insanlardan daha iyi görüyor. Yani insanlar, 

savunmasız olduklarını azımsıyorlar ve uygun önlemleri almayabiliyorlar.
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Üçüncü şahıs etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Oana Ştefanita, Nicoleta Corbu ve Raluca Buturoiu tarafından yazılan ve 2018'de Journal of 

Media Research, Volume. 11 3 (32), 5-23'te yayınlanan "Fake News and the Third-Person 

Effect: They are More Influenced than Me and You."

https://www.google.com/url?q=https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267323120903686&sa=D&ust=1599835768716000&usg=AOvVaw0qwUFT_vQwJ91G--tdGGHY
https://www.google.com/url?q=https://pdfs.semanticscholar.org/c942/b8c0aba96883c26ec23df3ba60ee98bba6a4.pdf&sa=D&ust=1599835768716000&usg=AOvVaw1KWeF8x34n25D8dbLQBzI4
https://www.google.com/url?q=https://pdfs.semanticscholar.org/c942/b8c0aba96883c26ec23df3ba60ee98bba6a4.pdf&sa=D&ust=1599835768716000&usg=AOvVaw1KWeF8x34n25D8dbLQBzI4


Akıcılık, insanların bilgiyi ne kadar kolay işlediğini ifade ediyor. İnsanlar bir bilgiyi akıcı bir 
şekilde işleyebiliyorsa o şeyin doğruluğuna inanma olasılıkları artıyor; doğru hissettiriyor, bu 
nedenle doğru görünüyor.

Bu yüzden tekrarlar çok güçlü: Daha önce duyduysanız daha kolay işliyorsunuz ve bu 
nedenle buna inanma olasılığınız daha yüksek oluyor. Birkaç kez tekrarladığınızda ise etkisi 
artıyor. Bu nedenle, bir bilginin çürütülmüş olduğunu duymuş olsanız bile asıl iddianın sürekli 
tekrar edilmesi onu daha tanıdık, akıcı ve inandırıcı hale getirebiliyor.

Bu aynı zamanda anlaşılması kolay bilgilerin daha inandırıcı olduğu, çünkü daha akıcı bir 
şekilde işlendiği anlamına geliyor. Stephan Lewandowsky ve meslektaşlarının açıkladığı 
üzere:

"Örneğin, aynı ifade düşük yerine yüksek kontrastlı yazdırıldığında doğru olduğuna karar 
verilme olasılığı daha yüksek. Ya da kafiyesiz yerine kafiyeli bir şekilde sunulduğunda veya 
tanıdık gelmeyen bir aksan yerine kulağa aşina gelen bir aksanla iletildiğinde. Dahası, 
okunması kolay bir yazı tipiyle yazıldıklarında yanıltıcı soruların tanınma olasılığı daha düşük 
oluyor."
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Akıcılık

    �  İleri okuma önerisi: 

Rolf Reber ve Christian Unkelbach tarafından yazılan ve 2010'da Rev Philos Psychol. Volume 
1 (4): 563–581'de yayınlanan "The Epistemic Status of Processing Fluency as Source for 
Judgments of Truth."

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339024/?otool%3Dupennlib&sa=D&ust=1599835768718000&usg=AOvVaw0k6HlaTFKbETJCW2qjuJh5
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339024/?otool%3Dupennlib&sa=D&ust=1599835768718000&usg=AOvVaw0k6HlaTFKbETJCW2qjuJh5


Saçmalık duyarlılığı, gerçekle çok az ilgisi olan bilgilere ne kadar duyarlı olduğunuzla ilgili; 
anlamsız bir klişeye mesela. Fakat saçmalık, kasıtlı olarak gerçekle çelişen yalandan farklı.

Pennycook ve Rand, saçmalık duyarlılığı kavramını, yanlış haber başlıklarına olan hassasiyeti 
incelemek için kullanıyor. "Gizli anlam eşsiz soyut güzelliği dönüştürüyor" gibi sözde derin bir 
cümleyi (yani bir saçmalığı) kabul etme olasılığımız ne kadar yüksekse yanlış haber 
başlıklarına karşı da o kadar duyarlı oluyoruz.

Bu da Pennycook ve Rand'ın, yanlış haberlere duyarlılığın, güdülenmiş muhakemeden ziyade 
yetersiz analitik düşünceden kaynaklandığına dair kapsamlı teorisini destekliyor. Başka bir 
deyişle, Sistem 1'in otomatik düşüncesinde çok sıkıştık ve Sistem 2'nin analitik düşüncesinde 
yeterli değiliz.
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Saçmalık duyarlılığı

    �  İleri okuma önerisi: 

Gordon Pennycook ve David Rand tarafından yazılan ve 2019'da Journal of Personality'de 
yayınlanan "Who falls for fake news? The roles of bullshit receptivity, overclaiming, 
familiarity, and analytic thinking.

https://www.google.com/url?q=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopy.12476&sa=D&ust=1599835768719000&usg=AOvVaw3eB18me5JyH5P1JLXe2NAx


Yanlış b�lg� ps�koloj�s� ll:
Düzeltmek neden bu kadar zor?

Neden psikolojimiz yanlış bilginin düzeltilmesini bu denli zor hale getiriyor? First Draft’tan 
Tommy Shane üçlü serinin ikincisinde ana kavramları açıklıyor.

Yanlış bilgi psikolojisi, yani doğru olmayan şeylere inanmamız için bizi yüreklendiren zihinsel 
kısayollar, karışıklıklar ve yanılsamalar, bunun zararlı etkilerini nasıl önleyebileceğimiz 
konusunda bize çok fazla bilgi verebilir. Psikolojimiz, düzeltmelerin işe yarayıp yaramadığını, 
medya okuryazarlığı derslerinde ne öğretmemiz gerektiğini ve neden ilk etapta yanlış 
bilgilere karşı savunmasız olduğumuzu etkileyen şey. Aynı zamanda insan beynine 
büyüleyici bir bakış açısı sunuyor.

Yanlış bilgi psikolojisi serisinin ikinci bölümü, teyit ve çürütme gibi düzeltmelerle ilgili 
psikolojik kavramları ele alıyor. Bu bölümde sürekli ortaya çıkacak ana tema, temel 
doğrulama sorunu: Yanlış bilgiye maruz kaldığımızda bunu kafamızdan çıkarmak çok güç.

Düzeltme psikolojisi üzerine temel bir okuma yapmak istiyorsanız, özellikle Briony 
Swire-Thompson tarafından yazılan "Misinformation and its Correction: Cognitive 
Mechanisms and Recommendations for Mass Communication"ı öneriyoruz.
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    �  Kaynak:

First Draft, "Yanlış bilgi psikolojisi II: Düzeltmek neden bu kadar zor?," [The psychology of 
misinformation II: Why it's so hard to correct] (Çeviri, Teyit.org), 2020.

https://www.google.com/url?q=https://firstdraftnews.org/latest/the-psychology-of-misinformation-why-its-so-hard-to-correct/&sa=D&ust=1600206183678000&usg=AOvVaw16l0HQuGH8mSZeYBF_qhX0
https://www.google.com/url?q=https://brionyswire.files.wordpress.com/2019/03/swireecker2018.pdf&sa=D&ust=1600206183654000&usg=AOvVaw0VP4ANXEJIPfRoDR-HWWqo
https://www.google.com/url?q=https://brionyswire.files.wordpress.com/2019/03/swireecker2018.pdf&sa=D&ust=1600206183654000&usg=AOvVaw0VP4ANXEJIPfRoDR-HWWqo
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Devam eden tes�r etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Stephan Lewandowsky, Ullrich K.H. Ecker, Colleen M. Seifers, Norbert Schwarz ve John 
Cook tarafından yazılan ve 2012’de Psychological Science in the Public Interest, 13 (3), 
106–131’de yayınlanan “Misinformation and Its Correction: Continued Influence and 
Successful Debiasing.”

Devam eden tesir etkisi, yanlış bilginin düzeltildikten sonra bile insanlara tesir etmeye devam 
etmesi. Kısacası, düzeltmelerin başarısız olması.

Bazen "inanç yankıları" olarak da adlandırılan bu olgu, düzeltmeler söz konusu olduğunda 
anlaşılması gereken en önemli psikolojik kavram. Yanlış bilgiye maruz kaldıktan sonra bunu 
beyninizden çıkarmanızın çok çok zor olduğu konusunda fikir birliği var.

Düzeltmeler genellikle başarısız oluyor, çünkü yanlış bilgi çürütülerek bağlamıyla açıklansa bile 
daha sonra gerçek bir bilgiymiş gibi hatırlanabiliyor. Çift süreç teorisine geri dönecek olursak, 
daha hızlı, otomatik düşünme, bilgiyi hatırladığımız ama düzeltildiğini unutabildiğimiz anlamına 
gelebiliyor. Örneğin, siyasi bir ismin sarhoş olarak gösterildiği,  üzerinde oynanmış bir video 
hakkında bir teyit okuduğumuz zaman, sonrasında bu politikacının sarhoş olduğu fikrini 
hatırlayabiliyor ama bunun çürütülmüş olduğunu unutabiliyoruz.

Yanlış bilgileri tekrarlamak yerine gerçekleri doğrulayan, çok fazla ayrıntıya sahip etkili 
düzeltmeler bile yalnızca bir hafta sonra etkisini yitirebiliyor. Batı Avustralya Üniversitesi (UWA) 
bilişsel bilim insanı Ullrich Ecker'in sözleriyle, "devam eden tesir etkisi, kendisini ortadan 
kaldırma girişimlerinin çoğuna meydan okuyor."

En önemlisi de bu, yanlış bilgiler söz konusu olduğunda, önlemin tedaviye tercih edildiği 
anlamına geliyor.

https://www.google.com/url?q=https://firstdraftnews.org/latest/the-psychology-of-misinformation-why-were-vulnerable/&sa=D&ust=1600206183655000&usg=AOvVaw2gMXxfLkrUssVVoW2jSeHp
https://www.google.com/url?q=https://research-information.bris.ac.uk/files/148088061/JEPLMCinpress.pdf&sa=D&ust=1600206183656000&usg=AOvVaw1DFqiEj_Zw8VYTwt0i2eAD
https://www.google.com/url?q=https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1529100612451018&sa=D&ust=1600206183657000&usg=AOvVaw280e5rKFVLFxakHO5P88Mz
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Z�h�nsel modeller

    �  İleri okuma önerisi: 

Briony Swire ve Ullrich K.H. Ecker tarafından yazılan ve 2018’de Misinformation and Mass 
Audiences’da yayınlanan “Misinformation and its Correction: Cognitive Mechanisms and 
Recommendations for Mass Communication.”

Zihinsel model, olan bir şeyi anlamak için kullanılan çerçeveye deniyor. Eviniz yanıyorsa ve 
kırık bir molotof kokteyli görürseniz yangının bir saldırıdan kaynaklandığına dair makul bir 
zihinsel model oluşturabilirsiniz. Bir itfaiyeci, yangının önünüzdeki molotof kokteylinden 
kaynaklanmadığını söyleyerek sizi düzeltirse zihinsel modelinizde bir boşluk oluşuyor; 
özellikle de yangına neden olan şey hakkında.

Bu da düzeltmelerin, yarattıkları boşluğu alternatif bir nedensel açıklamayla doldurması 
gerektiği anlamına geliyor. Fakat, bunu başarmak çok zor: Zihinsel bir modelin değiştirilmesi 
her zaman mevcut bilgilerle mümkün olmuyor.

https://www.google.com/url?q=https://brionyswire.files.wordpress.com/2019/03/swireecker2018.pdf&sa=D&ust=1600206183659000&usg=AOvVaw0VkRLe3YyAZaBc2RRXubuW
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İma ed�len gerçekl�k etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Gordon Pennycook, Adam Bear, Evan T. Collins ve David G. Rand yazılan ve 2020’de 
Management Science’ta yayınlanan “The Implied Truth Effect: Attaching Warnings to a 
Subset of Fake News Headlines Increases Perceived Accuracy of Headlines Without 
Warning.

İma edilen gerçeklik etkisi, bir şeyin düzeltilmediği için doğru görünmesi.

Bu, platformlar için büyük bir sorun. Bilginin teyit edildiği analizler gibi düzeltmeler 
gönderilerin tamamına değil, bazılarına uygulandığı zaman, etiketlenmemiş gönderilerin 
doğru olduğu ima edilmiş oluyor.

Gordon Pennycook ve meslektaşları kısa bir süre önce, sosyal medya gönderilerinin 
bazılarında yanlış bilgi uyarısı çıkıp, bazılarında çıkmadığında ima edilen gerçeklik etkisinin 
yaşandığını ortaya koydu.

https://www.google.com/url?q=https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2019.3478&sa=D&ust=1600206183661000&usg=AOvVaw2TgSCz_r-WWmOlIv5W1HKA
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Kusurlu gerçekl�k etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Malwina Szpitalak ve Romuald Polczyk yazılan ve 2010’da Polish Psychological Bulletin, 
41(3), 105-112’da yayınlanan “Warning against warnings: Alerted subjects may perform 
worse. Misinformation, involvement and warning as determinants of witness testimony.”

Kusurlu gerçeklik etkisi, düzeltmelerin insanların diğer gerçek bilgilerden şüphe etmeye 
başlamasına neden olması. Bunun tehlikesi ise düzeltmelerin ve uyarıların, insanlarda medya 
gibi kaynaklardan okuduklarına dair genel bir güvensizlik yaratması.

İma edilen gerçeklik etkisinde olduğu gibi, kusurlu gerçeklik etkisi ("yayılma etkisi" olarak da 
biliniyor) de sosyal medyada yanlış bilgilerin etiketlenmesiyle ilgili olası bir sorun oluşturuyor: 
İnsanların internette gördükleri her şeyden şüphe etmeye başlamasına neden olabiliyor.

https://www.google.com/url?q=https://www.researchgate.net/publication/236945350_Warning_against_warnings_Alerted_subjects_may_perform_worse_Misinformation_involvement_and_warning_as_determinants_of_witness_testimony&sa=D&ust=1600206183663000&usg=AOvVaw1oCd32aJbUgQrAV0FQaaza
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Tekrar

    �  İleri okuma önerisi: 

Kimberlee Weaver, Stephen M. Garcia, Norbert Schwarz ve Dale T. Miller tarafından yazılan 
ve 2007’de Journal of Personality and Social Psychology, 92, 821–833’de yayınlanan 
“Inferring the popularity of an opinion from its familiarity: A repetitive voice can sound like a 
chorus.”

Tekrarlar, yanlış bilginin insanların zihnine oturmasına neden oluyor ve düzeltmeyi çok daha 
zor hale getiriyor.

Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak, bir ifadeyi bir kereden fazla duyduğunuzda bunun doğru 
olduğuna inanma olasılığınız artıyor. Tekrarlar aynı zamanda bir düşüncenin olduğundan 
daha yaygın hale gelmiş gibi görünmesine neden olabiliyor; bu da bu düşüncenin 
inandırıcılığını artırabiliyor. Bunun sonucunda da insanlar bu düşünceye inanan çok kişi 
olduğunu varsayarak bilginin doğru olduğuna dair yanlış bir sonuca varabiliyor.

https://www.google.com/url?q=https://www.semanticscholar.org/paper/Inferring-the-popularity-of-an-opinion-from-its-a-a-Weaver-Garcia/a0d3b62437e251c9cd4a3f8739b2d5b813f432e1&sa=D&ust=1600206183665000&usg=AOvVaw1PCCyyIDLgW7eyOnGKdJGz


Yanıltıcı gerçekl�k etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Gordon Pennycook, Tyrone D. Cannon ve David G. Rand tarafından yazılan ve 2018’de 
Journal of Experimental Psychology: General 147(12):1865‐1880’da yayınlanan “Prior 
exposure increases perceived accuracy of fake news.”

Yanıltıcı gerçeklik etkisi, doğru olmayan bir şeyin aşinalığı yüzünden doğruymuş gibi 
görünmesine sebep oluyor.

Bu yalnızca bir kez bile yanlış haber başlıklarına maruz kaldığınızda yaşanabiliyor. Maruz 
kalmak, insanların dünya görüşleriyle çelişen haber başlıklarının inandırıcılığını artırabiliyor.
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https://www.google.com/url?q=https://static1.squarespace.com/static/51ed234ae4b0867e2385d879/t/5af6247ff950b7ad7cabb41b/1526080880482/Prior%2BExposure%2BIncreases%2BPerceived%2BAccuracy%2Bof%2BFake%2BNews.pdf&sa=D&ust=1600206183667000&usg=AOvVaw2jUkvE_99stxRIX6xKBmK3
https://www.google.com/url?q=https://static1.squarespace.com/static/51ed234ae4b0867e2385d879/t/5af6247ff950b7ad7cabb41b/1526080880482/Prior%2BExposure%2BIncreases%2BPerceived%2BAccuracy%2Bof%2BFake%2BNews.pdf&sa=D&ust=1600206183667000&usg=AOvVaw2jUkvE_99stxRIX6xKBmK3
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Ger� tepme etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Amy Sippit tarafından yayınlanan ve 2019’da Full Fact’te yayınlanan “The backfire effect: 
Does it exist? And does it matter for factcheckers?”

Geri tepme etkisi düzeltmenin, yanlış bilgiye olan inancı güçlendirebileceği teorisi. Bu etki, 
aşırı geri tepme etkisi, dünya görüşü geri tepme etkisi ve aşinalık geri tepme etkisi olarak üçe 
ayrılıyor. Hepsinin açıklamalarını aşağıda veriyoruz.

Geri tepme etkisi yanlış bilgi söz konusu olduğunda en tartışmalı psikolojik kavram. Çok 
bilinmesine rağmen henüz bir norm olarak benimsenmedi ve hatta bazıları bu etkinin var 
olmadığından şüpheleniyor. Full Fact ilgili literatürü gözden geçirdikten sonra bunun 
normdan ziyade bir istisna olduğunu ortaya koydu. Daha yakın zamanda ise araştırmacılar şu 
sonuca vardı: "teyitçiler, teyitlerinin grup düzeyinde inanç artışına yol açmasının oldukça 
olasılık dışı olduğu konusunda emin olabilirler."

Ancak bu toplum bilincine nüfuz etmeye devam ediyor. İşin garip yanı ise bunun düzeltilmesi 
zor bir söylenti olması.

https://www.google.com/url?q=https://fullfact.org/blog/2019/mar/does-backfire-effect-exist/&sa=D&ust=1600206183669000&usg=AOvVaw0Z_YBkV7Po90vaQvxBeJF8
https://www.google.com/url?q=https://psyarxiv.com/ba2kc/&sa=D&ust=1600206183669000&usg=AOvVaw01ZlFXDkbNIrFch8CYvIWh
https://www.google.com/url?q=https://psyarxiv.com/ba2kc/&sa=D&ust=1600206183669000&usg=AOvVaw01ZlFXDkbNIrFch8CYvIWh
https://www.google.com/url?q=https://fullfact.org/media/uploads/backfire_report_fullfact.pdf&sa=D&ust=1600206183671000&usg=AOvVaw3JSLqU3E-TpsfrjS4NEDBG
https://www.google.com/url?q=https://fullfact.org/media/uploads/backfire_report_fullfact.pdf&sa=D&ust=1600206183671000&usg=AOvVaw3JSLqU3E-TpsfrjS4NEDBG
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Aşırı yüklenme ger� tepme etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Ullrich K.H. Ecker, Stephan Lewandowsky, Kalpana Jayawardana ve Alexander Mladenovic 
tarafından yazılanve 2018’de Journal of Applied Research in Memory and Cognition’da 
yayınlanan “Refutations of Equivocal Claims: No Evidence for an Ironic Effect of 
Counterargument Number”.

Aşırı yüklenme geri tepme etkisi, yanlış bilgi, aşırı karmaşık düzeltmeden daha inandırıcı 
olduğunda gerçekleşiyor. Bu da düzeltmenin geri tepmesine ve yanlış bilgiye olan inancın 
artmasına neden oluyor. Bir düzeltme anlaşılması zor, çok ayrıntılı veya çok fazla karşı 
argümana sahip olduğu zaman çok karmaşık olabiliyor.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada çok fazla karşı argümanın geri tepmeye yol açtığına 
dair hiç kanıt bulunamadı.

https://www.google.com/url?q=https://www.researchgate.net/publication/327625064_Refutations_of_Equivocal_Claims_No_Evidence_for_an_Ironic_Effect_of_Counterargument_Number&sa=D&ust=1600206183672000&usg=AOvVaw01rRwBa22kEf31VJCirOHY
https://www.google.com/url?q=https://www.researchgate.net/publication/327625064_Refutations_of_Equivocal_Claims_No_Evidence_for_an_Ironic_Effect_of_Counterargument_Number&sa=D&ust=1600206183673000&usg=AOvVaw0_Bl3uZ3bCc293bO52tE-R
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Dünya görüşü ger� tepme etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Briony Swire-Thompson, Joseph DeGutis ve David Lazer tarafından yazılan ve 2020’de ön 
baskısı yapılan “Searching for the backfire effect: Measurement and design considerations.”

Dünya görüşü geri tepme etkisi, bir kişinin kendi dünya görüşüyle örtüşmediği için bir 
düzeltmeyi reddettiği zamanı tanımlıyor. Ve kişiler böyle yaparak var olan inançlarını 
güçlendiriyorlar.

Bütün geri tepme etkileri gibi bunun da varlığına dair sağlam kanıtlar bulunmamış olsa da bu 
etkiyi hafifletmek için sunulan öneriler yine de önemli ve bunlara dikkat edilmeli. Örneğin bir 
çalışma, düzeltme yaparken insanların dünya görüşlerini doğrulamayı öneriyor. Öz 
doğrulama da yardımcı olabiliyor: Bir çalışmaya göre insanlardan, kendileri hakkında gurur 
duydukları şeyler hakkında yazmaları istendikten sonra, dünya görüşlerine zıt düşen 
görüşleri kabul etme olasılıkları daha yüksek oluyor.

https://www.google.com/url?q=https://dornsife.usc.edu/assets/sites/780/docs/12_pspi_lewandowsky_et_al_misinformation.pdf&sa=D&ust=1600206183675000&usg=AOvVaw1oQg54c0x6gZx3OjChrKsA
https://www.google.com/url?q=https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01461672002611011&sa=D&ust=1600206183675000&usg=AOvVaw0c2uKYtAeuV9m3kym2neGG
https://www.google.com/url?q=https://psyarxiv.com/ba2kc/&sa=D&ust=1600206183676000&usg=AOvVaw3CjnhDHTmwWIvlwGH9Omcu
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Aş�nalık ger� tepme etk�s�

    �  İleri okuma önerisi: 

Briony Swire, Ullrich K.H. Ecker ve Stephan Lewandowsky tarafından yazılan ve 2017’de 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 43(12), 
1948-1961’de yayınlanan “The role of familiarity in correcting inaccurate information.”

Aşinalık geri tepme etkisi, yanlışlarını tekrarlayarak yapılan düzeltmelerin, yanlış bilgileri daha 
tanıdık, dolayısıyla daha inandırıcı hale getirdiği durumu tanımlıyor.

Northeastern Üniversitesi yardımcı araştırmacı ve bilim insanı Briony Swire-Thompson ve 
meslektaşları, aşinalık geri tepme etkisine dair hiçbir kanıt bulamadı: "söylentiyi tekrarlayan 
düzeltmeler, geri tepmekten ziyade (teyitlerle karşılaştırıldığında) sadece daha az etkili."

https://www.google.com/url?q=https://research-information.bris.ac.uk/ws/portalfiles/portal/148088061/JEPLMCinpress.pdf&sa=D&ust=1600206183678000&usg=AOvVaw1Vu4kRdONdlTMJo34y2CNV


Yanlış b�lg� ps�koloj�s� lll:
Nasıl önlen�r?

Psikolojimizi, yanlış bilgilerin yayılımını ve insanları etkilemesini önlemek için nasıl 
kullanabiliriz? First Draft’tan Tommy Shane üçlü serinin sonuncusunda ana kavramları 
açıklıyor.

Yanlış bilgi psikolojisi, yani doğru olmayan şeylere inanmamız için bizi yüreklendiren zihinsel 
kısayollar, karışıklıklar ve yanılsamalar, bunun zararlı etkilerini nasıl önleyebileceğimiz 
konusunda bize çok fazla bilgi verebilir. Psikolojimiz, düzeltmelerin işe yarayıp yaramadığını, 
medya okuryazarlığı derslerinde ne öğretmemiz gerektiğini ve neden ilk etapta yanlış 
bilgilere karşı savunmasız olduğumuzu etkileyen şey. Aynı zamanda insan beynine 
büyüleyici bir bakış açısı sunuyor.

Yanlış bilgi psikolojisi serisinin üçüncü bölümü, yanlış bilgilerin önlenmesi ile ilgili psikolojik 
kavramları ele alıyor. Yanlış bilgileri düzeltme psikolojisinde de gördüğünüz üzere tedavi 
yerine önlem tercih ediliyor.

Burada zihinsel (ve dolayısıyla sosyal) dayanıklılığımız konusunda bize yardımcı olabilecek 
psikolojik kavramlar açıklanıyor. Bu bölümle birlikte yanlış bilgiyi yavaşlatmak için ihtiyaç 
duyduğumuz kaynakların çoğunun beynimizde, kullanılmayı bekliyor olduğunu fark 
edeceksiniz.
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    �  Kaynak:

First Draft, "Yanlış bilgi psikolojisi III: Nasıl önlenir?," [The psychology of misinformation III: 
How to prevent it?] (Çeviri, Teyit.org), 2020. 

https://www.google.com/url?q=https://teyit.org/yanlis-bilgi-psikolojisi-ii-duzeltmek-neden-bu-kadar-zor&sa=D&ust=1600206204805000&usg=AOvVaw0Xl3cc06TYcIQCQ7mpjp1O
https://www.google.com/url?q=https://firstdraftnews.org/latest/the-psychology-of-misinformation-how-to-prevent-it/&sa=D&ust=1600206204816000&usg=AOvVaw3QHDSii9JjUlaUEMZQ6UcV
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Şüphec�l�k

    �  İleri okuma önerisi: 

Briony Swire ve Ullrich K.H. Ecker tarafından yazılan ve 2018’de Misinformation and Mass 
Audiences’da yayınlanan “Misinformation and its Correction: Cognitive Mechanisms and 
Recommendations for Mass Communication.” 

Şüphecilik, manipülasyon olasılığına karşı farkındalık sahibi olma ve gerçeği doğru bir şekilde 
anlama arzusu. Bu genel bir güvensizlik hali olan sinizmden farklı.

Şüphecilik, bilgileri değerlendirirken daha fazla bilişsel kaynak gerektiriyor ve sonuç olarak yanlış 
bilgilere karşı savunmasız olma durumunu, yani duyarlılığı, azaltabiliyor. Bu, "saçmalık 
duyarlılığı" ile karşılaştırılabilir. Ayrıca Gordon Pennycook ile David Rand'ın yanlış bilgi 
duyarlılığının güdülenmiş muhakeme*den değil, analitik düşünce eksikliğinden kaynaklandığına 
dair tezine destek olabilir. (*güdülenmiş muhakeme: bir şeyin doğru olmasını istediği için kişinin 
kendini bunun doğru olduğuna inandırması)

https://www.google.com/url?q=https://brionyswire.files.wordpress.com/2019/03/swireecker2018.pdf&sa=D&ust=1600206204807000&usg=AOvVaw0BOhwZSs1vPihtnpczyNqY
https://www.google.com/url?q=https://brionyswire.files.wordpress.com/2019/03/swireecker2018.pdf&sa=D&ust=1600206204807000&usg=AOvVaw0BOhwZSs1vPihtnpczyNqY
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Duygusal şüphec�l�k

    �  İleri okuma önerisi: 

Cameron Martel, George Pennycook ve David G. Rand tarafından yazılan ve 2019 ön baskısı 
yapılan “Reliance on emotion promotes belief in fake news.”

Duygusal şüphecilik, olası bir manipülasyondan, duygularımız yoluyla haberdar olma durumu. 
Şok edici ama yanlış bir gönderi paylaşmadan önce sakinleşmek için bir dakikanızı ayırabilirsiniz.

Duygular, sosyal medyadaki paylaşımlarda ve dolayısıyla dezenformasyon kampanyalarında 
güçlü bir itici güç olsa da medya okuryazarlığı kampanyalarında genellikle göz ardı ediliyor. 
Hangi tekniklerin duygusal şüpheciliği besleyebileceğini ve bunun yanlış bilgi paylaşımını nasıl 
yavaşlatabileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

https://www.google.com/url?q=https://psyarxiv.com/a2ydw/&sa=D&ust=1600206204808000&usg=AOvVaw3Jf_e1AbmOmRaAtVJjonbS
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Tet�kte olmak

    �  İleri okuma önerisi: 

Ullrich K.H. Ecker, Stephan Lewandowsky ve David T.W. Tang tarafından yazılan ve 2010’da 
Memory and Cognition 38, 1087–1100’de yayınlanan “Explicit warnings reduce but do not 
eliminate the continued influence of misinformation.”

Tetikte olmak, yanlış bilginin etkilerine karşı yüksek farkındalık sahibi olmak demek.

2010 yılında yanlış bilgi üzerine çalışan araştırmacı Ullrich Ecker ve meslektaşları, devam eden 
tesir etkisi gibi yanlış bilginin etkilerine karşı insanları uyarmanın, onları daha tetikte, daha 
uyanık hale getirebileceğini ortaya koydu. Yanlış bilgilere karşı tetikte olmak buradan gelecek 
etkileri azaltabiliyor.

https://www.google.com/url?q=https://link.springer.com/content/pdf/10.3758/MC.38.8.1087.pdf&sa=D&ust=1600206204809000&usg=AOvVaw1JIaE6yae7wLEpzDi72F1N
https://www.google.com/url?q=https://link.springer.com/content/pdf/10.3758/MC.38.8.1087.pdf&sa=D&ust=1600206204809000&usg=AOvVaw1JIaE6yae7wLEpzDi72F1N
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Anal�t�k düşünme

    �  İleri okuma önerisi: 

Bence Bago, David G. Rand ve George Pennycook tarafından yazılan ve 2019’da ön baskısı 
yapılan “Fake news, fast and slow: Deliberation reduces belief in false (but not true) news 
headlines.”

Üzerinde düşünme, kafa yorma olarak da bilinen analitik düşünme, hızlı ve sezgisel yargılardan 
ziyade özenli bir değerlendirme içeren, bilişsel bir süreç.

Düşünmek için birkaç saniyeden fazla zaman ayırmak yanlış bilgileri tespit etmenize yardımcı 
olabilir. Yanlış bilgi üzerine çalışan araştırmacılar, "haber başlıkları bağlamında analitik 
düşüncenin, gerçeği doğru bir şekilde ayırt etmeye yardımcı olduğunu" keşfettiler.

https://www.google.com/url?q=https://psyarxiv.com/29b4j&sa=D&ust=1600206204810000&usg=AOvVaw30dkzrqiaQtjYRwhbwf-B1


28

D�renç

    �  İleri okuma önerisi: 

Lisa Fazio tarafından yazılan ve 2020’de Harvard Kennedy School Misinformation Review’da 
yayınlanan “Pausing to consider why a headline is true or false can help reduce the sharing 
of false news”

Direnç, örneğin bir doğrulama butonu gibi teknik bir engelle karşılaşıldığında, yani işlemesi veya 
gerçekleştirmesi zor bir şeyle karşılaşıldığında ortaya çıkıyor. Akıcılığın tam tersi.

Direnç yanlış bilgilere olan inancı azaltabiliyor. Vanderbilt Üniversitesi araştırmacısı Lisa Fazio’ya 
göre paylaşım yapılmak üzereyken direnç yaratırsanız, örneğin insanlardan bir başlığı 
paylaşmadan önce neden doğru olduğunu düşündüklerini açıklamalarını isterseniz, yanlış bilgi 
yayma olasılıkları daha düşük oluyor.

https://www.google.com/url?q=https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/pausing-reduce-false-news/&sa=D&ust=1600206204812000&usg=AOvVaw2kcSNq_C8FBO_aU8CqMhkZ
https://www.google.com/url?q=https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/pausing-reduce-false-news/&sa=D&ust=1600206204812000&usg=AOvVaw2kcSNq_C8FBO_aU8CqMhkZ
https://www.google.com/url?q=https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/pausing-reduce-false-news/&sa=D&ust=1600206204812000&usg=AOvVaw2kcSNq_C8FBO_aU8CqMhkZ
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Aşılama

    �  İleri okuma önerisi: 

John Cook, Stephan Lewandowsky ve Ullrich K.H. Ecker tarafından yazılan ve 2017’de PLOS 
ONE 12 (5)’te yayınlanan “Neutralizing misinformation through inoculation: Exposing 
misleading argumentation techniques reduces their influence.” 

"Önceden çürütme" olarak da bilinen aşılama, yanlış bilgilere karşı önleyici dayanıklılık oluşturan 
teknikleri ifade ediyor. Tıpkı aşıda olduğu gibi bu yöntemde de insanlar, ileride yanlış bilgileri 
tanımaları ve reddetmelerine yardımcı olmak için yanlış bilgi örnekleri veya yanlış bilgi 
tekniklerine maruz bırakılıyor.

Aşılamanın, komplo teorilerine olan inancın azaltılmasında ve iklim değişikliği konusundaki 
bilimsel fikir birliğine olan inancın artmasında etkili olduğu ortaya konuldu.

https://www.google.com/url?q=https://journals.plos.org/plosone/article/file?type%3Dprintable%26id%3D10.1371/journal.pone.0175799&sa=D&ust=1600206204813000&usg=AOvVaw3PjVxTIWfouI88ODrJeyAB
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Dürtmeler

    �  İleri okuma önerisi: 

George Pennycook, Jonathan McPhetres, Yunhao Zhang, Jackson G. Lu ve David G. Rand 
tarafından yazılan ve 2020’de ön baskısı yapılan “Fighting COVID-19 misinformation on 
social media: Experimental evidence for a scalable accuracy nudge intervention.”

Dürtmeler, belli etmeden davranış öneren küçük ipuçları. Bu kavram davranış biliminden ve 
özellikle de 2008'de yayınlanan "Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness" kitabında ortaya çıktı.

Yanlış bilgilere karşı dayanıklılık oluşturmak söz konusu olduğunda, dürtmeler genellikle analitik 
düşünmeyi teşvik etmeye çalışıyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre insanları, yanlış 
bilgi paylaşmadan önce bunun doğruluğu hakkında düşünmeleri için dürtmek, bilginin doğru 
olup olmadığını ayırt etme yetilerini önemli ölçüde artırıyor.

https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_(book)&sa=D&ust=1600206204814000&usg=AOvVaw0xwemyIxLM63nBc9nPSNHT
https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_(book)&sa=D&ust=1600206204814000&usg=AOvVaw0xwemyIxLM63nBc9nPSNHT
https://www.google.com/url?q=https://psyarxiv.com/uhbk9/&sa=D&ust=1600206204815000&usg=AOvVaw0byCswWoMWDMBJQqvpL3yd
https://www.google.com/url?q=https://psyarxiv.com/uhbk9/&sa=D&ust=1600206204815000&usg=AOvVaw0byCswWoMWDMBJQqvpL3yd
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