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COVID-19 pandemisi başlayalı neredeyse iki yıl oldu. Dünya, dezenformasyon ve
mezenformasyonun sosyal uyum, demokrasi ve halk sağlığı açısından ne kadar yıkıcı
olabileceğine tekrar tekrar şahit oldu; birçok kişi ve birçok geçim kaynağı olumsuz etkilendi ve
çok fazla insan sevdiklerini dezenformasyon nedeniyle kaybetti. Doğrulama kuruluşlarından
oluşan uluslararası bir ağ olarak, yanlış bilginin çevrimiçi ortamda nasıl yayıldığını izliyor ve
YouTube’un giderek dünya çapında çevrimiçi dezenformasyon ve mezenformasyonun ana
kanallarından biri haline geldiğini görüyoruz. Bu, küresel teyit topluluğu olarak bizim için önemli
bir endişe kaynağıdır.

Ancak YouTube’un sorunu ele alan politikaları uygulamak için daha çok çaba sarf ettiğini
göremiyoruz. Aksine, YouTube, platformunun, ahlaki değerleri hiçe sayan kişiler tarafından,
organize olmak, kendilerini finanse etmek ve başkalarını manipüle edip sömürmek için bir silah
haline getirilmesine müsaade ediyor. Mevcut önlemler ise yetersiz kalıyor. Bu nedenle sizi yanlış
bilgiye karşı etkili adımlar atmaya, bilgi ekosistemini iyileştirmek için politika ve ürün
müdahalelerinden oluşan bir yol haritası hazırlamaya, bunu yaparken de dünyadaki bağımsız ve
tarafsız doğrulama kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

Geçen yıl YouTube’da sınır tanımadan büyüyen ve işbirliği yapan komplo teorisyeni grupları
gördük; platform içinde Almanya’da başlayan, İspanya’ya sıçrayan ve Latin Amerika’ya yayılan
uluslararası hareket buna bir örnek. Diğer yanda milyonlarca başka kullanıcı, aşıları boykot
etmeye veya COVID-19 enfeksiyonlarını uydurma yöntemlerle tedavi etmeye teşvik eden
Yunanca ve Arapça videolar izliyordu. COVID-19 dışında, YouTube videolarında yıllardır sahte
kanser tedavilerinin tanıtımı yapılıyor.
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Platform Brezilya’da, savunmasız gruplara yönelik nefret söylemini güçlendirmek için kullanılıyor
ve on binlerce kullanıcıya erişiyor. Öte yandan seçimler de güvende değil. Filipinler’de
sıkıyönetim yıllarında gerçekleşen insan hakları ihlallerini ve yolsuzlukları inkar eden ve 2
milyondan fazla görüntülenen yanıltıcı içerik 2022 seçimlerindeki adaylardan biri olan, ölen
diktatörün oğlunun itibarını parlatmak için kullanılıyor. Tayvan’da yapılan son seçim, asılsız
dolandırıcılık suçlamalarıyla gölgelendi. Geçtiğimiz yıl şiddet yanlısı bir kalabalık, Amerikan
Kongre Binasına baskın yaptığında tüm dünya dezenformasyonun sonuçlarına tanık oldu. ABD
başkanlık seçimlerinin öncesinden ertesi güne kadar, seçimde “hile” yapıldığı anlatısını
destekleyen YouTube videoları 33 milyonun üzerinde izlendi.

Örnekler sayılamayacak kadar fazla. Bu videoların ve kanalların çoğu bugün hâlâ çevrimiçi
durumda ve hepsi, özellikle İngilizce konuşulmayan ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde
YouTube politikalarının radarından sıyrıldı. Şirketin son zamanlarda bu sorunu çözmek için
bazı adımlar atmasından memnunuz, ancak platformda günbegün gördüklerimize dayanarak,
bu çabaların işe yaramadığını ve YouTube’un atılan adımların etkililiğini kanıtlamak için nitelikli
veri üretmediğini düşünüyoruz.

Platformunuz şu ana kadar dezenformasyonla ilgili tartışmaları, ilgili içeriği silme veya silmeme
şeklindeki yanlış bir ikilemle sınırladı. Bunu yaparak YouTube, işe yaradığı kanıtlanmış
yöntemlerden kaçınıyor: akademik kanıtlarla birlikte teyitçi olarak deneyimlerimiz, teyit edilmiş
bilgileri ortaya çıkarmanın, içerikleri silmekten daha etkili olduğunu gösteriyor. Bu yöntem aynı
zamanda yaşama, sağlığa, güvenliğe ve demokratik süreçlere yönelik riskleri azaltmak için ek
bilgiye duyulan ihtiyacı kabul ederken ifade özgürlüğünü de koruyor. YouTube’daki
görüntülemelerin büyük bir bölümünün platformun kendi öneri algoritmasından geldiği göz
önüne alındığında YouTube, aktif olarak yanlış bilgiyi öne çıkarmadığından ve kullanıcılarına,
güvenilir olmayan kanalların içerikleri önermediğinden emin olmalıdır.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, YouTube’da dezenformasyon ve mezenformasyonun
yayılmasını azaltma konusunda büyük fark yaratacak bazı çözümler öneriyoruz.

1. Platformdaki dezenformasyon hakkında anlamlı şeffaflık taahhüdü: YouTube, farklı
mezenformasyon kampanyalarının kökenleri, erişim alanları ve etkileri ile yanlış bilgileri
çürütmenin en etkili yolları konusundaki bağımsız araştırmaları desteklemelidir. Ayrıca,
yapay zeka kullanımı ve yapay zekanın hangi verilerle desteklendiği de dahil olmak
üzere dezenformasyon ve mezenformasyon ile ilgili bütünlüklü bir moderasyon
politikasını yayınlamalıdır.

2. YouTube, yasalara uygunluk için içeriği kaldırmanın ötesinde videonun üzerinde açıkça
görülebilecek şekilde ya da ayrı bir video içerik şeklinde bağlam vermeye ve çürütme
sunmaya odaklanmalıdır. Bu ancak, sorumluluğu üstlenerek ve bu sorunları çözmek
için çalışan dünya çapındaki bağımsız teyitçilik çabalarına sistematik olarak yatırım
yaparak, anlamlı ve yapılandırılmış bir işbirliğiyle mümkün olabilir.

3. Platform, sürekli olarak yanlış bilgi içerdiği nedeniyle işaretlenen içerikler üreten
mükerrer suçlulara, özellikle de platform içinde veya dışında bu içerikten para
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kazananlara karşı harekete geçmeli ve öneri algoritmalarının bu yanlış bilgi
kaynaklarının içeriklerini öne çıkarmasının engellemelidir.

4. Dezenformasyona ve mezenformasyona karşı mevcut ve gelecekteki çalışmaların
kapsamı İngilizce dışındaki dillere de genişletilmeli ve herhangi bir dilde işlev gösteren
transkripsiyon hizmetlerinin yanı sıra ülkeye ve dile özgü veriler sağlanmalıdır.

Bu fikirleri kamu yararına uygulamayı ve YouTube’u dezenformasyon ve mezenformasyonun,
kullanıcılara ve genel olarak topluma karşı bir silah haline getirilmesini önlemek için gerçekten
elinden gelenin en iyisini yapan bir platform haline getirmeyi değerlendireceğinizi umuyoruz.
Hazırız ve YouTube’a yardım edebiliriz. Bu konuları görüşmek ve işbirliği için ileriye
dönük yollar bulmak amacıyla sizinle bir araya gelmek istiyoruz ve bu teklife vereceğiniz
yanıtı bekliyoruz.
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