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Giriş
Teyit, 2016 yılından beri internette dolaşan yanlış bilgileri bulup bilgi ekosistemini iyileştirmek için mücadele
ediyor. Kullanıcılar arasında eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılması ve dijital okuryazarlığı artırma hedefimiz
doğrultusunda, Haziran 2020’de farklı bir coğrafyaya ulaştık ve Teyit Azerbaycanca’yı kurduk. Dili, kültürü ve
gündemiyle Türkiye’ye çok benzeyen Azerbaycan’da yanlış bilgi sorununun önüne geçmek için çabalıyoruz. Bu
çabamız sonucu 10 Kasım 2020’ye kadar bu dilde 66 analiz yayınlamayı başardık.
Teyit Azerbaycanca’nın yayın hayatına başlamasının hemen ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 30
yıldır süregelen gerginlik, Temmuz 2020’de düşük yoğunluklu çatışmaya dönüştü. Ülkeler arasındaki tansiyonun
fitili, bu sefer Dağlık Karabağ’da ateşlendi. Bir savaşa dönüşen çatışmalar, 27 Eylül 2020’den 10 Kasım’da
imzalanan ateşkese kadar sürdü. Mücadele, sadece karada ve havada değil, sanal ortamda da devam ediyordu.
Duyguların yükselişte olduğu bu dönem, yanlış bilginin yayılmasına elverişli bir kriz ortamına evrildi. Teyit her iki
çatışma döneminde Türkçe ve Azerbaycanca dillerinde, konuyla ilgili toplam 40 analiz yayınladı. Analizler için
toplam 11 farklı yazar çalıştı.
Çatışma sırasında internette dolaşan şüpheli iddiaları titizlikle araştırarak sonuçlarını kullanıcılarla paylaşmaya
çalıştık. Bu raporda 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihlerini kapsayan Dağlık Karabağ çatışmalarında Teyit’in radarına
giren yanlış bilgilerden hareketle elde ettiğimiz içgörülerden bahsedeceğiz. Raporda çatışma döneminde en
çok karşılaşılan yanlış bilgi türlerini, yanlış bilginin yayıldığı platformları, kriz boyunca kullanıcılardan gelen
ihbarların diğer krizlerle kıyaslamasını bulabilirsiniz. Raporun nihai amacı, yanlış bilgi sorununun yarattığı etkileri
gözler önüne sererken, krizlerin ardından bıraktığı verileri yorumlayarak dijital okuryazarlığın gelişmesine katkı
sağlamak ile bir çatışma ya da kriz ortamının yanlış bilgi evreninde ortaya saçtığı iddiaları derli toplu bir biçimde
ortaya koymak olarak özetlenebilir.

a) Dağlık Karabağ çatışmalarının arka planı
Eski Sovyetler Birliği ülkeleri Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginlik, 1990'lı yılların da öncesine
dayanıyor. Çatışmalara neden olan bölge, Azerbaycan sınırları dahilinde yer alan ve Ermenistan’la sınırı
bulunmayan Dağlık Karabağ. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) yayınladığı bir raporda,
1988 yılında başlayan olayların, 1992 yılında tam teşekküllü bir savaşa dönüştüğü ve 1994 yılına kadar iki tarafın
toplam 25 bin sivil ve asker kaybettiği belirtiliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından
oluşturulan Minsk Grubu’nun barış çağrıları ve Birleşmiş Milletler’in (BM) Ermenistan kuvvetlerinin Dağlık
Karabağ topraklarından çekilmesi çağrıları sorunu çözmeye yetmedi.
12 Mayıs 1994’te iki taraf arasında ateşkes imzalansa da, sınır hatlarında belli periyotlarla yaşanan çatışmalarda,
birçok insan hayatını kaybetti. Bu ateşkesten sonra bölgedeki en şiddetli çatışma, Nisan 2016’da yaşandı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu kısa gerginlik “Dört günlük savaş” olarak da adlandırıldı. Son olarak
Temmuz 2020’de Tovuz çatışmaları olarak anılan ve 12-23 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem yaşandı.
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Teyit Azerbaycanca Haziran’da yayına başladığı için bu zarfta internette dolaşan şüpheli bilgileri yakından takip
etme şansı yakaladı ve yedi iddiayı yanlış olarak işaretledi. Tovuz’da yaşananlardan sadece iki ay sonra, 27 Eylül
2020’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalar sıcak savaşa dönüştü. Ardından her iki ülkede de seferberlik ve
kısmi seferberlik kararları alındı.
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b) Yanlışa yakından bakmak
Bir iddiayı yanlış olarak işaretlemek, incelediğimiz iddialarda en çok ulaşılan sonuçlardan biri. Çünkü Teyit,
önceliklendirme kriterleri gereği, zaten üzerinde makul bir şüphe bulunan, viral iddiaları incelemeye alıyor.
Yanlış bilgiyle mücadele ederek geçirdiğimiz dört sene, elimizde pek çok örnek ve vaka birikmesini sağlayarak
yanlış bilgi evrenine ait temel kavramların Türkçe karşılıklarını üretebilmemize imkan tanıdı. Yanlış bilginin türleri,
bu kavram setlerinden biri örneğin. Bu kavramlar kullanıcıların, salt yanlışa odaklanarak nüansları gözden
kaçırmasının önüne geçerken, karşılaştığı şüpheli bilgiyi doğru teşhis edebilmesine de imkan tanıyor.
Yani başka bir ifadeyle, “fake news” ya da “sahte haber” olarak genelleştirilerek tanımlanan sorunun, aslında
pek çok farklı alt türü bulunduğunu gösterebilmek ümidi taşıyoruz.
Yanlış bilgi konusunda çalışmalar yapan First Draft’tan Claire Wardle, 2017 yılında var olan bilgi düzensizliğinin
farklı türlerine vurgu yapmak için yedi başlıktan oluşan bir sınıflandırma önerdi. Bu sınıflandırmayı Türkçeye
çevirerek “Yanlış bilginin en yaygın yedi türü”nü aşağıdaki gibi tanımladık:
Bağlamdan koparma: Doğru bir bilginin, içinde
bulunduğu olaylar, durumlar veya ilişkiler
örgüsünden koparılarak farklı bir anlatı içinde
sunulması.
Çarpıtma: Bilgiyi gerçek anlamından saptırarak
yanlışa sürükleme ve yönlendirme.
Hatalı ilişkilendirme: Bir olayı gösterdiği ya da
anlattığı iddiasıyla ilişkilendirilen fotoğraf, video,
alıntı ya da haber başlığının başka bir olaya ait
olduğu durumlar.
Manipülasyon: Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla
bilgileri değiştirme.
Parodi: Eğlence ve alaya alma amacıyla hazırlanan,
kullanıcıları yanıltabilecek içerikler.
Taklit: Bir kişi ya da kurumun imitasyonunun
oluşturulduğu içerik ya da hesaplar.

Kriz anlarında karşılaştığımız iddialardan hareketle,
krizlerin yaygınlaşmaları için zemin yarattığı yanlış
bilgi türlerini incelemek, bizi önemli sonuçlara
götürebilir. Bu varsayımdan yola çıkarak, 27 Eylül
Yanlış bilginin en yaygın yedi türü.
2020’de Azerbaycan ile Ermenistan arasında
Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan çatışmaların getirdiği krize odaklandık. Savaşın “ilk ayak sesleri” olarak
yorumlanabilecek Temmuz çatışmalarını da rapora dahil ettik. Böylece çatışmaların hangi yanlış bilgi türlerini
ürettiğini ve bunların diğer krizlerle ayrılan ya da benzeşen yerlerini görme şansı yakaladık.

“Raporda bahsi geçen yanlış bilgi türleri, etkileşim sayıları, yanlış bilgi paylaşan ve yayan aktörler, iddiaların sosyal ağlar ve haber sitelerinde dağılımı ve
yanlış bilgilerin yayıldığı dillere dair veriler sadece Teyit’in incelediği iddiaları kapsamaktadır.”
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Uydurma: Tamamen üretilmiş, herhangi bir
gerçeklik taşımayan içerikler.
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Savaşın ayak sesleri: Temmuz çatışmaları
İki ülke arasında 26 Eylül’de Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmalardan aylar önce Azerbaycan’ın Ermenistan
sınırında bulunan Tovuz kentinde tansiyon yükseldi. Temmuz 2020’de yaşanan gerginlik boyunca Teyit
Azerbaycanca, yedi iddia hakkında analiz yayınladı. Buna göre 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yayınlanan
altı analiz hatalı ilişkilendirme olarak işaretlendi. Yani Tovuz çatışmalarında ortaya atılan iddiaların yüzde 85,7’si
olayla yanlış ilişkilendirilen görsel ve görüntülerden oluşuyordu. Geriye kalan tek iddia da uydurma idi ve bu
yüzde 14,3’e tekabül ediyordu.
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Temmuz çatışmalarında yanlış bilgi türleri dağılımı.
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Kriz büyüyor: Eylül çatışmaları
Tovuz’da yaşananların ardından, 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’a taşınan çatışmalar, kısa sürede büyüyerek
sıcak savaşa dönüştü. Bu raporun kapsamına giren 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında ortaya atılan
iddialar hakkında 33 analiz hazırlandı. Bu analizlerin 32’sinde “yanlış”, birinde ise “karma” sonucuna varıldı.
Tıpkı Temmuz’daki gibi, savaş sırasında da yanlış bilgi türlerinden en çok hatalı ilişkilendirmeyle karşılaşıldı. 33
analizden 23’ü hatalı ilişkilendirme olarak işaretlendi. Diğer bir deyişle, Dağlık Karabağ çatışmalarından olduğu
iddiasıyla ortaya atılan görüntülerin yüzde 69,9’u farklı olaylarla ilişkiliydi. Ancak çatışmanın büyüklüğü ve
etkisiyle, farklı yanlış bilgi türleri de karşımıza çıktı. İddialardan dörder tanesi taklit ve manipülasyon idi.
Bunların tüm iddialara oranı da yüzde 12,1 oldu. 33 analizden ikisi uydurma, birer iddia da bağlamdan koparma
ve çarpıtma kategorilerinde yer alıyordu.
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Eylül çatışmalarındaki yanlış bilgi türleri dağılımı.
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Diğer krizlerle mukayese
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların yarattığı kriz ortamını, daha önce tecrübe ettiğimiz Barış
Pınarı Harekatı ve Kasım 2020 itibariyle halen tüm dünyayı etkilemeye devam eden Covid-19 pandemisi ile
karşılaştırdık. Barış Pınarı Harekatı’nı yine bir çatışma ya da savaş durumu olduğundan, Covid-19 salgınını ise
daha farklı kriz süreçlerini barındırdığından seçtik. Yanlış bilgi türlerinin farklı krizlerde nasıl şekillendiği
sorusuna vereceğimiz cevap bu bakımdan aydınlatıcı olacaktır. Neredeyse bir yılı kapsayan ve görece daha
büyük bir kriz hakkındaki yanlış bilgi türleri bize daha oturmuş sonuçlar sunabilir.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı olarak adlandırılan sınır
ötesi bir operasyon başlattı. Teyit, operasyon hakkında 27 iddiayı yanlış olarak işaretledi. Yanlış olarak
işaretlenen iddialardan 23’ü, diğer çatışma ve savaş hallerine benzer şekilde, hatalı ilişkilendirme
kategorisinde yer alıyordu. Barış Pınarı Harekatı’nda hatalı ilişkilendirme olarak işaretlenen analizlerin
operasyonla bağlantılı olarak ele alınan tüm iddialara oranı, yüzde 85,1 gibi büyük bir değere tekabül ediyordu.
Operasyon sırasında yüzde 11,1’lik oranla üç iddia çarpıtma, ikişer iddia manipülasyon ve bağlamdan koparma,
sadece bir iddia ise uydurma olarak değerlendirilmişti.

Çin’in Wuhan kentinde 2019 sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı
ve pandemi halini aldı. Covid-19 olarak adlandırılan hastalık, Türkiye’de ilk olarak Mart 2020’de kayıtlara geçti.
Halen devam eden krizle ilgili, Teyit şimdiye kadar 194 iddiayı yanlış olarak yayınladı. Bunlardan 67’si yanlış bilgi
türlerinden uydurma olarak işaretlendi. Yüzde 34,5’lik bir orana tekabül eden uydurmayı, 57 analizle hatalı
ilişkilendirme izledi. Covid-19 krizinde hatalı ilişkilendirme oranı yüzde 29,3 idi. Bu iki yanlış bilgi türünü yüzde
25,5 ile çarpıtma takip etti. 18 iddia bağlamdan koparma, 13 analiz manipülasyon, sekiz iddia parodi ve bir
iddia da taklit olarak karşımıza çıktı. Diğer krizlerden farklı olarak Covid-19 krizinde en çok hatalı ilişkilendirme
değil, dayanaksız üretilen uydurma iddialar ön plana çıkmıştı.
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Barış Pınarı harekatındaki yanlış bilgi dağılımı.

8

AZE-ERM2020

Covid-19 krizindeki yanlış bilgi dağılımı.
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Krizlerin muhtevası yanlış bilgilerin türünü de belirliyor
Kriz olarak nitelenebilecek olayların birbirinden farklı süreçler ve durumlar barındırdığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Nitekim doğal afet, yangın, savaş gibi olaylar hakkında ortaya atılan iddialar ile sağlık ve politika
alanlarında ortaya atılan iddiaların bize söyleyecekleri başkadır. Bir yerde orman yangını çıktıysa kullanıcılar için
önemli olan o bölgeden gelen görüntülerdir. Savaş ya da çatışma anları insanların akıllarında en çok görüntülerle
hatırlanır. Hatta bu anlarla özdeşleşen fotoğraflar yıllarca hafızalarda saklanır. Ancak görüntülerden ziyade,
iddianın kendinin önem kazandığı kriz durumları da vardır. Örneğin “soğanın koronavirüse iyi geldiği” iddiasında
merak edilen, soğanın görüntüsü değil, işlevidir.
Böyle bakınca, savaş ve çatışma zamanlarında yanlış bilgi türlerinden en çok hatalı ilişkilendirme ile karşılaşmak
şaşırtıcı değil. Olayların cereyan ettiği bölgelerden gelen gerçek görüntülerin arasına sık sık eski ya da başka bir
olayla alakalı şeylerin girmesi kaçınılmaz. Sansasyon yaratmak ya da tık almak isteyen kullanıcılar eski
görüntülere rağbet edebilir. Bazen temsili görüntüler de eksik bilgilendirmeden dolayı anlık ve gerçek gibi
algılanabilir. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Temmuz çatışmalarında hatalı ilişkilendirme oranının yüzde
85,7, Eylül çatışmalarında yüzde 69,9 ve Barış Pınarı Harekatı’nda da yüzde 85,1 olması tesadüf değil.
Buna karşılık sağlık alanında yaşanan krizler, başka türden duyguları tetikliyor; korku ve kaygı gibi. Nitekim
Kasım 2020’ye kadar olan dönemde Covid-19 krizinde en çok karşılaşılan yanlış bilgi türü, yüzde 34,5 ile
uydurma oldu. Uydurmanın bu kadar baskın olmasının altında yatan önemli bir faktör de, komplo teorilerinin
yaygınlığı. İddiaların fotoğraf ya da görüntülerden ziyade, işlevlere odaklanması da uydurmadaki yoğunlaşmanın
altındaki bir diğer neden.

Hangi aktörler hatalı ilişkilendirme yaptı?
Yanlış bilgi türlerine dair verilerin yorumlanması aşamasında Teyit’in gözlüğünün yanına, algoritmalar ve veri
analizi araçlarının bize gösterdiklerini de koymak istedik. Bu aşamada Teyit’in yeni sosyal girişimlere kuluçka
olmayı hedefleyen Factory programı katılımcılarından Turnusol.org ile çalıştık.
Turnusol.org, kendini sosyal girişim olarak tanımlıyor, doğru bilginin serbest akışına engel olan ve toplumu
manipüle etmeyi hedefleyen yanıltıcı içerikler, peşin hüküm ve yargılar, yanlış bilgi içeren içerikler, nefret dili
veya ayrıştırıcı dil kullanan içerikler, açık bilgiden ziyade aşırı yönlendirici içerikler ile ilgili sorunlar hakkında
çözüm önerileri geliştirmeye odaklanıyor. Bunu bilişim teknolojisi ve yapay zeka kullanarak yapıyor.
Turnusol ekibi ağ analizini yaparken, kendi geliştirdiği bir arayüz kullandı. Bu arayüzdeki sisteme elimizdeki
verileri aktardıktan sonra, sistem ortaya çıkan sonuçları haritalandırdı. Bu veriler ise çatışma boyunca Teyit
ekibinin ortaya çıkardığı analizlerdeki “Kimler paylaştı?” ve “Sonuç” verileri üzerinden şekillendi. Ekip bu
analizler için Python’da yer alan Pandas ve NetworkX gibi kütüphaneleri kullandı. Turnusol.org Teyit’in ortaya
koyduğu verilerden bir sonuca ulaşmak için “ağ analizi” yöntemine başvurdu.

Çatışma sürecinde en sık karşılaştığımız yanlış bilgi türünün hatalı ilişkilendirme olduğunu biliyoruz. Ağ analizi
yöntemiyle birlikte bu verileri “haber kaynağı” ve ”yanlış bilgi türü” açısından değerlendirdiğimizde yanlış bilginin
en çok Twitter, ikinci sırada Instagram ve üçüncü sırada da Facebook üzerinden yayıldığını görüyoruz; bu
platformlar arasına YouTube ve TikTok da eklenmiş durumda. Bu platformlar yanlış bilginin yedi türünün
tümüne de ev sahipliği yapmış. Diğer taraftan, özellikle bu krize has olarak kapalı haberleşme platformu
Telegram’ın da hatalı ilişkilendirme kategorisinde yanlış bilgi yaydığını görüyoruz. Takvim, Yeniçağ, Yeni Akit gibi
haber siteleri de çatışma sürecinde hatalı ilişkilendirme kategorisinde en sık yanlış bilgi yayan medya
kurumlarından.
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Ekipten Dr. Suat Atan yöntemi şöyle anlatıyor: “Yanlış bilgiyi üreten kaynak ve aktörleri birlikte düşünmemiz
gerektiğinde sadece bir tür bilginin geri kalan ögelerden bağımsız düşünülmesine dayalı olan geleneksel veri
görselleştirme çözümleri yetersiz kalabilir. Bunun için veri bilimi bize kullanışlı başka bir görsel tanımlama aracı
sunar: Ağ analizi. Ağ analizi ya da diğer adı ile “network analizi” birbirine bağlanabilme veya kesişen yönleri olan
farklı ögeleri (kişi, kurum, kavram) bir arada düşünebilmeye yardımcı olur.”
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Hatalı ilişkilendirmenin sosyal platformlara göre dağılımı.
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c) Şüpheli içerik bildirimleri krizlerin aynası
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmanın yanlış bilgi boyutuna eğilen bu raporda önemli
göstergelerden biri de Teyit’e ulaşan şüpheli içerik bildirimleri oldu. Teyit, WhatsApp ihbar hattı, Instagram,
Twitter ve Facebook gibi kanallar aracılığıyla aldığı bildirimleri “Dubito” olarak adlandırılan yazılımda sınıflıyor.
Bu sayede krizlerin ardında bıraktığı örüntüleri yakalama şansı elde ediyoruz. Ayrıca ihbarlar, Teyitçilerin
radarına girmeyen iddialarla karşılaşmak için de önemli bir fırsat teşkil ediyor.
İhbarlara odaklanırken iki ülke arasındaki çatışmanın başladığı 27 Eylül 2020 ile çatışmaların sona ermesine dair
anlaşmanın imzaladığı 10 Kasım 2020 tarihlerini baz aldık. Bu süre zarfında Teyit, Dubito’da 71 farklı iddia
hakkında çalışma dosyası (case) oluşturmuş. Çatışmalar hakkında toplamda 33 iddia sonuçlandırılarak Teyit ve
Teyit Azerbaycanca’da yayınlanmış. Yani Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma hakkındaki neredeyse
her iki iddiadan biri (yüzde 46,4’ü) incelenerek sonuçlandırılmış.

Çatışmalarda sonuçlandırılan iddialar.
Dubito’da yer alan 71 iddianın 18’i çeşitli platformlardan gelen şüpheli içerik bildirimleri neticesi açılmış. Yani
Teyit’e bildirilen şüpheli paylaşımların oranı bu çatışmada yüzde 25,4 olmuş. 18 iddiaya toplamda 40 tekil ihbar
gönderilmiş. Böylece çatışma sırasında iddia başına ortalama 2,2 ihbar düşmüş. Şüpheli içerik olarak Teyit’e
gönderilen 18 iddiadan üçü sonuçlandırılmış. Yani ihbar olarak gönderilen iddiaların sonuçlandırma oranı yüzde
16,6 denebilir.
Kullanıcılar tarafından en çok ihbar edilen üç iddiayı ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:
10 ihbar: Fotoğrafın Washington DC'deki Atatürk heykelini Ermeni saldırılarından
koruyan siyahları gösterdiği iddiası
Yedi ihbar: Ermeni askerlerin Azerbaycanlı ölü askerleri domuzlara yem ettiği iddiası
Dört ihbar: Ekim 2020'de Dubai'deki binalara Ermenistan bayrağı yansıtıldığı iddiası
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En çok ihbar gelen iddialardan Washington DC'deki Atatürk heykelini Ermeni saldırılarından koruyan siyahları
gösterdiği ve Ekim 2020'de Dubai'deki binalara Ermenistan bayrağı yansıtıldığı iddiası, sonuçlandırılan iddialar
arasında da yer alıyor.
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Teyitçiler beklemeden harekete geçmiş
Sürecin dikkat çeken noktalarından biri de, henüz şüpheli içerik bildirimi gelmeden açılan iddia dosyaları. Buna
göre 27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında 53 iddia hakkında Teyit ekibi, herhangi bildirim almaksızın viralite,
önem ve aciliyet gibi yayın ilkelerini gözeterek dosya oluşturmuş. Kısaca 71 dosyanın yüzde 74,6’sı Teyitçiler
tarafından açılmış. Yani Teyitçiler gündemi yakından izlemiş ve beklemeden iddialara ulaşmış.

İhbar gelmeden teyitçiler tarafından açılan
iddiların oranı ile ihbar gelerek açılanların oranı.
İhbar gelmeden teyitçiler tarafından tespit edilerek açılan 53 iddianın 30 tanesi sonuçlandırılmış. Yani bu
iddiaların sonuçlandırma oranı yüzde 56,6 olmuş.

Barış Pınarı Harekatı’nda yaşanan krizde ihbarlar ön plana çıkmış
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki krize benzer şekilde yaklaşık bir buçuk ay süren Barış Pınarı Harekatı’nda
Teyit, Dubito’da 104 iddia açmış. Bu dosyalardan 25’inin yayınlandığı düşünüldüğünde, yüzde 24’ünün
sonuçlandığı anlaşılıyor. Barış Pınarı Harekatı boyunca 149 tekil iddia Teyit’e ihbar olarak gönderilmiş.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada 40 ihbar geldiği göz önüne alındığında 2019’daki harekat
sırasında yaklaşık dört kat daha fazla ihbar alınmış. Barış Pınarı Harekatı’nda daha çok ihbar alınmasının sebebi
krizin doğrudan Türkiye’yi ilgilendirmesiyle izah edilebilir.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki krizde bu durumun tersine döndüğünün altını çizmek gerek. Daha önce
ifade edildiği gibi 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Teyitçiler tüm iddiaların yüzde 74,6’sını kendi
incelerken, kullanıcılardan gelen şüpheli içerik bildirimleri yüzde 25,4’te kalmış.
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Barış Pınarı Harekatı’nda 85 iddia kullanıcılardan gelen ihbarlar neticesinde oluşturulmuş. Yani karşılaşılan tüm
iddiaların yüzde 81,8’i ihbar kaynaklıymış. 19 iddia ise o dönem Teyitçiler tarafından ihbarlara bağlı olmadan
incelemeye alınmış. Teyitçiler tarafından açılan iddiaların oranı ise 18,2.
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Yanlışın kokusunu almak
Şüpheli bilgileri, bildirimleri beklemeksizin tespit edebilme becerisinin farklı nedenleri var. Teyit kurulduğu
2016’dan bugüne, kriz olarak tanımlanabilecek birçok olayla karşı karşıya kaldı. Bu krizlerden öğrenerek ve
gelişerek çıkmak, kazanılan tecrübeleri bir sonraki krizlere aktarmak, bu sonucu doğurmuş olabilir. Neticede
yanlışların nereden ve nasıl çıkacağı, hangi noktalar üzerinde durmak gerektiği ve karşılaşılan iddialarda nasıl
hareket edileceği, giderek daha öngörülebilir oluyor. Böylece şüpheli bilgilerin kokusu, ihbarları bastırıyor. Ayrıca
ekibin büyümesi ve şüphe kaslarını idmanlı tutmak da, kriz zamanlarında bildirimlere bel bağlamanın ötesine
geçmeye yardım ediyor.
Son olarak bu krizde Teyitçilerin daha fazla yanlış bilgi süzmesinde, Haziran 2020’de kurulan Teyit
Azerbaycanca’nın ve bölgeye aşina ekip üyemizin de etkisi olduğunu vurgulamak gerek.

d) Yanlış bilgi yayıcı aktörler
İnternette karşılaştığımız çatışmaya dair yanlış bilgiler Azerbaycanca ve Ermenicenin yanı sıra Rusça ve
Türkçenin de içinde bulunduğu sekiz farklı dildeydi.

27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında yayılan iddiaların en çok paylaşıldığı yer sosyal mecralar oldu. Analizi
hazırlanan 33 iddianın sekiz farklı sosyal medya platformu ile 28 farklı haber sitesinde yayıldığını tespit ettik.
Çatışma döneminde yayınlanan 33 analizde toplam 170 gönderi yer aldı. Bahsi geçen paylaşımların yüzde 81,7’si
yani diğer bir deyişle 139 gönderi Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, TikTok, Weibo ve
VKontakte’nin içinde bulunduğu kapalı ve açık sosyal ağlardaydı. Bu sekiz farklı sosyal ağda yer alan 139
paylaşımın aldığı toplam etkileşim 1 milyon 723 bin 532 idi. Geri kalan 31 gönderinin yer aldığı 28 haber
sitesinden ilgili bölümde bahsedeceğiz.
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İddiaların yayıldığı dillere dair grafik.

14

İncelenen iddiaların (170 adet) sosyal ağlar ve haber sitelerindeki dağılımı.
Yanlışın en çok yer aldığı sosyal medya mecraları
Twitter, Eylül’de başlayan çatışma döneminde yanlış bilginin en çok paylaşıldığı sosyal medya platformu oldu.
Daha önce Turnusol.org’un yaptığı ağ analizinde aynı sonuca ulaşıldığının da altını çizmekte de fayda var.
Analizlerimizde ele aldığımız iddiaların yayıldığı sosyal ağlardaki 139 iddianın 64’ü Twitter’da yer aldı. Yani
iddiaların yüzde 46’sı Twitter üzerinde paylaşıldı. Yanlış bilginin en çok dolaştığı platform olarak öne çıkan
Twitter, iddiaların erişim oranına göre de zirvede. Daha önce ifade edilen ve sosyal medya mecralarında yanlış
bilgilerin aldığı toplam 1 milyon 723 bin 532 erişimin 668 bin 976’sı Twitter’da gerçekleşmiş. Bu değer, toplam
etkileşimin yüzde 38,8’ine tekabül ediyor.

Instagram, bu krizde yanlış bilgi yayılımında öne çıkan üçüncü platform oldu. Çatışma ile ilgili sosyal medyada
yayılan 139 yanlış içeriğin 24’ü burada yer buldu. Twitter ve Facebook’un ardından en yüksek paylaşım oranına
sahip bu değer, toplam iddiaların yüzde 17,2’sini oluşturuyor. Instagram’da yanlış bilginin aldığı etkileşim ise 134
bin 607 olarak göze çarptı. Bu sayı toplam etkileşimin yüzde 7,8’ine karşılık geldi.
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Dünyada yanlış ya da yanıltıcı bilginin endişe yarattığı platformlar arasında Facebook öne çıkıyor. Türkiye’de de
yanlış ve yanıltıcı bilgi konusuyla en çok ilişkilendirilen mecranın Facebook olması, Teyit’in Facebook ile
işbirliğinin önemini vurgular nitelikte. Buna göre Facebook çatışma döneminde yanlışın en çok paylaşıldığı ikinci
platform oldu. Toplam 139 sosyal medya paylaşımının 34’ü Facebook üzerinden yapıldı. Diğer bir deyişle,
çatışmaya konu olan yanlış iddiaların yüzde 24,4’ü Facebook’ta yer aldı. Yanlış bilginin Facebook’ta aldığı toplam
etkileşim ise 192 bin 463 oldu. Bu değer ise toplam etkileşimin yüzde 11,21’ine karşılık geliyor.
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İncelenen iddiaların sosyal ağlar ve haber sitelerindeki dağılımı.
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Yanlış bilginin sosyal medyadaki etkileşim dağılımı.
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Bu çatışmada, diğer kriz dönemlerinden farklı olarak Telegram da yanlış bilginin yayıldığı mecralar arasına dahil
oldu. Azerbaycan ve Ermenistan’daki Google Play mağazasında ilk sırada yer alan Telegram’da, yanlış bilginin
izini sürmek için çatışmanın ilk günlerinden itibaren hızla aksiyon aldık. Sosyal ağlardaki 139 yanlış bilgi
paylaşımının dördü, Telegram kanallarında dolaşıyordu. Platformda sadece dört paylaşım bulunsa da, bu
paylaşımların etkileşimi 242 bin 900 gibi bir miktara tekabül ediyor. Yani Telegram, bu dönemde yanlış bilginin
ulaştığı 1 milyon 723 bin 532’luk etkileşimin yüzde 14,09’undan tek başına sorumluydu.
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Haber sitelerinin rolü
27 Eylül 2020’de başlayan kriz boyunca karşılaşılan yanlış bilgilerin ise yüzde 18,2’si çeşitli internet siteleri
tarafından yaygınlaştırıldı. Buna göre aralarında yabancı kaynakların da bulunduğu 28 farklı site, yanlış iddiaları
haberleştirdi. Bu siteler arasında Yeni Akit’in rolünün belirginleştiğini söylemek mümkün. Yeni Akit, Fotoğrafın
Karabağ'daki güncel Ermenistan PKK işbirliğini gösterdiği, Pakistan Savunma Bakanlığı’nın 'Üç devlet tek millet'
paylaşımı yaptığı ve Dubai’deki binalara Ermenistan bayrağının çatışmalar sırasında yansıtıldığı gibi üç farklı
yanlış iddiayı içeren tek internet sitesi oldu.
Hürriyet, Haber 7, Milliyet, Mynet, Sabah, Takvim, Yeniçağ gibi sık ziyaret edilen internet sitelerinde de en az
birer kez yanlış bilgiyle karşılaşıldı. Krizin çok boyutluluğu doğal olarak farklı ülkelerdeki internet siteleriyle
karşılaşmamıza da yol açtı. Bunlar arasında Rusya’dan Eurasia Daily, Ermenistan’dan Massispost ve
Azerbaycan’dan Sputnik Azerbaycanca servisi ile Publika gibi siteler yer aldı.

Haber sitelerinin günlük ziyaretçi sayısını
ve iki ülkenin nüfus oranlarını gösteren grafik.
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Yanlış veya yanıltıcı iddiaları paylaşan haber sitelerinin günlük ziyaretçi sayısının toplamının 27 milyon 936 bin
730 olduğunu da ayrıca belirtmek gerek. Worldometer’a göre 2020 yılı itibarıyla Azerbaycan 10 milyon 139 bin
177, Ermenistan ise 2 milyon 965 bin 301 nüfusa sahip. Yani haber sitelerinde potansiyel olarak yanlış bilgiyle
karşılaşan kullanıcı sayısı, Azerbaycan ve Ermenistan’ın nüfusunun toplamının iki katından daha fazla.
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Yanlış, doğrudan daha çok yayılıyor
Çatışmaya dair en çok etkileşim alan üç iddia ile bu iddiaların yanlış olduğu belirtilen analizin aldığı etkileşimler,
yanlış bilginin doğrusundan daha çok fazla yayıldığını gösteriyor. Çatışma görüntülerinin Karabağ’dan olduğu
iddiasına konu olan sosyal medya paylaşımları 474 bin 200 etkileşim almış. Teyit tarafından iddianın yanlış
olduğunu ifade eden analizin aldığı etkileşim ise sadece 19 bin 133 olmuş.
Yine Türkiye'nin Azerbaycan’a 120 Suriyeli savaşçı gönderdiğini gösterdiği öne sürülen gizli belgenin yanlış sosyal
medya paylaşımlarının aldığı etkileşim sayısı 165 bin 478. Buna karşılık Teyit’in ortaya koyduğu doğru bilginin
aldığı etkileşim ise 16 bin 754. Son örnekte de durum pek farklı değil. Fotoğrafın Washington DC'deki Atatürk
heykelini koruyan siyahları gösterdiği iddiasında yer alan ve sadece bizim tespit edebildiğimiz yanlış sosyal
medya paylaşımlarının etkileşimi 130 bin 868. Ancak konu hakkında işin doğrusunu ifade eden analiz yerine 27
bin 143 etkileşim alabilmiş.

En çok etkileşim alan üç yanlış bilgi ve ilgili analizlerin etkileşimler.

AZE-ERM2020

Britanya’daki Warwick Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, doğru bir Twitter
paylaşımının teyitlenmesi yaklaşık iki saat, yanlış bir paylaşımın teyitlenmesi ise 14 saat sürüyor. Bu durum
yanlış bilginin yayılmasında önemli bir etken. İddiayı teyitlemenin zahmetli olması, dahası ortaya çıkan doğrunun
yanlış kadar ilgi görmemesi, krizlerin handikaplarından.
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e) “Doğrulama platformları”nı da doğrulamak
Teyit olarak çatışmaların izini Temmuz ayından itibaren sürmeye başlamıştık. Çatışma dönemlerinin beslediği
duygular, kişi veya belirli bir toplumsal grup için tehlikeli bir hal alabilir. Bu yüzden kriz anlarında teyitçilik
refleksinin öneminin katmerlendiğini biliyoruz. Tabi bu zamanlarda doğru bilginin izini sürmek de zorlaşabiliyor.
Bu noktada önemli bir mihengimiz, metodolojimizin yanı sıra, 2017 yılında şeffaflık ve tarafsızlığımızı ortaya
koyarak bir parçası olduğumuz Uluslararası Doğruluk Ağı’nın (IFCN) ilkeleri. 2019’da bu ilkeler güncellenerek
metodoloji ve yanlış bilgiyi yayan aktörün motivasyonunun anlaşılabilmesini de kapsar hale büründü. Bu
durumun bir öngörü de barındırdığını söyleyebiliriz; zira tam da çatışma günlerinde rastladığımız bazı iddialar,
motivasyonunu öğrenmeye ihtiyaç duyduğumuz yeni bir propaganda yöntemini fark etmemize vesile oldu.
İlk paylaşımını 30 Eylül 2020 tarihinde, iki ülke arasındaki çatışmaların “resmiyet” kazanmasından üç gün sonra
yapan “Fact Check Karabakh” isimli bir Facebook hesabı, 8 Ekim’de ortaya attığı bir iddia ile radarımıza girdi.
Ağırlıkla Azerbaycan kamuoyunda dolaşıma giren iddiaya göre, Fact Check Karabakh isimli hesap tarafından
paylaşılan gönderide esir olduğu anlaşılan ya da düşünülen asker fotoğrafının, Azerbaycanlı olmadığı
“doğrulanıyor”, görüntülerin bir film sahnesinden alındığı söyleniyordu. İlk bakışta doğrudan bir kişiyi hedef
gösteren bu paylaşım, Ermenistan taraftarlarının güçlü olduğunu iddia etmek için montaj yoluna başvurduğunu
da iddia etmiş oldu.
İlk olarak bu yeni oluşumun sayfa yöneticileriyle iletişim kurmayı denedik, fakat herhangi bir yanıt alamadık.
İzlediğimiz bir diğer adımda videonun “Armenisch88” isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldığını bulduk ve
videonun orijinaline ulaştık.
Hesap ismini aradığımızda videonun “Armenian Radical” adlı kapalı bir Telegram grubunda paylaşıldığını bulduk.
Kapalı haberleşme grubunda ağırlıkla Ermenistan yanlısı görüntü ve haberler paylaşılıyordu.
Videonun tamamında yüzü kirli olan bir askere karşısındakinin sözleri tekrarlatılıyordu. “İlham Aliyev” ve “Suka”
sözleri özellikle seçilebilenlerdendi. Azerbaycan ve Ermenistanlıların anlaşabileceği ortak dilin Rusça olduğunu
biliyorduk. Suka ise Rusça “o.ospu” anlamına geliyordu. Videoyu kaydeden kişilerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’e küfür ettirip bunu kayıt altına aldıkları görülüyordu. Yani videonun bir esaret halini gösterdiği
anlaşılıyordu ve videoda görünen de Azerbaycan askeriydi.
“Armenian Radical” adlı hesapta paylaşılanla, Fact Check Karabakh isimli oluşum tarafından paylaşılan
görüntünün aynı video olduğu, kişinin elmacık kemiğindeki siyah bölge ve üniformasından tespit edilebiliyordu.
Tersine görsel arama yöntemiyle arattığımız video, eski tarihli değildi.
Ancak tam o sırada ortaya çıkan bir başka iddia, gidişatı değiştirdi. Videoda görülen kişinin bir oyuncu olduğu ve
Azerbaycanlı bir askeri canlandırdığı iddiası ortaya atıldı ve ismi de deşifre edildi. Esir alınmış Azerbaycanlı bir
asker değil, Moskova’da yaşayan Ermenistanlı bir oyuncu olduğu dile getirildi, fotoğrafları yayınlandı. İddia
konusu isim Roman Manusadzhian ise Facebook hesabından duruma inanamadığını ve can sağlığından endişe
ettiğini belirten bir açıklama yayınladı, reklam yapımcısı olduğunu açıkladı.
Elimizdeki videonun kurgu olduğunu ya da olmadığını gösteren bir kanıt olmadığından, analizi yayınlamama
kararı aldık. Çünkü esir asker görüntülerinin eski tarihli olmaması, bir yapımcının hedef gösterilmesi, videodaki
esir askerin kimliğine ulaşamamamız gibi belirsizlikler vardı.
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Fakat burada şunu gördük: Fact Check Karabakh hesabının kullandığı yöntemler tutarsız ve hesap şeffaflıktan
uzaktı. Bu şüpheli hesap, bir bakıma “doğrulama” alanının sınırlarına ve yöntemlerine dair bilgi de veriyor.
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Çatışma döneminde ele aldığımız konulardan biri her iki ülkeye de üçüncü ülkelerden paralı savaşçıların gittiği
iddiası olmuştu. Taraflar sarih açıklamalarda bulunmasalar da, sosyal medyada yayılan görüntüler, ülkelere ait
medya içerikleri konuyla ilgili bazı bilgiler veriyor. Buradan yola çıkarak bulabildiklerimizi bir araya getirerek
Türkiye’nin Azerbaycan’a Suriye Milli Ordusu mensubu paralı askerleri taşıdığı konusunda ise kargo uçağında
çekilmiş fotoğrafların da yer aldığı dosya yazımızı yayınlamıştık.
Masamızda bulunan iddia ile ilgili olarak hızla içerik çıkarmaktan ziyade, delil ve kaynakların sorunsuzca ortaya
konabilmesini, böylece de sağlıklı bir sonuca ulaşabilmeyi umuyoruz. Bu, takipçilerimizin bize güven duymasına,
tarafsızlığımızı korumamıza ve ortaya her zaman arkasında durabildiğimiz gerçek işler çıkarabilmemize olanak
tanıyor. Bu nedenle yanlış bilgi sorununun yansımalarından birinin de, “taraflı” ya da “misyonu dahi açık
olmayan” doğrulama platformları olduğunu görebiliyoruz. Kasım 2020 itibariyle Fact Check Karabakh, eskisi
kadar yoğun olmasa da yayın yapmayı sürdürüyor.

Sonuç ve değerlendirme
Temmuz 2020’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilimin Eylül’de yeni bir savaşa dönüşmesi
sosyal medya ve internette yanlış bilginin kol gezdiği bir kriz ortamı yarattı. Bu raporda Teyit tarafından konu
hakkında yayınlanan analizler ışığında içgörülerimizi paylaşmaya çalıştık. Buna göre çatışma ve savaş gibi
krizlerde yanlış bilgi türlerinden en çok hatalı ilişkilendirmeye rastlandığı, ancak farklı türlerdeki kriz anlarında
durumun her zaman böyle olmadığını Covid-19 örneği üzerinden gördük.
Savaş ve çatışma anlarında görüntü ve fotoğrafların daha çok yayılmasından dolayı, bu durumun olağan olduğu
söylenebilir. Özetle çatışma bazlı bir kriz halinde, fotoğraf ve videolara şüpheyle yaklaşmak ve peşlerine düşmek
anlamlı olacaktır. Yine kriz döneminde gelen ihbarlardan elde edilen verilere göre, teyitçiler yanlış bilgi
kendilerine bildirilmeden önce tespit ediyor ve harekete geçiyor.
Dünyada yanlış bilgiyle mücadele pek çok açıdan gelişmeyi sürdürürken, yanlış bilgi üretenler de boş durmuyor.
Bu dönemde yeni bir durum olmasa da karşımıza şeffaflıktan uzak, amacının doğru bilgi paylaşmaktan ziyade
propaganda olduğu belli, “doğrulama” organizasyonları da çıktı. Bu organizasyonların yapısı ve kendileri de
doğrulanmaya ihtiyaç duyan doğrulama platformları, heyecan verici bir başka raporun konusu olabilir. Şimdilik
kendini “doğrulama platformu” olarak tanıtan organizasyonlara da şüpheyle bakmaya devam etmek makul
görünüyor. Organizasyonun ne kadar zamandır yayında olduğunu kontrol etmek, hangi iddialarla ilgilendiğine
bakmak, ekibinin şeffaf olup olmadığını anlamak, çalışmalarındaki dilin tarafsızlığına bakmak, kullandığı
kaynakları yayınlayıp yayınlamadığını incelemek gibi pratikler faydalı olabilir. Bu kriterleri hesaba katmak medya
okuryazarlığı yetilerinizi de geliştirecektir.

44 günlük çatışmanın sonucunda ortaya çıkan bu rapor, internetteki yanlış bilgi ekosistemi için bir rehber olarak
görülebilir. İnternetteki kriz dönemlerinden sonra benzer raporlamaların yapılması medya çalışanları ve
kurumlara daha fazla içgörü sunmak için de güzel bir fırsat. Teyit, Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da
internet kullanıcılarının şüphe kasının çalışması ve dijital okuryazarlığın artması için şüpheli bilgilerin izini
sürmeye devam edecek.
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Azerbaycan ve Ermenistan krizinin yanlış bilgi ekosisteminde sosyal medya platformları yanlış bilgilerin en çok
paylaşıldığı ortam oldu. Twitter, Facebook ve Instagram gibi yaygın sosyal medya mecralarının yanı sıra bu
krizde kapalı mesajlaşma ağı olan Telegram'ın da yanlış bilgi yayılımındaki etkin rolünü tecrübe etmiş olduk. Bu
durumda yanlış bilginin peşine düşerken o bilginin yayıldığı ülkede internet kullanıcılarının en çok bulunduğu
platformlara da bakmamız gerektiğini anladık. Yanlış bir içeriğin internette onun doğrulamasından katbekat
daha yüksek etkileşim aldığını bu krizde de gözlemlemiş olduk.
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