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Haziran Çarşamba günü, ORSAM tarafından “Twitter’da Türkçe Konuşan DAEŞ
Destekçileri” başlıklı projenin sonuç raporu bir toplantı ile sunulmuştur. Toplantıda yabancı
diplomatik temsilciliklerden, kamu kurumlarından,
medyadan ve akademiden katılımcılar hazır bulunmuştur. Proje, TOBB Üniversitesi’nden Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya ve Doç. Dr. Tansel
Özyer, ORSAM’dan Doç. Dr. Şaban Kardaş ve Bedi Çelik, Uludağ
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferhat
Pirinçci ve Dr. Kaan Kutlu Ataç
tarafından hazırlanmıştır. Toplantı,
ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban
Kardaş’ın giriş ve tanıtım konuşmasıyla başlamıştır. Kardaş, bu
projenin önemini ve ORSAM tarafından DAEŞ üzerine daha önce
yapılan “Terör Örgütleri Tarafından Sosyal Medyanın Kullanılması: IŞİD Örneği” adlı
projenin devamı ve geliştirilmesi niteliğinde olduğunu
belirtmiştir. Bu projede, diğerinden farklı olarak ‘Karşı
Söylem’ için bir bölüm ayrıldığı vurgulanmıştır.
Ardından, ilk oturum Dr. Kaan Kutlu Ataç moderatörlüğünde başlatılmıştır. Ataç, DAEŞ hakkında
kısa bir giriş yaparak konuşmasına başlamış ve projenin detaylarını anlatması için sözü Doç. Dr. Haldun
Yalçınkaya’ya bırakmıştır. Yalçınkaya, önce, sosyal
bilimler ve sosyal çalışmalar arasındaki farkı vurguladıktan sonra sosyal çalışmaların bilgisayar bilimleri ile desteklendiğinde bilimsel niteliğinin arttığını
vurgulamıştır. Bu çalışmada nitel ve nicel metotların
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birleştirerek sosyal çalışmalara yeni bir nefes getirildiği ifade edilmiştir. Daha sonra raporun bulgularını
anlatan Yalçınkaya, DAEŞ’in artık Twitter’ı aktif bir
şekilde kullanmadığı belirtmiştir. Buna rağmen, çalışmada DAEŞ’in söylemini tespit etmek için yeterli
bulgulara sahip olunduğunu ve bir Karşı Söylem çalışması yapıldığını ifade etmiştir. Karşı Söylem için teologlarla birlikte bir çalıştay
düzenlendiğini ifade etmiştir. Bunun sonucunda, belirlenen bazı tavsiyeler dile
getirilmiştir. Önceki çalışmadaki bulgulardan farklı
olarak dini söylemin politik söylemin önüne geçtiği
bu çalışmanın bir sonucu
olarak ifade edilmiştir. Bedi
Çelik, projenin istatistiksel
bulguları üzerinde durmuş
ve bulguları dinleyicilere paylaşmıştır. Tweet ve takipçi
istatistikilerinde bir düşüş olduğunu ifade etmiştir.
Ardından, Doç. Dr. Tansel Özyer, bilgisayar bilimci
olarak, çalışmanın metodolojisine dair kısa bir değerlendirme yapmıştır.
Doç. Dr. Ferhat Pirinççi tarafından yönetilen ikinci oturumda, proje sonuçlarına ilişkin katılımcıların
da katkılarıyla açık tartışma yapılmıştır. Sorular neticesinde, projenin metodolojisine dair detaya girilmiş
ve metodolojik kısıtlamalar dile getirilmiştir. Toplumdaki DAEŞ destekçilerinin oranı ile proje bulguları
arasında korelasyon olup olmadığı tartışılmıştır.
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