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2010’dan bu yana hızlı artışı ile dikkat çeken Arapça, 
Twitter’da en çok kullanılan 10 dil arasına girdi.

Twitter’ın en hızlı 
büyüyen dili Arapça

S emiocast’ın yaklaşık 180 milyon tweet 
üzerinden yaptığı araştırmaya göre, 
Twitter’da en hızlı büyüyen dil sanılanın 

aksine İngilizce değil, Arapça. 2011 Ekim ayı 
baz alınarak gerçekleştirilen araştırmada, 
alınan 180 milyon twitten 2.2 milyonun 
Arapça olması dikkat çekerken, 2010’dan bu 
yana Arapça’nın hızlı yükselişi de gözlerden 
kaçmıyor. 
Bilgi Çağı’nın haberine göre; Temmuz 
2010’dan Ekim 2011’e dek baz alınan 5.6 
milyar tweet içinde analiz edilen en popüler ve 

en çok kullanılan dil İngilizce oldu. 
Bu zaman aralığında atılan tweetlerin 
yüzde 40’ı İngilizce olurken, İngilizce’yi 
sırasıyla yüzde 14’le Japonya, yüzde 12 ile 
Portekizce, yüzde 8’le İspanyolca ve yüzde 6 
ile Malezyalıların kullandığı Malay dili takip 
ederken Arapça en hızlı büyüyen dil olarak 8. 
sırada yer alıyor. 
Temmuz 2010’dan Ekim 2011’e dek Arapça, 
yüzde 2 bin büyümesine rağmen, Arapçanın 
Twitter’ın destek verdiği 17 dil arasında yer 
almaması dikkat çekiyor. 

Özel olarak tasarlanan İstanbul merkezli Salamworld adlı site 3 yılda 
ulaşmayı hedeflediği 100 milyon üye ile İslam dünyasının en güçlü sosyal 
medya sitesi olmak istiyor. 

İslam dünyasına özel sosyal medya sitesi

İslam dünyasının Facebook’u olmaya 
aday olan ve İstanbul merkezli www.
salamworld.com adlı sosyal medya sitesi, 
Nisan ayında Türkiye’de büyük bir açılışla 

çalışmalarına başlayacak. Sosyal medya 
sitesi, e-kitap, online eğitim (Daru’l Hikme), 
online fetva (Bir bilene sor), online İslam 
ansiklopedisi, online şehir rehberi, online 
seminerler, İslam dünyasından haberler, 
İslam tarihine yolculuk, online oyunlar, 
videolar, hac ve umre rehberi gibi birçok 
hizmeti de ziyaretçileri ile buluşturacak. İslam 
dünyasının tanınmış iş adamları tarafından 
finanse edilen sitenin, Kahire, Moskova, 
Londra, Dubai, Mekke, Medine, Astana, New 
York, Paris ve Kuala Lumpur gibi kentlerde 
şubeleri bulunacak. 
Teknik çalışmaları Hindistan’ın Haydarabad 
kentinden yürütülecek olan sosyal medya 
sitesi, başlangıçta Türkçe, Arapça, İngilizce, 

Fransızca, Farsça ve Rusça, daha sonraki 
aşamada ise Azerice, Kazakça ve Özbekce 
lehçeleri ile Urdu, Malay,Çin, Peştu, Bengal ve 
Kürtçe dillerinde yayın yapacak. 
Selam dünya anlamına gelen Salamworld’ün 
Mısır’da yaptığı toplantıya 15 ülkeden 60 yakın 
sosyal medya uzmanı, gazeteci, bilim adamı 
ve diğer meslek gruplarından davetli katıldı. 
Yetkililer, site yayında olmamasına rağmen 
100 binden fazla kişinin elektronik posta yolu 
ile üye olmak için başvuruda bulunduğunu 
kaydettiler. 
“Siyaset yok, yasak yok, sınır yok” sloganı ile 
yayın hayatına başlayacak olan Salamworld, 
hedef kitle olarak Müslüman gençliği, İslam 
dünyasının entelektüel halk liderlerini, İslam 
dünyasındaki dinamik iş gücünü, İslam ile ilgili 
bilgi edinmek isteyen ve Müslüman olmayan 
kesimleri ve Batı’da yaşayan Müslüman 
örgütlenmeleri seçti. 
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