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Giriş
Teyit, 2016-cı ildən bəri internetdə yayılan yanlış məlumatları taparaq məlumat ekosistemini yaxşılaşdırmaq üçün
mübarizə aparır. İstifadəçilər arasında tənqidi düşüncə tərzinin yayılması və rəqəmsal savadlılığı artırma hədəfimizə
uyğun bir şəkildə, 2020-ci ilin iyun ayında fərqli bir coğrafiyaya addım ataraq, Teyit Azərbaycancanı qurduq. Dili,
mədəniyyəti və gündəmi ilə Türkiyəyə bənzəyən Azərbaycanda da yanlış məlumat probleminin qarşısını almaq üçün
səy göstəririk. Səylərimizin nəticəsində 10 noyabr 2020-ci il tarixinə qədər 66 analiz yayınladıq.
Teyit Azərbaycancanın yayına başlamasının ardından, Azərbaycan və Ermənistan arasında 30 ildir davam edən
gərginlik 2020-ci ilin iyul ayında qısa aralıqlarla davam edən döyüşlərin başlamasına gətirib çıxardı. Ölkələr
arasındakı gərginlik Dağlıq Qarabağda qırılma nöqtəsinə çatdı. Müharibəyə çevrilən döyüşlər 27 sentyabr 2020-ci
ildən 10 noyabr tarixində imzalanan atəşkəs razılaşmasına qədər davam etdi. Ölkələr arasındaki mübarizə sadəcə
havada və quruda deyil, rəqəmsal dünyada da davam etməkdə idi.
Həssaslığın artdığı bu dövr yanlış məlumatın yayılması üçün əlverişli bir böhran mühitinə çevrildi. Teyit, döyüşlərin
hər iki mərhələsində türk və azərbaycan dillərində olmaqla ümumilikdə 40 analiz yayınladı. Analizlərin
hazırlanmasında 11 redaktor iştirak etdi.
Azərbaycan və Ermənistan arasında yaşanan döyüş zamanı internetdə yayılan şübhəli iddiaları diqqətlə araşdıraraq,
nəticələrini oxuyucularla paylaşmağa çalışdıq. Bu hesabatda 27 sentyabr -10 noyabr 2020-ci il tarixlərini əhatə edən
Dağlıq Qarabağ döyüşlərində Teyitin radarına düşən yanlış məlumatları nəzərdən keçirəcək və analiz edəcəyik.
Hesabatda döyüş zamanı ən çox rast gəldiyimiz yanlış məlumat növlərini, yanlış məlumatın yayıldığı platformaları,
böhran müddəti boyunca istifadəçilərdən gələn bildirişlərin digər böhranlarla müqayisəsini təqdim edirik.
Hesabatın əsas hədəfi yanlış məlumat probleminin yaratdığı təsirləri aşkarlamaq, böhranların arxada buraxdığı
məlumatları şərh edərək rəqəmsal savadlılığın inkişaf etməsinə yardım etmək və böhran şəraitinin yanlış məlumat
dünyasında yaydığı iddiaları sərrast bir şəkildə təqdim etməkdir.

a) Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında
Keçmiş Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı ölkələrindən olan Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı gərginliyin
tarixi 1990-cı illərdən daha əvvələ qədər gedib çıxır. Döyüşlərə səbəb olan ərazi, Azərbaycanın sərhədləri daxilində
yer alan və Ermənistan ilə sərhədi olmayan Dağlıq Qarabağ ərazisidir. İnsan Haqları İzləmə Qurmununun (Human
Rights Watch) yayınladığı bir hesabata görə, 1988-ci ildə, hər iki ölkənin də Sovet İttifaqı daxilində olduğu zaman
başlayan hadisələr 1992-ci ildə qızğın müharibəyə çevrilir və 1994-cü ilə qədər hər iki tərəfdən 25 min mülki şəxs və
əsgər həyatını itirir.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) tərəfindən yaradılan Minsk Qrupunun sülh çağırışları və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Ermənistan qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ torpaqlarından geri çəkilməsi
yönündəki çağırışları da məsələnin həllinə kömək etmədi.

AZE-ERM2020

12 may 1994-cü ildə iki tərəf arasında atəşkəs imzalansa da, təmas xəttində müəyyən aralıqlarla yaşanan döyüşlərdə
bir çox insan həyatını itirdi. Atəşkəsin ardından bölgədə yaşanan ən böyük qarşıdurma 2016-cı ilin aprel ayında
başladı. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı bu qısa gərginlik “Dörd günlük müharibə” olaraq adlandırıldı. Son
olaraq, 2020-ci ilin 12-23 iyul tarixlərini əhatə edən və Tovuz döyüşləri olaraq da bilinən hadisələr cərəyan etdi. Teyit
Azərbaycanca iyun ayında yayına başladığı üçün bu dövrdə internetdə yayılan şübhəli məlumatları yaxından izləyə
bildi və yeddi iddianı yanlış olaraq işarələdi. Tovuzda yaşanan hadisələrdən iki ay sonra, 27 sentyabr 2020-ci ildə
Dağlıq Qarabağda başlayan döyüşlər müharibəyə çevrildi. Bundan sonra hər iki ölkədə də səfərbərlik və qismən
səfərbərlik elan edildi.
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b) Yanlışa yaxından baxmaq
Bir iddianı yanlış olaraq işarələmək, analiz etdiyimiz iddialarda ən çox gəldiyimiz nəticələrdən biridir. Çünki Teyit
prioritetləşdirmə kriteriyalarına görə şübhəli görünən və çox yayılan iddiaları nəzərə alır.
Yanlış məlumatla mübarizə edərək keçirdiyimiz dörd ildə, əlimizdə bir çox nümunə toplandı və bunlar yanlış
məlumat dünyasına aid əsas anlayışların türk dilindəki izahlarını yarada bilməyimizə imkan verdi. Yanlış məlumatın
növləri, bu anlayışların bir qismini ehtiva edir. Bu anlayışlar bir tərəfdən istifadəçilərin sadəcə yanlışa baxaraq, kiçik
nüansları diqqətdən qaçırmasına mane olur, digər tərəfdən də qarşılaşılan yanlış məlumatı düzgün dəyərləndirə
bilməyinə imkan verir. Beləliklə, fake news və ya saxta xəbər olaraq ümumiləşdirilən problemin əslində bir çox fərqli
növə ayrıldığını göstərə biləcəyimizi ümid edirik.
Yanlış məlumat mövzusunda araştırmalar edən First Draft-dan Claire Wardle 2017-ci ildə məlumat xaosunun fərqli
növlərini vurğulamaq üçün yeddi başlıqdan ibarət bir sinifləndirmə təklif etdi. Bu sinifləndirməni türk və azərbaycan
dilinə tərcümə edərək “Yanlış məlumatın ən çox yayılan yeddi növü”nü aşağıda sadaladıq:

Kontekstdən çıxarma: Doğru bir məlumatın
ətrafındakı vəziyyət, hadisələr və əlaqələrin
əhatəsindən çıxarılması və fərqli bir hekayənin
içərisində təqdim edilməsi.
Təhrif: Məlumatın həqiqi mənasını dəyişdirərək,
yanlışa çevirmə və yönləndirmə
Xətalı əlaqələndirmə: Bir hadisəni göstərdiyi və ya
ifadə etdiyi iddiası ilə əlaqələndirilən foto, video
mətn və ya xəbər başlığının başqa bir hadisəyə aid
olması.
Manipulyasiya: Seçmə, əlavə etmə və ya çıxarma
yolu ilə məlumatları dəyişdirmək.
Parodiya: Əyləncə və ya istehza məqsədilə hazırlanan, istifadəçiləri yanıltma potensialı olan məzmunlar.
Təqlid: Bir şəxs və ya qurumun imitasiyasının
yaradıldığı məzmun və ya hesablar.

Böhran zamanlarında rastlaşdığımız iddiaları nəzərə
alaraq, böhranların yayılmağa şərait yaratdığı yanlış
məlumat növlərini təhlil etmək, əhəmiyyətli nəticələr
əldə etməyimizə imkan verəcəkdir. Bu baxımdan, 27
sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında Dağlıq Qarabağ ərazisində başlayan döyüşlərin yaratdığı böhran mühitinə nəzər yetirdik. Müharibənin “ilk
ayaq səsləri” olaraq adlandırılan iyul döyüşlərini də hesabata daxil etdik. Beləliklə döyüşlərin hansı yanlış məlumat
növlərinə səbəbiyyət verdiyini və bunların digər böhranlarla bənzəyən və ya bənzəməyən tərəflərini yaxından
görmə imkanı əldə etdik.
“Hesabatda sözügedən yanlış məlumat növləri, interaksiya miqdarı, yanlış məlumatı paylaşan və yayan fiqurlar, iddiaların sosial şəbəkələr və xəbər
saytları üzrə paylanması və yanlış məlumatların yayıldığı dillərə dair datalar sadəcə Teyit tərəfindən araşdırılan iddiaları əhatə edir.”
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Uydurma: Tamamilə süni olaraq yaradılmış,
həqiqətlə heç bir əlaqəsi olmayan məzmunlar.
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Müharibənin ayaq səsləri: iyul döyüşləri
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İki ölkə arasında 27 sentyabr tarixində Dağlıq Qarabağda başlayan döyüşlərdən bir neçə ay əvvəl Azərbaycanın
Ermənistan sərhədində yerləşən Tovuz şəhərində gərginlik artmağa başladı. 2020-ci ilin iyul ayında yaşanan
gərginlik ərzində Teyit Azərbaycanca yeddi iddia haqqında analiz yayınladı. 16-29 iyul 2020-ci il tarixləri arasında
yayınlanan altı analiz xətalı əlaqələndirmə kateqoriyasına aid idi. Yəni, Tovuz döyüşlərində irəli sürülən iddiaların
85.7 faizi hadisə ilə yanlış bir şəkildə əlaqələndirilən foto və ya videolardan ibarət idi. Yerdə qalan tək iddia, uydurma
kateqoriyasına aid idi və bütün iddiaların 14.3 faizini təşkil edirdi.
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Böhran böyüyür: sentyabr döyüşləri
Tovuz hadisələrinin ardından 27 sentyabr 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağda yenidən başlayan döyüşlər qısa müddət
ərzində qızğın müharibəyə çevrildi. Bu hesabatın əhatə etdiyi 27 sentyabr-10 noyabr 2020-ci il tarixləri arasında
irəli sürülən iddialar haqqında ümumilikdə 33 analiz hazırlandı. Bu analizlərin 32-si “yanlış”, biri isə “qarışıq” olaraq
işarələndi.
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Eynilə iyul ayında olduğu kimi, müharibə dövründə də yayılan iddialar yanlış məlumat növlərindən ən çox xətalı
əlaqələndirmə kateqoriyasına aid idi. 33 analizdən 22-si xətalı əlaqələndirmə olaraq işarələndi. Bir başqa deyişlə,
Dağlıq Qarabağ döyüşlərindən olduğu iddiası ilə irəli sürülən məzmunların 69.9 faizi fərqli hadisələri göstərən yanlış
görüntülər idi. Lakin müharibənin böyüklüyü və təsiri ilə, fərqli yanlış məlumat növləri ilə də qarşılaşdıq. İddiaların
dördü təqlid, dördü isə manipulyasiya kateqoriyasına aid idi. Bunlar bütün iddiaların 12.1 faizini təşkil edir. 33
analizdən ikisi uydurma biri kontekstdən çıxarma biri isə təhrif kateqoriyasında idi.
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Digər böhranlar ilə müqayisə
Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı münaqişənin yaratdığı böhran mühitini, daha əvvəl təcrübə etdiyimiz Sülh
Bulağı Əməliyyatı və 2020-ci ilin noyabr ayı etibarilə bütün dünyaya təsiri davam edən Covid-19 pandemiyası ilə
müqayisə etdik. Bu müqayisələri edərkən Sülh Bulağı Əməliyyatını münaqişə və ya müharibə ilə əlaqədar olduğu
üçün, Covid-19 pandemiyasını isə daha fərqli bir böhran mühitini əks etdirdiyi üçün seçdik. Bu baxımdan, yanlış
məlumat növlərinin fərqli böhranlarda necə formalaşdığı sualına verəcəyimiz cavab açıqlayıcı olacaqdır. Təxmini bir
illik müddəti əhatə edən və nisbətən daha böyük bir böhran haqqındakı yanlış bilgi növləri bizə daha sağlam
nəticələr göstərə bilər.

2019-cu ilin sonunda Çinin Uhan şəhərində şəhərində ortaya çıxan yeni koronavirus epidemiyası qısa müddət
ərzində bütün dünyaya yayıldı və pandemiyaya çevrildi. Covid-19 olaraq adlandırılan xəstəlik, Türkiyədə ilk dəfə
2020-ci ilin mart ayında qeyd edildi. Teyit, hələ də davam etməkdə olan böhranla əlaqədar ümumilikdə 194 iddianı
yanlış olaraq işarələdi. Bu iddialardan 67-si yanlış məlumatın uydurma kateqoriyasına aid idi. Bütün iddiaların 34.5
faizini təşkil edən uydurmanın ardınca, 57 iddia ilə xətalı əlaqələndirmə kateqoriyası gəlir. Covid-19 böhranında
xətalı əlaqələndirmələrin miqdarı 29.3 faiz idi. Bu iki yanlış məlumat növünü 25.5 faiz ilə təhrif kateqoriyası izləyir.
18 iddia kontekstdən çıxarma, 13 analiz manipulyasiya, səkkiz iddia parodiya və bir iddia da təqlid olaraq qarşımıza
çıxır. Digər böhranlardan fərqli olaraq Covid-19 böhranında ən çox görülən yanlış məlumat növü xətalı
əlaqələndirmə deyil, əsassız olaraq hazırlanan uydurma iddialar idi.
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Türk Silahlı Qüvvələri (TSK) 2019-cu ilin oktyabr ayında Suriyanın şimalında Sülh Bulağı Əməliyyatı olaraq
adlandırılan bir hərbi əməliyyata başladı. Teyit, əməliyyat haqqında 27 iddianı yanlış olaraq işarələdi. Yanlış olaraq
işarələnən iddialardan 23-ü digər münaqişə və müharibə halları ilə bənzər şəkildə, xətalı əlaqələndirmə
kateqoriyasına aid idi. Bunların Sülh Bulağı Əməliyyatında analiz edilən iddialara qarşı nisbəti 85.1 faiz təşkil edir.
Əməliyyat zamanı 11.1 faiz nisbətlə üç iddia təhrif, iki iddia manipulyasiya, iki iddia kontekstdən çıxarma, sadəcə bir
iddia isə uydurma olaraq işarələndi.
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Böhranların məzmunu yanlış məlumatın növünü də müəyyən edir
Böhran olaraq təsnif edilən hadisələrin bir-birindən fərqli proseslər və vəziyyətlər ehtiva etdiyini demək yanlış
olmaz. Məsələn, təbii fəlakət, yanğın, müharibə kimi hadisələr haqqında irəli sürülən iddialar ilə səhiyyə və siyasət
sahələrində önə sürülən iddialardan çıxan nəticələr fərqlidir. Bir yerdə meşə yanğını çıxdığı zaman istifadəçilər üçün
vacib olan o ərazidə çəkilmiş görüntülərdir. Müharibə və ya münaqişə zamanı da insanların yaddaşında ən çox
görüntülərlə qalır. Hətta bu dövrlərlə əlaqələndirilən fotolar illər boyunca yaddaşlardan silinmir. Lakin
görüntülərdən başqa, iddianın özünün də dəyər qazandığı böhran vəziyyətləri mövcuddur. Məsələn, “soğanın
koronavirusa yaxşı təsir göstərməsi” iddiasında insanlara maraqlı gələn soğanın görüntüsü deyil, funksiyasıdır.
Bu baxımdan müharibə və münaqişə zamanı yayılan məlumat növlərindən ən çox xətalı əlaqələndirmə ilə
rastlaşmaq təsadüfi deyil. Hadisələrin cərəyan etdiyi ərazilərdən gələn həqiqi görüntülərin arasına tez-tez başqa bir
hadisə ilə əlaqəli şeylərin girməyi qaçılmazdır. Sensasiya yaratmaq və ya baxış sayı artırmaq istəyən istifadəçilər
köhnə görüntülərə üstünlük verə bilərlər. Bəzən təmsili görüntülər də məlumat əksikliyi səbəbilə həqiqi olaraq başa
düşülə bilər. Azərbaycan və Ermənistan arasında iyul ayında yaşanan münaqişədə xətalı əlaqələndirmənin miqdarı
85.7 faiz, sentyabr döyüşləri zamanı isə 69.9 faiz idi. Sülh Bulağı Əməliyyatında da bu rəqəmin bənzər bir şəkildə
85.1 faiz olması təsadüfi deyildi.
Digər tərəfdən, tibb sahəsində yaşanan böhranlar, başqa hisslərə xitab edir; qorxu və narahatlıq kimi hisslərə.
2020-ci ilin noyabr ayına qədər keçən zamanda Covid-19 böhranında ən çox qarşı qarşıya qalınan məlumat növü,
34.5 faiz ilə uydurma oldu. Uydurmanın bu qədər çox yayılmasının arxasındakı səbəblərdən ən önəmlisi
konspirasiya nəzəriyyələrinin çox yayılması idi. İddialarda foto və ya video yerinə, funksiyalara üstünlük verilməsi
uydurmaların artmasına səbəb oldu.

Hansı fiqurlar xətalı əlaqələndirmə etdi?
Yanlış məlumat növlərinə dair əldə edilən verilənlərin şərh edilməsi mərhələsində Teyitin baxış bucağı ilə yanaşı,
alqoritmlər və data analizi vasitələrinin də çıxardığı nəticələri qoymaq istədik. Bu mərhələdə Teyitin sosial biznes
fəaliyyətləri üçün inkubasiya vəzifəsi görməyi hədəf alan Factory proqramının iştirakçılarından biri olan
Turnusol.org ilə əməkdaşlıq etdik.
Turnusol.org, özünü sosial təşəbbüs olaraq təsnifləndirir. Doğru məlumatın sərbəst bir şəkildə hərəkət etməsinə
mane olan, cəmiyyəti manipulyasiya etməyi hədəfləyən yanıldıcı məzmunlar, yanlış mühakimələr, yanlış məlumat
yayan məzmunlar, nifrət dili və ya bölücü dil istifadə edən məzmunlar, açıq məlumat yerinə yönləndirici məzmunlar
ilə bağlı məsələlər haqqında həll yolları təklif edir. Bütün bunlara informasiya texnologiyalarının və süni intellektin
köməyi ilə nail olur.

Komanda üzvlərindən Dr. Suat Atan üsulu bu şəkildə izah edir: “Yanlış məlumat hazırlayan mənbə və fiqurları
birliktə dəyərləndirdiyimiz zaman sadəcə bir növ məlumatın yerdə qalan parçalardan müstəqil bir şəkildə
dəyərləndirilməsinə əsaslanan ənənəvi data vizuallaşdırma üsulları kifayət etməyə bilər. Bunun üçün data elmi bizə
başqa bir görüntü təsnifləndirmə aləti təqdim edir: Şəbəkə analizi. Şəbəkə analizi ya da digər adı ilə network analizi
birbirinə bağlana bilən və ya kəsişən yönləri olan fərqli parçaları (şəxs, qurum, anlayış) birlikdə düşünməyə kömək
edir.”
Münaqişə ərzində ən sıx rastlaşdığımız yanlış məlumat növünün xətalı əlaqələndirmə olduğunu bilirik. Şəbəkə
analizi üsüulu ilə birlikdə bu verilənləri “Xəbər Mənbəsi-Yanlış Məlumat Növü” baxımından dəyərləndirdiyimiz
zaman yanlış məlumatın ən çox Twitter, daha sonra Instagram və üçüncü yerdə Facebook üzərindən yayıldığını
görürük. YouTube və TikTok da bu platformalar arasındadır. Yanlış məlumatın yeddi növünün hər biri bu
platformalarda yayılıb. Digər tərəfdən xüsusilə bu böhrana xas olaraq qapalı mesajlaşma platforması Telegram-ın
da xətalı əlaqələndirmə kateqoriyasında yanlış məlumat yaydığını bilirik. Takvim, Yeniçağ, Yeni Akit kimi xəbər
saytları da münaqişə ərzində xətalı əlaqələndirmə kateqoriyasında məlumat yayan media qurumları oldular.
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Turnusol komandası şəbəkə analizini etdiyi zaman, hazırladıqları bir interfeysdən istifadə etdilər. Bu interfeysdəki
sistemə əlimizdəki verilənləri daxil etdiyimiz zaman, sistem, çıxan nəticələri xəritəyə çevirir. Bu verilənlər isə
münaqişə ərzində Teyit komandasının ortaya çıxardığı analizlərdəki “Kimlər paylaşdı?” və “Nəticə” verilənləri
üzərindən formalaşdı. Komanda bu analizlər üçün Pythonun Pandas və NetworkX kitabxanalarından istifadə etdi.
Turnusol.org Teyitin ortaya qoyduğu verilənlərdən bir nəticə çıxarmaq üçün “Şəbəkə analizi” üsulundan istifadə
etdi.
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c) Şübhəli məlumat bildirişləri böhranları əks etdirir
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında yaşanan münaqişənin yanlış məlumat tərəfinə toxunan bu hesabatda önəmli
göstəricilərdən biri də Teyitə gələn şübhəli məzmun bildirişləri oldu. Teyit, WhatsApp qaynar xətti, Instagram,
Twitter və Facebook kimi kanallar vasitəsilə aldığı bildirişləri Dubito adlı proqram təminatında sinifləndirir. Bu
sayədə böhranların bənzər tərəflərini görmə imkanı yaranır. Bununla birlikdə bildirişlər, Teyitçilərin radarına
düşməyən iddialarla rastlaşmaq üçün önəmli bir fürsət rolu oynayır.
Bildirişlərə diqqət yetirərkən iki ölkə arasındakı silahlı münaqişənin başladığı 27 sentyabr 2020-ci il tarixi ilə sona
çatmasına dair razılaşmanın imzalandığı 10 noyabr 2020-ci il tarixlərini əsas aldıq. Bu müddət ərzində Teyit,
Dubitoda 71 fərqli iddia haqqında iş dosyesi (case) hazırladı. Münaqişə haqqında ümumilikdə 33 iddia analiz edildi
və Teyit və Teyit Azərbaycancada yayınlandı. Yəni, təqribi olaraq, Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı münaqişə
haqqındakı hər iki dosyedən biri (46.4 faiz) nəticələndirildi.

İş dosyesi olaraq Dubitodakı 71 iddianın 18-i müxtəlif platformalardan gələn şübhəli məzmun bildirişləri nəticəsində
açılıb. Yəni, Teyitə bildirilən şübhəli paylaşımların miqdarı bu münaqişədə 25.4 faiz olub. 18 iddiaya ümumilikdə 40
fərdi bildiriş göndərilib. Beləliklə münaqişə müddəti ərzində iddia başına orta hesabla 2.2 bildiriş düşüb. Şübhəli
məzmun olaraq Teyitə göndərilən 18 iddiadan üçü nəticə verib. Yəni, bildiriş olaraq göndərilən iddiaların 16.6 faizi
nəticə verib.
İstifadəçilər tərəfindən ən çox bildirilən üç iddianı isə aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür:
On bildiriş: Fotonun Vaşinqton DC-dəki Atatürk heykəlini erməni hücumundan qoruyan
qara dərililəri göstərməsi iddiası.
Yeddi bildiriş: Erməni əsgərlərinin Azərbaycan əsgərlərinin cəsədlərini donuzlara
yedirdiyi iddiası.
Dörd bildiriş: 2020-ci ilin Oktyabr ayında Dubaydakı binalara Ermənistan bayrağı əks
etdirildiyi iddiası.
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Ən çox bildiriş gələn iddialardan Vaşinqton DC-dəki Atatürk heykəlini erməni hücumlarından qoruyan qara dərililər
və 2020-ci ilin oktyabr ayında Dubaydakı binalara Ermənistan bayrağının əks edildirildiyi yönündəki iddialar analiz
edilərək nəticələndirildi.
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Teyitçilər gözləmədən hərəkətə keçdi
Prosesin diqqət çəkən nöqtələrindən biri də, şübhəli məzmun bildirişi gəlmədən açılan iddia dosyeləridir. Bu baxımdan 27 sentyabr ilə 10 noyabr tarixləri arasında 53 iddia, Teyit komandası tərəfindən hər hansı bildiriş gəlmədən,
yayılma, önəm və təcililik kimi yayın prinsipləri əsasında analiz edilmişdir. Qısacası, 71 iddiadan 74.6 faizinin analizinə
Teyitçilər bildiriş gəlmədən başlamışdır.

Bildiriş gəlmədən Teyitçilər tərəfindən müəyyən edilərək açılan 53 iddianın 30-u nəticələndirilib. Yəni, bu
iddiaların nəticələndirilmə miqdarı 56.6 faizdir.

Sülh Bulağı Əməliyyatında yaşanan böhranda bildirişlər ön plana çıxıb
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı böhrana bənzər olaraq yayılan və bir ay yarım davam edən Sülh Bulağı Əməliyyatında Teyit, Dubitoda 104 iddia dosyesi açdı. Bu dosyelərdən 25-i yayınlandı, yəni 24 faizinin nəticə verdiyini deyə
bilərik. Sülh Bulağı Əməliyyatı ərzində Teyitə 149 fərdi iddia göndərilmişdir. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı
döyüşlərdə 40 bildiriş gəldiyini nəzərə aldıqda, 2019-cu ildəki əməliyyat zamanı dörd qat daha artıq bildiriş gəldiyini
görürük. Sülh Bulağı Əməliyyatında daha çox bildiriş gəlməyinin səbəbi isə böhranın birbaşa Türkiyə ilə bağlı olması
ola bilər.

Azərbaycan və Ermənistan arasındakı böhranda bu vəziyyətin tamamilə dəyişdiyini vurğulamaq yerində olar. Daha
əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, 27 sentyabr-10 noyabr tarixləri arasında Teyitçilər bütün iddiaların 74.6 faizini özü
analiz etdiyi halda, istifadəçilərdən gələn bildirişlərin miqdar isə 25.4 faiz olub.
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Sülh Bulağı Əməliyyatında 85 iddia istifadəçilərdən gələn bildirişlər nəticəsində hazırlanıb. Yəni, rastlaşdığımız
bütün iddiaların 81.8 faizi bildirişlərə əsaslanıb. 19 iddia isə Teyitçilər trəfindən bildirişlərə əsaslanmadan analiz
edilib. Teyitçilər tərəfindən açılan iddiaların nisbəti 18.2 faiz təşkil edir.
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Yanlış məlumatı hiss etmək
Şübhəli məlumatları, bildirişləri gözləmədən müəyyən edə bilmək bacarığını fərqli üsullarla qazanmaq mümkündür.
Teyit, quruluş tarixi olan 2016-cı ildən bəri, böhran sayıla biləcək bir çox hadisə ilə qarşı qarşıya qaldı. Bu bacarığı
əldə etməsinin əsas səbəbi isə, böhranlardan öyrənərək və inkişaf edərək çıxmaq, qazanılan təcrübələri bir sonrakı
böhranlara ötürmək olmuşdur. Nəticə etibarilə yanlışların haradan və necə çıxa biləcəyi, hansı nöqtələr üzərində
durmaq lazım olduğunu və qarşılaşılan iddialarda necə hərəkət etmək lazım olduğu proqnozlaşdırmaq getdikcə
daha asan olur. Beləliklə şübhəli məlumatların hissiyyatı, bildirişlərin önünə keçir. Bundan başqa, komandanın
böyüməsi və şübhə əzələlərini inkişaf etdirmək də böhran zamanlarında bildirişlərə bel bağlamamağa kömək edir.
Nəticə etibarilə, bu böhranda Teyitçilərin daha çox yanlış məlumat tapmasında, 2020-ci ilin iyun ayında qurulan
Teyit Azərbaycancanın və bölgəni yaxından tanıyan komanda üzvümüzün rolunu da vurğulamadan keçmək olmaz.

d) Yanlış məlumatı yayan fiqurlar

27 sentyabr və 10 noyabr tarixləri arasında yayılan iddiaların ən çox paylaşıldığı yer sosial şəbəkələr idi. Teyit
tərəfindən analiz edilən 33 iddianın 8 fərqli sosial şəbəkə və 28 fərqli xəbər saytında paylaşıldığını müəyyən etdik.
Bu dövr ərzində yayınladığımız 33 analizdə ümumilikdə 170 iddia paylaşımı var idi. Sözügedən paylaşımların 81.7
faizi, başqa sözlə desək, 139 iddia Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, TikTok, Weibo və
VKontakt-ın da daxil olduğu açıq və qapalı sosial şəbəkələrdə idi. Səkkiz fərqli sosial şəbəkədə paylaşılan iddiaların
internetdə aldığı cəmi interaksiya miqdarı 1 milyon 723 min 532 oldu. Qalan 31 paylaşımı yayınlayan 28 xəbər
saytından isə müvafiq bölümdə bəhs edəcəyik
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İnternetdə qarşılaşdığımız, müharibə ilə bağlı yanlış məlumatlar azərbaycan dilində və erməni dilində olmaqla
birlikdə, rus və türk dillərinin daxil olduğu səkkiz fərqli dildə idi.
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Yanlış məlumatın ən çox yayıldığı sosial şəbəkələr
Twitter, sentyabr ayında başlayan münaqişə dövründə yanlış məlumatın ən çox paylaşıldığı platforma oldu.
Analizlərimizdə ələ aldığımız iddiaların sosial şəbəkələrdəki 139 paylaşımından sadəcə 64-ü Twitter-da idi. Yəni
iddiaların 46 faizi Twitter-da paylaşılıb. Yanlış məlumatın ən çox yayıldığı platforma olaraq nəzərə çarpan Twitter,
iddiaların topladığı interaksiyaya görə də zirvədədir. Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz sosial şəbəkələrdəki yanlış
məlumatların topladığı cəmi 1 milyon 723 min 532 interaksiyanın, 668 min 976-ı Twitter-da baş verib. Bu rəqəm
sosial şəbəkələrdəki cəmi interaksiyanın 38.8 faizinə bərabərdir.

Instagram bu böhranda yanlış məlumatın yayılmasında önə çıxan üçüncü platforma oldu. Münaqişə ilə bağlı sosial
şəbəkələrdə yayılan 139 yanlış məzmunun 24-ü burada yayınlandı. Bu, Twitter və Facebook-dan sonra ən böyük
paylaşım miqdarını göstərir və bütün iddiaların 17.2 faizini ehtiva edir. Instagram-da yanlış məlumatın toplam
interaksiya miqdarı isə 134 min 607 oldu. Bu rəqəm ümumi interaksiyanın 7.8 faizinə bərabərdir.
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Dünyada yanlış və ya aldadıcı məlumatın narahatlıq yaratdığı platformalar arasında Facebook önə çıxır. Türkiyədə
də yanlış və aldadıcı məlumat mövzusu ilə ən çox əlaqələndirilən platformanın Facebook olmağı, Teyitin Facebook
ilə əməkdaşlığının önəmini vurğulayır. Belə ki, Facebook münaqişə zamanı yanlışın ən çox paylaşıldığı ikinci
platforma oldu. Ümumilikdə 139 sosial şəbəkə paylaşımının 34-ü Facebook üzərindən edildi. Bu da münaqişə ilə
bağlı iddiaların 24.4 faizi deməkdir. Yanlış məlumatın Facebook-da aldığı toplam interaksiya miqdarı isə 192 min
463 oldu. Bu rəqəm ümumi interaksiyanın 11.1 faizini ehtiva edir.

15

16

AZE-ERM2020

AZE-ERM2020

Azərbaycan və Ermənistan müharibəsində rastlaşdığımız digər böhran zamanlarından fərqli olaraq Telegram da
yanlış məlumatın yayıldığı platformalar arasına daxil oldu. Azərbaycan və Ermənistandakı Google Play mağazasında
ilk sırada yerləşən Telegram-da yanlış məlumatları izləmək üçün ilk gündən etibarən hərəkətə keçdik. Sosial
şəbəkələrdəki 139 yanlış məlumatın dördü, Telegram kanallarında paylaşılmaqda idi. Platformada sadəcə dör
paylaşım olsa da bu paylaşımların interaksiya miqdarı 242 min 900 idi. Yəni, Telegram bu zamanda yanlış məlumatın
sosial şəbəkələrdə sahib olduğu 1 milyon 723 min 532 interaksiya miqdarının 14.09 faizinə sahib oldu
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Xəbər saytlarının rolu
27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlayan böhran ərzində rastlaşdığımız yanlış məlumatların 18.2 faizi müxtəlif
internet səhifələri tərəfindən yayıldı. Aralarında xarici mənbələrin də olduğu 28 fərqli sayt, yanlış iddiaları
xəbərləşdirdi. Bu saytlar arasında Yeni Akitin rolu xüsusilə vurğulanmalıdır.
Yeni Akit, Fotonun Qarabağdakı aktual Ermənistan PKK əməkdaşlığını göstərməsi, Pakistan Müdafiə Nazirliyinin
‘Üç dövlət tək millət’ paylaşımı etməsi və Dubaydakı binalara Ermənistan bayrağının münaqişə zamanı əks
etdirilməsi kimi üç fərqli yanlış iddianı yayan tək internet səhifəsi oldu.
Hürriyet, Haber 7, Milliyet, Mynet, Sabah, Takvim, Yeniçağ kimi çox izləyiciyə sahib olan internet saytlarında da ən
az bir dəfə yanlış məlumat yayıldı. Böhranın çoxtərəfli olmağı təbii olaraq fərqli ölkələrdəki internet saytları ilə
rastlaşmağımıza da səbəb oldu. Bunlar arasında Rusiyadan Eurasia Daily, Ermənistandan Massispost və
Azərbaycandan Sputnik Azərbaycanca xidməti ilə Publika kimi saytlar yer aldı.
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Yanlış və ya yanıldıcı iddiaları paylaşan xəbər saytlarının günlük izləyici sayının cəminin 27 milyon 936 min 730
olduğunu da vurğulamaq lazımdır. Worldometer-a görə 2020-ci il etibarilə Azərbaycanda 10 milyon 139 min 177,
Ermənistanda isə 2 milyon 965 min 301 əhali yaşayır. Yəni, xəbər saytlarında potensial olaraq yanlış məlumat ilə
rastlaşan istifadəçi sayı, Azərbaycan ilə Ermənistan əhalisinin cəmindən iki qat daha çoxdur.
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Yanlış, doğrudan daha çox yayılır
Döyüşlərə dair ən çox interaksiya alan üç iddia ilə bu iddiaların yanlış olduğunu ortaya qoyan analizin interaksiyasını
müqayisə etdiyimiz zaman, yanlış bilginin doğrudan daha çox yayıldığını görürük. Məsələn, Döyüş görüntülərinin
Qarabağdan olduğu iddiasını ehtiva edən sosial şəbəkə paylaşımları 474 min 200 interaksiya aldı. Teyit tərəfindən
iddianın yanlış olduğunu ifadə edən analizin aldığı interaksiya isə sadəcə 19 min 133 oldu.
Eyni şəkildə, Türkiyənin Azərbaycana 120 Suriyalı hərbiçi göndərdiyini irəli sürən gizli sənəd iddiasını ehtiva edən
sosial şəbəkə paylaşımlarının ümumi interaksiya miqdarı 165 min 478-dir. Digər tərəfdən, Teyit tərəfindən
hazırlanan doğru məlumatın interaksiya miqdarı 16 min 754-dür. Son nümunədə də oxşar mənzərə ilə qarşılaşırıq.
Fotonun Vaşinqton DC-dəki Atatürk heykəlini qoruyan qara dərililəri göstərdiyi yönündəki iddiaya aid sadəcə
Teyitin müəyyən etdiyi yanlış sosial şəbəkə paylaşımlarının interaksiya miqdarı 130 min 868-dir. Lakin mövzu ilə
bağlı həqiqəti çatdıran analiz 27 min 143 interaksiya toplayıb.

AZE-ERM2020

Britaniyanın Varvik Universiteti tərəfindən 2016-cı ildə aparılan bir araşdırmaya görə, doğru bir Twitter paylaşımının
yoxlanması təxmini 2 saat, yanlış bir paylaşımın doğrulanması isə təxmini 14 saat çəkir. Bu da yanlış məlumatın
yayılmasına böyük təsir göstərir. İddianı yoxlamağın zəhmətli olmağı və ortaya çıxan doğrunun yanlışdan daha az
rəğbət görməyi böhranların mənfi tərəflərindən biridir.
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e) “Yoxlama platformaları”nı da yoxlamaq
Teyit olaraq iyul ayından etibarən münaqişəni izləməyə başlamışdıq. Münaqişə mühitindən bəslənən hisslər şəxs və
ya müəyyən bir ictimai qrup üçün təhlükəli ola bilər. Bu səbəbdən də böhran zamanlarında teyitçilik refleksinin
önəminin artdığını bilirik. Təbii ki, bu zamanlarda doğru məlumatı izləmək olduqca çətindir.
Bu baxımdan, metodologiyamızla yanaşı, 2017-ci ildə şəffaflığımızı və tərəfsizliyimizi elan edərək bir hissəsinə
çevrildiyimiz Beynəlxalq Yoxlama Şəbəkəsinin (IFCN) prinsipləri bizim üçün dayaq nöqtəsi oldu. 2019-cu ildə bu
prinsiplər yenilənərək metodologiya və yanlış məlumatı yayan fiqurun motivasiyasını anlamağı da əhatə etməyə
başladı.
Bu vəziyyətin bir proqnoz da ehtiva etdiyini deyə bilərik. Çünki münaqişə zamanı rast gəldiyimiz bəzi iddialar, onun
mənbəsinə fərqli nəzər yetirməyi, motivasiyasını daha dərindən anlamağı lazım gətirən yeni bir təbliğat üsulunu
ortaya çıxarmağımıza səbəb oldu.
İlk paylaşımı 30 sentyabr 2020-ci il tarixində, iki ölkə arasındakı silahlı münaqişənin “rəsmi” şəkildə başlamasından
üç gün sonra edən “Fact Check Karabakh” adlı bir Facebook hesabı, 8 oktyabr tarixində irəli sürdüyü bir iddia ilə
radarımıza düşdü.
Əksəriyyətlə Azərbaycan ictimaiyyətində yayılan iddiaya görə, Fact Check Karabakh adlı hesab tərəfindən edilən
paylaşımda, əsir olduğu bilinən və ya güman edilən əsgər fotosunun, Azərbaycan əsgəri olmadığı “yoxlanır” və
görüntülərin bir film səhnəsindən alındığı deyilir.
Əvvəlcə, bu yeni səhifənin idarə heyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, lakin hər hansı bir cavab gəlmədi. Daha sonra,
videonun “Armenisch88” adlı bir istifadəçi tərəfindən paylaşıldığını üzə çıxardıq və videonun orijinal halını tapdıq.
Hesab adını axtardığımız zaman videonun “Armenian Radical” adlı qapalı bir Teleqram qrupunda paylaşıldığını
gördük. Qapalı mesajlaşma qrupunda daha çox Ermənistan yönümlü görüntü və xəbərlər paylaşılırdı.
Videoda üzü kirli olan bir əsgərə qarşısında duran adamın sözləri təkrar etdirilirdi. Bunlar arasında “İlham Əliyev” və
“Suka” sözləri xüsusilə seçilirdi. Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşlarının başa düşə bildiyi, ortaq dil
mahiyyətindəki dilin rus dili olduğunu bilirik. Suka isə rus dilindən tərcümədə söyüş mənasına gəlir. Videonu çəkən
şəxslərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi söydürərək bunu videoya çəkdikləri görünürdü. Yəni, videonun əsir
alınan bir əsgəri göstərdiyi başa düşülürdü.
“Armenian Radical” adlı hesabda payşaşılan ilə Fact Check Karabakh adlı səhifə tərəfindən paylaşılan videonun eyni
olduğu, adamın almacıq sümüyündəki qara hissə və uniformalardan müəyyən edilə bilirdi. Videonu əks axtarış üsulu
ilə axtardığımız zaman, keçmiş tarixə aid olmadığını aydınlaşdırdıq.
Lakin, bu zaman üzə çıxan bir idda ilə gedişat dəyişdi. Videoda görünən şəxsin aktyor olduğu və azərbaycanlı bir
əsgəri canlandırdığı iddiası önə sürüldü və şəxsin adı da müəyyən edildi. Əsir alınmış azərbaycanlı bir əsgər deyil,
Moskvada yaşayan erməni əsilli bir aktyor olduğu dilə gətirildi və fotolar yayınlandı. İddiada sözü gedən şəxs Roman
Manusazyan isə Facebook hesabından məsələyə inana bilmədiyini və sağlamlığı barəsində narahat olduğunu ifadə
edən bir açıqlama yayınladı və reklam prodüseri olduğunu dedi.

Lakin burdan gəldiyimiz nəticə belə idi: Fact Check Karabakh hesabının istifadə etdiyi üsullar əsassız, hesabın özü
isə qeyri şəffaf idi. Bu şübhəli hesab, bir baxımdan “yoxlama” sahəsinin sərhədlərinə və üsullarına dair də məlumat
verir. Nəyə xidmət etdiyini tam olaraq bilmədiyimiz, iddia sahibinin motivasiyasına dair qisimlər üzərində daha sıx
çalışmalı olduğumuzu göstərir.
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Əlimizdəki videonun qurma olub olmadığını göstərən bir sübut olmadığı üçün, analizi yayınlamamaq qərarına gəldik.
Çünkü əsir əsgər görüntülərinin keçmiş tarixə aid olmaması və bir prodüserin hədəf göstərilməsi və əsir düşən
əsgərin kimliyini bilməmək kimi qeyri müəyyənliklər var idi.
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Münaqişə zamanı ələ aldığımız mövzulardan biri hər iki ölkəyə üçüncü tərəf ölkələrdən muzdlu döyüşçülərin
gətirilməsi iddiası idi. Tərəflər konkret açıqlamalar etməsələr də, sosial şəbəkədə yayılan görüntülər, ölkələrə aid
media məzmunları mövzu ilə əlaqəli bəzi məlumatlar çatdırır. Bu baxımdan, tapa bildiklərimizi bir yerə toplayaraq,
Türkiyənin Azərbaycana Suriya Milli Ordusuna mənsub olan muzdlu əsgərləri apardığı mövzusunda, yük
təyyarəsində çəkilmiş fotoların da içində olduğu dosye yazımızı yayınladıq.
Masamızdakı iddia ilə əlaqəli sürətli bir şəkildə məzmun hazırlamaq yerinə, sübut və mənbələrin açıq bir şəkildə
müəyyən etməyi və beləcə də sağlam bir nəticəyə gəlməyi ümid edirik. Bu, izləyicilərimizin bizə olan inancına,
tərəfsizliyimizi qorumağımıza və ortaya hər zaman arxasında dura biləcəyimiz həqiqi işlər çıxara bilməyimizə imkan
verir. Bu səbəblə, yanlış məlumat problemini özündə əks etdirən məhfumlardan birinin də “tərəfli və ya “niyyəti belə
qeyri şəffaf” yoxlama platformaları olduğunu görə bilirik. 2020-ci ilin noyabr ayı etibarilə Fact Check Karabakh
hesabı, əvvəlki qədər intensiv olmasa da yayın etməyə davam edir.

Nəticə və dəyərləndirmə
2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yaşanan gərginliyin sentyabr ayında yeni bir müharibəyə
çevrilməsi sosial şəbəkələr və internetdə yanlış məlumatın sürətlə yayıldığı bir böhran mühitini yaratdı. Bu
hesabatda Teyit tərəfindən mövzu ilə bağlı hazırlanan analizləri nəzərə alaraq gəldiyimiz nəticələri paylaşmağa
çalışdıq. Beləliklə döyüş və müharibə kimi böhranlarda yanlış məlumat növləri arasında xətalı əlaqələndirmənin
daha çox yayıldığını gördük. Lakin, Covid-19 nümunəsindən də gördüyümüz qədərilə fərqli böhranlarda vəziyyətin
tamamilə fərqli bir şəkildə qarşımıza çıxmağı mümkündür.
Müharibə və döyüş zamanı görüntü və fotoların daha çox yayılması səbəbilə yaşanan halların adi hal olduğunu deyə
bilərik. Yəni, döyüş ətrafında formalaşan böhran zamanlarında foto və videolara şübhə ilə yanaşmaq və dərindən
araşdırmaq doğru addımdır. Buna paralel olaraq böhran zamanlarında gələn bildirişlərdən əldə edilən məlumatlara
görə, teyitçilər yanlış məlumatı bildirişlərdən əvvəl müəyyən edərək hərəkətə keçirlər.
Dünyada yanlış məlumatla mübarizə bir çox baxımdan inkişaf edərkən, yanlış məlumat hazırlayanlar da
dayanmamaqda israr edir. Bu dövrdə yeni bir hal olmasa da, qarşımıza şəffaflıqdan uzaq, məqsədinin doğru
məlumat paylaşmaq yerinə təbliğat xarakteri daşıdığı bəlli olan “yoxlama” qurumları da çıxdı. Bu qurumların daxili
quruluşu və özlərinin belə yoxlanışa ehtiyacı olan yoxlama platformaları yeni bir hesabatın mövzusu ola bilər.
İndi isə özünü “yoxlama platforması” olaraq tanıdan qurumlara da şübhə ilə baxmağa davam etmək məntiqli
görünür. Bunun üçün, qurumun nə qədər müddətdir yayın etdiyini yoxlamaq, hansı iddialar ilə maraqlandığına
baxmaq, komandasının şəffaf olub olmadığını müəyyən etmək, işlərindəki dilin tərəfsizliyinə baxmaq, istifadə etdiyi
mənbələri yayınlayıb yayınlamadığını yoxlamaq faydalı olacaqdır. Bu kriteriyaları nəzərə almaq internet
istifadəçilərinin media savadlılığını da artıracaqdır.

44 günlük döyüşlərin nəticəsində ortaya çıxan bu hesabat, internetdəki yanlış məlumat ekosistemi üçün bir bələdçi
rolu daşıya bilər. İnternetdəki böhran zamanlarından sonra bu şəkildə hesabatlar hazırlamaq media işçiləri və
qurumlarına fikirlərini açıq ifadə etmək üçün şans yaradır. Teyit, eynilə Türkiyədə olduğu kimi, Azərbaycanda da
internet istifadəçilərinin şübhə əzələsinin işləməsi və rəqəmsal savadlılığın artması üçün şübhəli məlumatları
izləməyə davam edəcək.
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Azərbaycan və Ermənistan böhranının yanlış məlumat ekosistemində sosial şəbəkələr yanlış məlumatın ən çox
paylaşıldığı mühit oldu. Twitter, Facebook və Instagram kimi geniş istifadə olunan sosial şəbəkələrlə birlikdə, bu
böhranda qapalı mesajlaşma şəbəkəsi olan Telegram-ın da yanlış məlumatın yayılmasındakı rolunu yaxından
gördük. Belə olan halda yanlış məlumatın arxasınca gedərkən, o məlumatın yayıldığı ölkədə internet istifadəçilərinin
ən çox üstünlük verdiyi platformalara da baxmalı olduğumuzu anladıq. Yanlış bir məzmunun internetdə öz
yoxlamasından qat qat daha artıq diqqət görməsinə bu böhranda bir daha şahid olduq.

21

Mənbələr
Teyit, Azerbaycan'da yayına başlıyoruz, 18 Haziran 2020
Human Rights Watch, Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh, 1 Aralık 1994
Human Rights Watch, Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh Report, 8 Aralık 1994
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the
OSCE Minsk Conference, 29 Aralık 2004
United Nations, General Assembly Adopts Resolution Reaffirming Territorial Integrity Of Azerbaijan, Demanding Withdrawal Of All Armenian Forces, 14 Mart 2008
Teyit Yayın İlkeleri
Teyit, 2020 Reuters Enstitüsü Dijital Haber Raporu: Covid-19 haber tüketiminini derinden etkiledi 17 Haziran 2020
Teyit, Facebook’un doğrulama programı Türkiye’de teyit.org işbirliğiyle hayata geçiyor, 31 Mayıs 2018
Similar Web, Telegram Azerbaycan Google Play sıralaması (13 Kasım verileri), 13 Kasım 2020
Similar Web, Telegram Ermenistan Google Play sıralaması (13 Kasım verileri), 13 Kasım 2020
Teyit, Fotoğrafın Karabağ'daki güncel Ermenistan PKK işbirliğini gösterdiği iddiası, 11 Ekim 2020
Teyit, Pakistan Savunma Bakanlığı’nın 'Üç devlet tek millet' paylaşımı yaptığı iddiası, 3 Ekim 2020
Teyit, Dubai’deki binalara Ermenistan bayrağının çatışmalar sırasında yansıtıldığı iddiası, 8 Ekim 2020
World Meter, Azerbaijan Population, 13 Kasım 2020
World Meter, Armenia Population, 13 Kasım 2020
Warwick Üniversitesi, Analysing How People Orient to and Spread Rumours in Social Media by Looking at Conversational
Threads, 4 Mart 2016
Teyit, teyit.org International Fact-Checking Network'un şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerini kabul etti, 26 Temmuz 2017
Teyit, IFCN teyitçilerin uyması gereken ilkeleri güncelleyecek, 11 Aralık 2019
Facebook, "Fact Check Karabakh" hesabı, 13 Kasım 2020
Facebook, "Fact Check Karabakh" hesabının iddia gönderisi, 8 Ekim 2020
Telegram, “Armenian Radical” isimli kanalın gönderisi, 7 Ekim 2020
Twitter, "@lipschz" isimli kullanıcının paylaşımı, 9 Ekim 2020
Twitter, "@BaghirovSaleh" isimli kullanıcının gönderisi, 8 Ekim 2020
Facebook, "Roman Manusadzhian" isimli kullanıcının gönderisi, 9 Ekim 2020

AZE-ERM2020

Teyit, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara paralı askerler gitti mi?, 7 Ekim 2020

22

