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Aşırı Sağ ve Kovid-19

Giriş
İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak
şimdiye dek yarım milyonu aşkın kişinin hayatını
kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, dünyanın her yerinde insan
sağlığını, ülke ekonomilerini ve düzeni derinden
etkileyen bir tehdit hâline gelmiştir. Kovid-19’un
tedavisi için tıbbi çalışmalar devam etmekte ve
süreç hâlen belirsizliğini korumaktadır.
Kovid-19 süreci bir sağlık krizinin ötesinde
ülkeler adına önemli güvenlik riskleri de teşkil
etmektedir. Bunlardan biri de sınır aşan suç yapılanmaları ve aşırıcı gruplar tarafından salgının
bir fırsat olarak görülerek değerlendirilmesidir.
Sınır aşan illegal örgütlerin- tıbbi ekipman hırsızlığı, güvenlik güçlerinin dönüşümlü çalışması,
online görüşmelerin sabote edilmesi veya veri
hırsızlığı gibi çabalarına karşın aşırıcı gruplar
da özellikle salgının propaganda değerini kullanma
yönünde gayret sarf etmektedirler. Bu çalışma,
bu çerçevede aşırı sağ grupların dezenformasyon
ve propaganda çabaları için salgını nasıl kullandıkları, hangi söylemleri ve taktikleri öne çıkardıkları ve bu yöntem ve araçlar karşısında nasıl
önlemler alınabileceği üzerine olacaktır.

Aşırı sağ gruplar, Kovid-19 ilk ortaya
çıktığı zamanlardan itibaren konuyu
gündemlerine alarak salgının kendi
örgütlenmelerinin söylem ve eylem
bazında etkinliğini ve gücünü artırmak için kullanılmasına yönelik
adımlar atmışlardır.

Aşırı sağ gruplar, popülist ırkçı yapılardan
yabancı düşmanı, beyaz üstünlükçü, ivmeci İslamofobik, antisemitist ve Neonazi yapılara kadar

ve çoğunlukla bu ögelerin birden fazlasını içeren
diskurlara sahip aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.1 Aşırı sağ gruplar da, hem şiddete başvuran hem de başvurmayan varyantlarıyla farklı
motivasyonlardan beslenen diğer aşırıcı gruplar
gibi geleneksel olarak ekonomik ve politik krizlerden, marjinal ve kırılgan toplulukların varlığından, toplumsal fay hatlarından ve halk ile
devlet arasındaki mesafe ve bu mesafenin artırılması imkanlarından yararlanarak etki ve beşerî
kaynak kazanma yoluna gitmektedir. Bir yandan
eylemlerle isimlerini ve mesajlarını duyurma,
bir yandan yeni eylemciler kazanma ve kendi
insan kaynaklarını genişletme amacı gütmektedirler. Aşırı sağ gruplar, Kovid-19 ilk ortaya
çıktığı zamanlardan itibaren konuyu gündemlerine
alarak salgının kendi örgütlenmelerinin söylem
ve eylem bazında etkinliğini ve gücünü artırmak
için kullanılmasına yönelik adımlar atmışlardır.
Kısa bir süre içerisinde Kovid-19 salgınının
küresel bir tehdit olarak tüm dünyanın gündemi
hâline gelmesinin ardından, bu yapılar özellikle
komplo teorilerini, panik, korku ve kaos diskurunu,
salgın üzerinden belirli etnik ve dinî gruplara
yönelik düşmanlığı kendi hedef kitlelerine virüs
salgını aracılığıyla yaymak için çaba sarf etmiş;
özellikle online ve offline propaganda materyali
üretimi ve yayını, toplumsal fay hatlarını kullanma
ve artırmaya yönelik hamleler ve dezenformasyon
çabaları bu anlamda öne çıkan araçlar olmuştur.
İlerleyen bölümlerde bu taktiklerin aşırı sağ
gruplar tarafından kullanımına örneklerle değinilecek ve arkasından ortaya çıkan bu durumla
mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Aşırı Sağın Kovid-19 Söylemi:
Öne Çıkan Taktikler
1. Online ve Offline Propaganda: Aşırı
Sağın Kullandığı Mecralar ve Söylemler
Salgın, insanların mümkün olduğu ölçüde
evlerinde kaldığı ve/ya fiziksel mesafeye riayet
orsam.org.tr
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ederek dışarıda bulunduğu, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ve ülkelerin birbirlerine
sınırlarını kapatmak zorunda kaldığı bireysel,
toplumsal ve küresel bir izolasyon sürecinin yaşanmasına yol açmış ve kısmi normalleşmelere
karşın bu süreç henüz sonlanmamıştır. Dünya
üzerinde pek çok insanın bilgiye ulaşmak için
kullandığı önemli kaynaklar olarak öne çıkmakla
birlikte; insan ilişkilerini sürdürmek, eğitim ve
alışveriş gibi gereklilikleri yerine getirmek ve
toplumsal gelişmeleri takip etmek gibi imkânlar
sunan internet ve sosyal medya, diğer taraftan
yanlış bilgilendirme, bilgi hırsızlığı, korku, kaos
ve panik yaymak için hızlı, ucuz ve etkili mecralar
sunmak gibi riskleri de barındırmaktadır. Bu
izole süreç, hem iş ve eğitim hayatının siber
dünyaya kayması hem de sosyal iletişim ve bu
süreçteki vakit geçirme araçlarının bu online
mecralarda bulunması ile birlikte dünya genelinde
internet ve sosyal medya kullanımında %1215’lik bir artışa neden olmuştur.2 Hâlihazırda
pek çok devlet dışı silahlı aktör, sınır aşan illegal
yapılar ve terör örgütleri için önemli bir cephe
olan ve düşük maliyetle çok kısa sürelerde çok
fazla insana ulaşmayı sağlayan siber dünya da
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bu hâliyle ve bireylerin daha kırılgan bir psikolojik
dönemden daha da önemli bir mesaj iletim
mecrası hâline gelmiştir. Virüs sebebiyle yaşanan
izole hayat ve bunun sonucunda artan internet
kullanımı nedeniyle çok daha fazla insan aşırı
sağın propagandasına maruz kalmaktadır.3 Institute
for Strategic Dialogue (ISD) tarafından yapılan
araştırmaya göre beyaz üstünlüğü savunucularına
ait bir Telegram kanalı özellikle Kovid-19’a
odaklanarak 300 kullanıcıdan 2.700 kullanıcıya
ulaşmıştır.4 Aşırı sağ grupların sıklıkla kullandığı,
nefret söylemi ve şiddet içeriklerini kaldırmak
için daha az teşebbüste bulunan 4chan, 8ku, Telegram, Gab ve BitChute gibi medya araçlarının
yanı sıra dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan
Facebook, Instagram ve Twitter gibi popüler
sosyal medya araçlarıyla da Kovid-19 hakkında
kasti yanlış bilgilendirme yaparak panik oluşturulmakta ve virüsün biyolojik bir silah olduğu
da iddia edilerek komplo teorileri yayılmaktadır.
Gruplar, odaklandıkları konuları mümkün olduğunca daha çok kişiye ulaştırmak için hashtag
olarak adlandırılan aynı başlık etiketlerini kullanmaktadır.
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Çin'e ve Çinlilere yönelik saldırgan
ifadeler içeren ve şiddeti teşvik eden
hashtag (#CCPVirus, #ChinaLiedPeopleDied, #KungFlu, #Chinazi, #CoronaVirusCoverUp,
#China_is_Terrorist, #Depopulation
#HoldChinaAccountable, #DeepstateVirus) kullanımında %300 gibi
ciddi bir artış yaşanmıştır. En popüler olan #NukeChina, #BombChina
ve #DeathtoChina gibi hashtag’xler
açıkça Çin karşıtı söylemler içermektedir. Özellikle bu iki aylık süreçte
paylaşılan tweetlerin %85'inde
#CCPVirus, #ChinaLiedPeopleDied
hashtagleri kullanılmıştır.

Moonshot CVE (Countering Violent Extremism) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya
göre, Şubat ayından Nisan ayına kadarki iki
aylık sürede “koronavirüs”, “Kovid-19” gibi terimleri içeren 676 milyon tweet atılmıştır. Bunlar
arasından en sık kullanılan ve İngilizce olan
hashtagler içeren yaklaşık 200.000 tweet incelenmiştir. Bu araştırma ışığında, Çin’e ve Çinlilere
yönelik saldırgan ifadeler içeren ve şiddeti teşvik
eden hashtag (#CCPVirus, #ChinaLiedPeopleDied,
#KungFlu, #Chinazi, #CoronaVirusCoverUp,
#China_is_Terrorist, #Depopulation #HoldChinaAccountable, #DeepstateVirus) kullanımında
%300 gibi ciddi bir artış yaşanmıştır. En popüler
olan #NukeChina, #BombChina ve #DeathtoChina
gibi hashtag’xler açıkça Çin karşıtı söylemler
içermektedir. Özellikle bu iki aylık süreçte paylaşılan tweetlerin %85’inde #CCPVirus, #ChinaLiedPeopleDied hashtagleri kullanılmıştır.5
Bireylerin ve toplumların davranışlarını, düşüncelerini değiştirerek beşerî kaynak elde etmek

ve kendilerinin hareket edebileceği sosyal alan
açmak isteyen aşırı sağ gruplar insanların psikolojik ve ekonomik olarak oldukça kırılgan olduğu bu süreci, kendi fikirlerini aşılamak ve
toplumu ayrıştırmak için bir fırsat olarak değerlendirmekte ve bu nedenle ayrıştırıcı söylemler
üretmektedir. Bunun yanı sıra, ABD Başkanı
Donald Trump’ın Kovid-19’u “Çin Virüsü” olarak
adlandırması, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın göçmenleri suçlaması gibi devlet başkanlarından gelen ayrılıkçı söylemler de aşırı
sağ grupları harekete geçirmektedir.6
Aşırı sağın Kovid-19 ile ilgili faaliyetlerinden
bir diğeri ise toplumu harekete geçirmek için
yaptığı saldırı çağrılarının artmasıdır. Bu kapsamda
salgının biyolojik bir silah olarak kullanılmasına
yönelik saldırı çağrılarında bulunulmuştur. Kovid-19 pozitif kişilerin özellikle aşırı sağın düşmanlaştırdığı etnik ve/ya dinî gruplara yönelik
bu hastalığı yayma odaklı hareket etmeleri teşvik
edilmeye çalışılmıştır. Örneğin, kimi aşırı sağ
gruplar “Exposing Zionist Puppets Worldwide”
gibi Facebook grupları ve iş adamı Paul Nehlen,
radyo sunucusu Rick Wiles, Eski Wisconsin
Şerifi David Clarke gibi isimler, enfekte olmuş
insanlara sinagoglarını sıklıkla ziyaret etmeleri
ve mümkün olduğunca çok sayıda Yahudi’ye
sarılmaları konusunda çağrılarda bulunmuştur.
Buna benzer olarak, “Cough on your local minority” ve “Cough on your local transit system”
yazılı toplum içerisinde ve toplu taşıma araçlarında
öksürmeleri anlamına gelen afişler yayınlanmıştır.7

2. Toplumsal Fay Hatları ve Halklar ile
Devlet Arası Mesafeyi Merkeze Alan
Çabalar
Aşırı sağ aktörlerin Kovid-19 salgın sürecindeki en önemli taktiklerinden biri de salgın,
etkileri ve sonuçları hakkında komplo teorileri
yaymak olmuştur.8 Salgının ardından Çinlilere
ve genel olarak Asyalılara yönelik nefret suçlarında
orsam.org.tr
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ve söylemlerinde de bu komplo teorilerinin artan
görünürlüğünün etkisiyle artış yaşanmıştır. İnsan
Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch),
Asyalı ve Asya kökenli kişilere karşı Kovid-19
ile ilişkili olarak artan saldırılar nedeniyle, hükûmetleri ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, şiddet
ve ayrımcılığa karşı önlem alması noktasında
uyarmıştır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Antonio Guterres de salgın için
günah keçisi aranmaması, nefret ve yabancı düşmanlığının ortaya çıkmaması adına, hükûmetleri
toplumun nefret virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirmek için harekete geçmeye davet etmiştir.
Salgının merkez üssü olarak değerlendirilebilen
İtalya’daki bir sivil toplum grubu olan Lunaria,
Şubat ayından bugüne Asya kökenli insanlara
yönelik 50’den fazla medya saldırısı, sözlü taciz,
zorbalık ve ayrımcılık raporlandığını bildirmiştir.
Fransa, Avustralya ve Rusya’daki insan hakları
ve sivil toplum grupları da benzer şekilde Kovid-19 ile ilgili Asya kökenli insanlara yönelik
artan saldırıları İnsan Hakları İzleme Örgütü ile
paylaşmaktadır. İngiltere’de Asyalı kişilerin Ko-
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vid-19’u yaymakla suçlanarak yumruklanması,
Avustralya’da iki kadının Çinli öğrencilere saldırarak Çin’e geri dönmeleri yönünde hakaret
içeren nefret söylemleri gibi fiziksel ve psikolojik
şiddet olayları gerçekleşmektedir.9
Bu komplo teorileri ve propaganda neticesinde
ülkeler içerisinde halk ile devlet arası gerilim
ortaya çıkarmak ve mevcut mesafeyi artırmak
da hedeflenmiştir. Örneğin Almanya’da Kovid19 salgını sebebiyle alınan önlemler nedeniyle
ülkenin farklı yerlerinde hükûmet karşıtı protestolar başlamış, bu protestolarda aşırı sağ gruplar
öne çıkmasına karşın yayılan komplo teorileri
protestolara farklı grupların da katılmasına neden
olmaktadır. Stuttgart’ta yapılan gösterilere konuşmacı olarak katılan eski sunucu ve gazeteci
Ken Jepsen’in Youtube kanalı üzerinden ve kendi
internet sitesi “KenFM” üzerinden paylaştığı
komplo teorileri ve Yahudi karşıtlığı ile ilgili
video ve açıklamaları bulunmaktadır. Kovid-19
ile ilgili olarak alınan önlemlerin, Alman Anayasası’nı ve temel hak ve özgürlükleri ihlal
ettiğini ifade etmektedir. Yaptığı konuşmada,
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elit kesimin dünyayı yönettiği; Bill Gates ve
Melinda Gates’in, Dünya Sağlık Örgütünü, Almanya hükûmetini ve hatta tüm sistemi ele geçirdiğini, Kovid-19’un gripten daha tehlikeli olmadığını belirten Jepsen, sosyal mesafeyi korumayan ve maske kullanmayan binlerce gösterici
tarafından desteklenmiştir.10 Almanya’da hükûmet
üyesi bazı bakanların katılımı ile oluşturulan
Aşırı Sağ ile Mücadele Kabine Komisyonu Mayıs
ayında toplanmıştır. Komisyon üyesi olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, demokratik
temellere dayalı düzenin karşısındaki en büyük
tehlikenin aşırı sağcılık, Yahudi düşmanlığı ve
ırkçılık olduğunu ifade etmiştir.11

Aşırı sağ gruplar, kaostan daha fazla
insanın etkilenmesini ve yeni
insanların da harekete geçmesini
isteseler de asıl amaçları aşırı sağ
kesimi daha devrimci ve saldırgan
hâle getirerek radikalleştirmektir.

En uç aşırılık yanlılarından oluşan, kaos ve
şiddetten beslenen accelerationists/ ivmeci/ivmelendirmeci diskur takipçileri, toplumsal çöküşü
hızlandırdığını ve hedefleri olan “yalnızca beyazlardan müteşekkil” devleti kurma hedeflerine
yaklaştırdığını ileri sürerek, Kovid-19 salgınını
memnuniyetle karşılamıştır. İvmecilik yaklaşımı
kısaca kitlesel saldırıların ya da can kayıplarının
sosyal yapıların çöküşünü hızlandıracağına ve
toplumun saf bir ırk şeklinde yeniden kurulabileceğine dayanmaktadır. Liberal düzenin, küreselleşmenin sürdürülebilir olmadığını ileri sürmekte ve insanların bu süreçte içinde bulundukları
yalnızlık, ekonomik kaygılar, gelecek endişesi,
korku ve panik gibi duyguları manipüle ederek,
virüsün yayılması gerektiğini ifade etmektedirler.
İvmeciler, bir YouTube kanalı aracılığıyla Ko-

vid-19’dan önce karmaşık bir toplumun ve küreselleşmiş bir dünyanın sürdürülemez olduğunu
ileri sürdüklerini, ivmecilikle bunu ifade ettiklerini
ve şimdi ise Kovid-19’un bunu kanıtlar nitelikte
olduğunu ifade etmiştir. Aşırı sağ gruplar, kaostan
daha fazla insanın etkilenmesini ve yeni insanların
da harekete geçmesini isteseler de asıl amaçları
aşırı sağ kesimi daha devrimci ve saldırgan hâle
getirerek radikalleştirmektir.12 İvmeci diskurun
da takipçilerinden ABD’li ünlü Neonazi James
Mason, görüşün azınlıkları öldürmenin yanı sıra
olayları alevlendirmeyi amaçladığını savunmaktadır. Küresel salgını, propagandalarını ve ideolojilerini yaymak için bir fırsat olarak gören ivmecilik yanlıları, Yahudileri ve göçmenleri Kovid-19’u başlatmak ve yaymakla suçlayan komplo
teorileri, yanlış bilgilendirme ve nefret söylemleri
aracılığıyla toplumun beyazlar tarafından yeniden
inşasını hızlandırmak için toplumsal kargaşaya
neden olacak faaliyetlerde bulunmaktadır. İvmeciler, internet üzerinden gerçekleştirilen çevrim
içi sohbetlerde Yahudilerin ve diğer etnik ve
ırksal azınlıkların sınır dışı edilmesi veya “ortadan
kaldırılması” çağrısında bulunmaktadır.13

3. Aşırı Sağın Dezenformasyon
Faaliyetleri ve Eylem Artışı Çabaları
Aşırı sağın süreçten faydalanma yöntemleri
arasında dezenformasyon öne çıkan bir diğer alt
başlıktır. Aşırı sağ gruplar tarafından yayınlanan
ve sosyal medyada da paylaşılan poster ve
afişlerde dinî merkezlerin daha fazla ziyaret
edilmesi, toplu taşıma araçlarının kullanılması
gibi insan ve toplum sağlığı hakkında bilinçli
olarak yanlış yönlendirici çağrıların yapılması,
hatta bu çağrıların Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri (CDC) gibi kurumlara ait bir afişmiş
gibi paylaşılması bu duruma örnek niteliğindedir.
Binlerce üyesi bulunan Telegram kanalları aracılığıyla enfekte olan hastaların diğer kişilere
özellikle de etnik azınlıklara bulaştırmalarını
teşvik eden paylaşımlar yapılmaktadır.14
orsam.org.tr
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NIH, DSÖ ve Gates Vakfının yanı
sıra Vuhan Viroloji Enstitüsü
çalışanlarına da ait olduğu
savunulan adres ve şifreler, aşırı
sağın sıklıkla kullandığı “4chan”
isimli bir mesaj panosu
uygulamasına, daha sonra da metin
depolama sitesi “Pastebin”,
mesajlaşma uygulaması “Telegram”
ve “Twitter” üzerindeki aşırı sağ
gruplara ait kanallara ulaştırılmıştır.

Bu durum, aktörlerin dezenformasyon ve
komplo teorileri neticesinde eylemselliğe de
daha fazla başvurmasına yol açabilmektedir. Örneğin, Timothy Wilson isimli bir kişi ABD’nin
Kansas eyaletinde Kovid-19 hastalarının tedavi
edildiği bir hastaneye saldırı düzenlemek için
hazırlanırken FBI tarafından öldürülmüştür. FBI
daha öncesinde Wilson’ı, bir camiye, bir sinagoga
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ve çok sayıda siyahi öğrencinin bulunduğu bir
okula saldırmayı düşünen muhtemel bir şiddet
yanlısı aşırılıkçı olarak tanımlanmıştır. Wilson’ın
telefonunda ölümünden birkaç saat öncesinde
yapmış olduğu, aşırı sağın sıklıkla kullandığı
bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram üzerinden beyaz üstünlüğünün savunucularına ait
iki grupta Yahudi karşıtı paylaşımlara ulaşılmıştır.15
Diğer yandan, Kovid-19 ile mücadelede
önemli rol oynayan ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri
(NIH), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Gates
Vakfı gibi kuruluşların çalışanlarına ait olduğu
iddia edilen e-posta adresleri ve şifreleri ele geçirilerek internette paylaşılmış, aşırı sağ gruplar
ve terörist örgütler hakkında internet üzerinden
çalışmalar yürüten SITE İstihbarat Grubu şifrelerin
internete düştüğünü tespit etmiştir. NIH, DSÖ
ve Gates Vakfının yanı sıra Vuhan Viroloji Enstitüsü çalışanlarına da ait olduğu savunulan adres
ve şifreler, aşırı sağın sıklıkla kullandığı “4chan”
isimli bir mesaj panosu uygulamasına, daha
sonra da metin depolama sitesi “Pastebin”, me-
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sajlaşma uygulaması “Telegram” ve “Twitter”
üzerindeki aşırı sağ gruplara ait kanallara ulaştırılmıştır. Bu durumlar aşırı sağın Kovid-19 meselesini kendi amaçlarına yönelik nasıl kullandığını
ve komplo teorilerini yaymak için ne gibi yollar
izleyebileceklerini gösteren bir diğer kritik
örnektir.16
Virüsün kökeni hakkında üretilen birçok komplo teorisi bulunmaktadır. Aşırı sağ gruplar Kovid-19’un ortaya çıkmasını, Çin ve Yahudi toplumu üzerinden işleyerek Yahudi düşmanlığını
ve özellikle Çin’den gelen insanlara yönelik yabancı düşmanlığını aşılamayı amaçlamaktadır.
Virüsün kökeni yarasa çorbası tüketimine veya
biyolojik bir silah olarak üretilirken yanlışlıkla
laboratuvarda serbest kalarak yayıldığı gibi fikirlere dayandırılmaktadır. Diğer taraftan, aşırı
sağ gruplar Kovid-19 aracılığıyla göçmen ve
hükûmet karşıtı söylemlerini geliştirmek için
yanlış bilgilendirme yani dezenformasyon faaliyetlerini ve komplo teorilerini kullanarak insanları
ırksal nefrete, politik şiddete ve biyolojik saldırılara
teşvik etmektedir. Irkçı söylemlerden, Çinlilerin
hijyen ve yeme alışkanlıklarıyla alay eden parodiler gibi yabancı düşmanlığı oluşturan çeşitli
paylaşımlar yapılmaktadır.17
4chan, 8ku, Telegram gibi aşırı sağ gruplara
ait medyada en sık karşılaşılanlar komplo teorileri
“Yahudi karşıtlığı” ile ilgilidir. Aşırı sağ gruplar
savaş, kriz, salgın gibi ortaya çıkan her konuyu
sıklıkla Yahudi karşıtlığı ile bağdaştırmaktadır.
5G teknolojisine ait kulelerin ve ağların Kovid19’un ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden
olduğuna yönelik haberler çıktığında, Yahudilerin
bu telekomünikasyon teknolojisine sahip olduğu
ve Yahudi olmayan bölgelere kasten kuleler inşa
ettiğine dair söylemler, mesajlar, karikatürler ve
broşürler aşırılık yanlılarının bir araya geldiği
ve sıklıkla kullandıkları 4Chan ve Gab gibi
medya araçlarının yanı sıra Facebook, Twitter
gibi kullanımı yaygın ve popüler medya araçla-

rında da paylaşılmıştır. Örneğin İngiltere’de bir
Facebook kullanıcısı tarafından, “Yahudi bölgelerinde 5G kuleleri yok, nedenini merak ediyorum”
şeklinde bir gönderi paylaşılmıştır. İsrail veya
Yahudilerin Kovid-19’u geliştirip daha sonra
Çin’i suçlayarak Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmak istediği; önde gelen Yahudi iş adamlarının
virüsü önce tüm dünyaya yaymak, sonrasında
bir aşı geliştirerek ekonomik kazanç sağlamak
gibi amaçları olduğu gibi söylemler kullanılmaktadır. Bu virüsün arkasında Yahudilerin olduğunu vurgulamak için virüse ait ve Yahudilere
özgü görsel ve figürleri bir araya getiren paylaşımlar yapılmaktadır.18 Aşırı sağ gruplar, Yahudilerin aşı satmak için Kovid-19’u ürettiği
yönünde paylaşımlarla internet ve sosyal medya
üzerinden nefret söylemlerinde bulunmuşlardır.19
David Icke isimli bir komplo teorisyeni, 5G
şebekeleri ile Kovid-19 salgını arasında bir bağ
olduğu gibi doğru olmayan iddialarını Youtube’da
bir röportajda anlatmıştır. Daha sonra bunu yaklaşık bir milyon kişinin izlediği Bitchute isimli
aşırı sağ üyelerini ve komplo teorisyenlerini barındıran internet sitesinde paylaşmıştır.20 Bu konuda Twitter üzerinden #burn5Gtowers, #stop5G,
#5GCoronavirus, gibi hashtaglerle paylaşımlar
yapılmış, İngiltere, Hollanda, Belçika, İrlanda
gibi bazı ülkelerde 5G baz istasyonlarına saldırılar
meydana gelmiştir.21
Çin karşıtı söylem kadar büyük olmasa da
#SorosVirus, #IsraelVirus ve #NWOVirus gibi
Yahudi karşıtı hashtaglerin kullanımı da artış
göstermiştir. Yahudilerin dünyaya hükmetmek
için veya derin devletin küresel ekonomiyi kontrol
etmek için virüsü kullandığına dair paylaşımlar
yapılmıştır. Benzer şekilde, ABD, CIA ve Bill
Gates’ i virüsün ortaya çıkması ile ilişkilendiren,
#GatesVirus, #CIAVirus, #AmericaVirus gibi
hashtag’ler ile ABD karşıtı söylemler de üretilmiştir.22 Bu konu hakkındaki diğer bir komplo
orsam.org.tr

9

10

Aşırı Sağ ve Kovid-19

teorisi ise, ABD ve İsrail tarafından Çin ve İran
gibi rakiplerini hedef almak amacıyla virüsün
biyolojik bir silah olarak üretildiği yönünde
ortaya atılmıştır.23

Kovid-19 pandemisi kendisi ve içinde bulunduğumuz şu ana kadarki sürecin ötesinde etkileriyle öngörülebilir gelecekte etkilerinin toplumun sosyal, ekonomik ve güvenlik bağlamında
pek çok noktasına değineceği bir gelişme olarak
ortaya çıkmaktadır. Kovid-19’a dair tıbbi çözümün
geliştirilmesinin sonrasında dahi bireyler ve toplumlar üzerinde bıraktığı sosyal, psikolojik ve
ekonomik etkilerin uzun yıllar devam etmesi oldukça olasıdır. Böylesi bir atmosfer de pek çok
aşırıcı gruba olduğu gibi aşırı sağ gruplara da
önemli fırsat pencereleri sunacaktır.

virüse tepki olarak, aşırı sağ gruplara mensup
kişiler, ülke genelinde en az yirmi eyalette ağır
silahlarla ve aşırılık yanlısı sembollerle gösteriler
düzenlemektedir. ABD’de salgın nedeniyle uygulanan politikalara karşı aşırı sağ gruplar, ülke
genelinde gerçekleştirilen protesto ve gösterilerle
kendilerini göstermektedir. Çeşitli ırk ve kültürden
insanların bir arada yaşadığı büyük bir ülke olan
ABD’de yapılan gösteri ve ayaklanmalar ülkede
büyük karışıklıklara neden olabilecektir. Federal
Soruşturma Bürosunun (FBI) aldığı istihbarata
göre, Neonaziler ve beyaz üstünlüğünün savunucuları olan aşırı sağ kesim, Kovid-19’a yakalanan insanları polislere ve Yahudilere bulaştırması
yönünde teşvik etmektedir. Edinilen bilgiye göre
aşırılık yanlılarının pazar, sokak, ibadet yerlerini
gibi noktalarda vücut sıvılarını yaymak için
sprey şişeler kullanacakları ifade edilmiştir.
Kolluk kuvvetlerine ait polisler, ABD otoritesinin
bir temsili niteliğinde olduğu için hedef alındıkları
şeklinde yorumlanmıştır.

Aşırı sağın geniş çerçevesi içerisinde farklı
fikrî tonlara sahip kişi ve toplulukların pek çoğu
virüsün ve hükûmet eylemlerinin neden olduğu
korku, endişe ve panik havasından faydalanmaktadır. Kovid-19 bağlamında aşırı sağ gruplarca
büyük bir saldırı gerçekleştirilmemekle birlikte
empoze ettikleri komplo teorilerinin bir sonucu
olarak toplumdaki azınlıklara karşı, özellikle
Asya kökenli ve Yahudi olan kesime yönelik
şiddet eylemi ve nefret söylemlerinde artış yaşanmakta ve bunların neticesinde kısa ve orta
vadede bu gruplara karşı aşırı sağ eylemlerde
artış görülmesi olasılığı öne çıkmaktadır. New
Jersey Ulusal Güvenlik ve Hazırlık Ofisi tarafından
yayınlanan bir rapora göre aşırı sağ gruplar
internet aracılığıyla insanları radikalleştirmek
için virüsü kullanarak, insanları azınlıklara ve
göçmenlere karşı saldırı için teşvik etmektedirler.
Kovid-19 nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde kamusal hayatın mümkün mertebe durdurulmasına, sokağa çıkma kısıtlamalarına ve

Pek çok aşırıcı düşünce sisteminden farklı
olarak aşırı sağın siyasette hem doğrudan hem
de kimi söylemlerinin daha merkeze yakın aktörlerce benimsenmesi neticesinde dolaylı olarak
temsil edildiği gerçeği de bu noktada altı çizilmesi
gereken bir riski ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda
The Rise of Far-Right: Key Themes, Motivations
and Mapping başlıklı ORSAM çalışmasında ele
alınan haritalandırma ve aktör profilleri ile
bunların zaman içerisinde nasıl bir sıçrama yaşadığına dair veriler ışığında dikkat çekilmesi
gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Özellikle
Avrupa’da yükselen aşırı sağın hem ulusal meclislere hem de AB organlarına yansır biçimde
etkinliğinin bulunduğu ve bu aktörlerin hedeflediği
oy oranlarına sahip olmadıkları ülkelerde dahi
merkeze daha yakın partiler tarafından söylemlerinin oy potansiyeli dolayısıyla dillendirildiği
ülkeler göz önünde bulundurulduğunda hâlihazırda
2008-2009 krizi ve mülteci kriziyle önemli bir
sıçrama yaşamış ve mevcut potansiyelini aktüel

4.Aşırı Sağın Kovid-19 Sürecinden
Faydalanmasını Engellemek:
Eylemsellik ve Aşırı Sağ Diskurun
“Ana Akımlaşması” Tehlikesi

Bakış No:131

Aşırı Sağ ve Kovid-19

bir varlığa ve temsile dönüştürme noktasında
pek çok ülkede yükseliş yaşamış bir söylemin
Kovid-19 sonrasında hem daha güçlü hem de
daha fazla kişiye ulaşır bir hâl alması olası gözükmektedir. Bu anlamda hem ulusal ve bölgesel
hem de küresel aktörlerin ve uluslararası kuruluşların farklı motivasyonlu aşırıcı gruplar arasında
ayrım yapmaksızın ve ön yargılara sahip olmaksızın hamle yapması önem arz etmektedir. Sıkça
eleştiri getirilen ve IŞİD ve El-Kaide gibi yapılara
karşı takınılan tutum ile denk olması gerektiği
ifade edilen böylesi bir yaklaşımın hem online
hem de offline cephede yokluğuna dair eleştiriler
ve sayısal verilerle bu eleştirilerin temellendiril-

mesi aşırı sağa dair çalışmaların arttığı bir dönemde hâlen mücadelenin somut alana ne denli
taşınmakta olduğunun sorgulanmasına neden olmaktadır. Radikal ve aşırıcı grup ve diskurların
birbirinden beslendiği ve bir diğerini güçlendirdiği
gerçeğinden hareketle Kovid-19 salgınıyla yeni
bir söylem ve eylem ivmesi kazanabilecek bu
yapıların kontrolüne daha fazla özen gösterilmesi
gerekecek, aksi durumda hem pek çok etnik
ve/ya dinî azınlık grubu ve göçmenler hem de
esas itibariyle bütüncül değerlendirildiğinde çoğulcu demokrasi kavramı ve uygulanışı hâlihazırda
bu aktörler dolayısıyla çok daha zorlu dönemler
yaşamak durumunda kalabilecektir.
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