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GİRİŞ
Eylül 2001’de el-Kaide’nin terör eylemlerinin ardından dünya gündeminin
ana maddelerinden birisi hâline gelen
terörizm, büyük oranda Ortadoğu bağlamında
ele alınmış ve Müslümanlarla özdeş bir şekilde
anlaşılmıştır. Ancak Batı dünyasını etkisi altına
alan aşırı sağ hareketler ve bu hareketler içerisinden gelen, bazen grup bazen de bireysel
olarak gerçekleştirilen saldırılar aşırı sağ ha-
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reketlerin, aşırılık, radikalleşme ve terörizm
bağlamında tartışılmasına yol açmıştır. 2017
yılından itibaren ortaya çıkan, Donald Trump
döneminde güçlenen, 2020 yılı sonunda gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sürecinde
ve sonrasında zirve noktasına ulaşan QAnon
hareketi; FBI tarafından bir iç tehdit olarak
tanımlanmış ancak bunun ötesinde ABD sınırlarını aşan etkisi ile Batı dünyası için bir
tehdide dönüşme eğilimi göstermeye baş-
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QAnon şeklinde
tanınan bu
fenomen, “4chan”
web sitesindeki “Q”
takma adlı bir
kullanıcının
iddiaları ile -her ne
kadar bu iddiaların
birçoğu yeni ve
orijinal olmasa dabaşlayan bir
komplo teorisi
olarak ortaya
çıkmış, daha sonra
bu teorileri
destekleyenlerin
oluşturduğu ve
sınırları tam olarak
belli olmayan bir
kitleye
dönüşmüştür.
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lamıştır. 6 Ocak 2021 tarihinde
gerçekleşen protesto gösterisi
ve Trump’ın seçimi kaybetmesinde hile olduğu yönünde itiraz
etmek üzere toplanan grupların
Amerikan Kongre Binası Capitol
Hill’i basması ile Vandalizm örnekleri sergilemeleri nedeniyle
bu olaylar ABD devlet kurumlarınca mercek altına alınmış,
baskını gerçekleştiren kişilerin
ve grupların baskındaki rolleri
açığa çıkartılarak yasal süreçler
işletilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte gündeme gelen en önemli
hareket ise QAnon hareketi olmuştur. Bu bağlamda QAnon
hareketi gerek ABD içerisindeki
etkisi gerek Batı dünyasındaki
etkisi ile birçok hükûmetin takibi
altına alınmış, klasik medya ve
sosyal medya platformlarının
önde gelenleri tarafından “aşırı”
olarak nitelendirilerek QAnon
sempatizanlarına yönelik erişim
engelleri konulmuş, sonuç olarak ana akım medyada QAnon’un görünürlüğü azaltılmıştır.
Bununla birlikte çevrim içi platformların çeşitliliği ve Signal,
Telegram gibi bazı uygulamaların anonimlik hassasiyetleri ve
özellikleri nedeniyle QAnon
destekçileri tarafından yeni bir
ifade alanı olarak değerlendi-

rilmiş, böylece alternatif platformlara kitleler hâlinde bir akış
yaşanmıştır. Bu şekilde varlığını
devam ettiren, hatta etkisini artıran ve önümüzdeki süreçte
de önemini koruması beklenen
QAnon’un ne olduğu, nasıl bir
süreçle bugüne geldiği ve gelecekteki muhtemel etkileri konusunda çalışmalara ihtiyaç
doğmuştur.

QANON’UN ORTAYA
ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
QAnon, 2017 yılında gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri
çerçevesinde ortaya çıkan ve
tüm dünyaya yayılarak özellikle
Avrupa’da geniş kitlelere ulaşan
bir fenomen olarak kabul edilmektedir. QAnon şeklinde tanınan bu fenomen, “4chan” web
sitesindeki “Q” takma adlı bir
kullanıcının iddiaları ile -her ne
kadar bu iddiaların birçoğu yeni
ve orijinal olmasa da- başlayan
bir komplo teorisi olarak ortaya
çıkmış1, daha sonra bu teorileri
destekleyenlerin oluşturduğu
ve sınırları tam olarak belli olmayan bir kitleye dönüşmüştür.
Q’nun önemli bilgilere erişme
gücü olan üst düzey bir yetkili
ya da yetkililerden oluşan bir
grup olduğu yönünde iddialar2

1

Brandy Zadrozny ve Ben Collins, “Who Is Behind the Qanon Conspiracy? We’ve Traced It
to Three People” NBC News, 14 Ağustos 2018.

2

Brett Forrest, “What Is QAnon? What We Know About the Conspiracy-Theory Group” The
Wall Street Journal, 4 Şubat 2021.
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QAnon Şaman olarak anılan Jake Angeli ve taraftarlarının Capitol Hill baskını

olsa da bunu kanıtlayan bir delil henüz ortaya
çıkmış değildir. QAnon ifadesinin Q’dan sonra
gelen “Anon” kısmı ise anonim post atan kişi
anlamında kullanılıp İngilizce “anonymous”
kelimesinin kısaltmasıdır.3 QAnon, Q adlı bir
kişi veya hesap ile başlayan, Q’ya inanan kişilerin Q’nun iddialarını sosyal medyaya taşıması ile yüz binlerce destekçiye ulaşan bir
hareket hâline gelmiştir.
QAnon taraftarlarının ABD Başkanı Donald
Trump temsilinde tanrı adına “iyi” ve Trump
karşıtları temsilinde şeytan adına “kötü” şeklinde ikili kanattan oluşan bir düşünce sistemlerinin olduğu görülmektedir. İyi ve kötü
arasındaki bu savaş gizli bir şekilde yürütülmekte ancak sayıları hızla artan QAnon ta-

3

raftarlarınca ortaya çıkarılmakta ve Trump
kanadını desteklemeye başlayan ABD ordusu
tarafından gerçekleştirilmesi beklenen Fırtına
(The Storm) operasyonu ile nihayete erdirilmek
istenmektedir.4 Fırtına operasyonu, kötülük
adına savaşan, ABD içerisinde ön saflarda
bulunan belirli kişileri hedef alan bir toplu
tutuklama operasyonudur.
Komplo teorilerinin genel bir özelliği olarak,
delil göstermeksizin ortaya atılan birçok iddiadan oluşması QAnon için de geçerlidir.
QAnon taraftarlarının iddialarına göre dünya,
çocuk kurban eden, pedofil ve küresel insan
ticareti yapan az sayıdaki bir Entrika Grubu
tarafından yönetilmekte5, sıradan insanlar politika, iş dünyası ve medya tarafından manipüle

Mike Rothschild, “What Are Anons?,” The Daily Dot, 15 Eylül 2019.

4

Kevin Roose, “What Is QAnon, the Viral Pro-Trump Conspiracy Theory?” The New York Times, 4 Mart 17.

5

Roose, “What Is QAnon, the Viral Pro-Trump Conspiracy Theory?”

3

Capitol Hill Baskını Öncesi ve Sonrası QAnon Hareketi

edilerek kandırılmaktadır. QAnon savunucuları
bu gizli örgüt ile mücadele edebilmek için
kahramanlık rolündeki Trump’ın desteklenmesi
gerektiğini savunurken bazı Hollywood yıldızlarını, Demokrat Parti üyelerini ve belirli
üst düzet hükûmet görevlilerini gizli oyunun
bir parçası olmakla suçlamaktadır. Q merkezli
bu iddialara biraz daha yakından bakan bir
değerlendirme, aslında Q’nun özel ve gizli
bilgilere sahip bir yetkiliden ziyade ana akım
medyada veya çeşitli online platformlarda
yer alan iddiaları yeniden üreterek piyasaya
süren bir kişi olduğunu iddia etmektedir.6
ABD istihbarat örgütü FBI’ın ülke için bir
iç terör tehdidi olarak gördüğü7 QAnon, siyasi
yelpazede aşırı sağ hareketler içerisinde yer
almaktadır. ABD’deki aşırı sağ gruplar arasında
yer almasına karşın QAnon, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye sıçramış, en azından
komplo teorilerini geniş kitlelere ulaştırmayı
ve bu kitleleri etkilemeyi başarmıştır. Online
platformlarda başlayan ve yayılan QAnon,
“#SaveTheChildren” etiketi ve benzerleri ile
tehlike altında olduğunu düşündükleri tüm
çocukları kurtarmak ve iyilik adına seslerini
yükseltmek için gösteriler düzenleyerek ayrıca
Trump ekibinin seçim propagandası için düzenlediği organizasyonlara katılarak sokaklarda
görünür hâle gelmiştir.8
QAnon taraftarları, Twitter, Facebook, Youtube ve Reddit gibi sosyal medya platformlarını
kullanarak düşüncelerini yaymaya ve insanları

bu savaşa davet etmeye devam ederken
tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını
komplo teorilerinin yayılımını artırmıştır. İnsanlar
bu dönemde online platformlarda daha fazla
vakit geçirirken sosyal medya platformlarının
algoritmaları insanları daha çok ekran başında
tutabilmek için benzer içerikleri sürekli olarak
ön plana çıkarmıştır. Bu durum bir kısır döngü
şeklinde komplo teorilerinin yaygınlaşmasında
en önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir. QAnon teorilerinin yayılmasındaki
diğer bir etkenin ise Rusya’nın sosyal medya
botlarının olduğu iddia edilmektedir.9 Birçok
kez ABD seçimlerine müdahale ile suçlanan,
2014 yılı itibarıyla hibrit savaş doktrinini kabul
eden Rusya’nın bu ve benzeri yöntemleri bir
asimetrik savaş yöntemi olarak kullandığı bilinmektedir. Ancak Rusya somut olarak ispatlanamayan bu iddiaları resmî olarak reddetmektedir.10
QAnon taraftarlarının inandıkları ve temel
motivasyon kaynaklarından olan bir dizi kehanet bulunmaktadır ancak bu kehanetlerin
bazılarının yanlışlığı şimdiden açığa çıkmıştır.
Örneğin, iddia edilenlerin aksine Fırtına operasyonu ile akabinde beklenen Demokrat
Parti üst düzey yetkililerine, Hollywood yıldızlarından bazıları ve devlet içerisine sızmış
kişilere yönelik toplu tutuklamalar gerçekleşmemiş, Hillary Clinton ve John Podesta
gözaltına alınmamış, Trump tarafından “Fırtına”
kelimesini içeren bir tweet atılmamış ve ulusal
Acil Durum Uyarı Sistemi aktifleşmemiştir.11
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“The Making of QAnon: A Crowdsourced Conspiracy”, Bellingcat, 7 Ocak 2021.
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Oscar Gonzalez, “QAnon: Why This Crazy Conspiracy Theory Thinks Trump Will Return to the White House”, CNET, 5 Mart 2021.
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Gonzalez, “QAnon: Why this crazy conspiracy theory thinks Trump will return to the White House”
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Julia Davis, “Russian Media Turns to QAnon Conspiracies to Help Re-Elect Trump”, The Daily Beast, 24 Ağustos 2020.
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Joseph Menn, “QAnon Received Earlier Boost from Russian Accounts on Twitter, Archives Show”, Reuters Media, 2 Kasım 2020.
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Mike Rothschild, “Here Is Every QAnon Prediction That’s Failed to Come True”, The Daily Dot, 27 Ocak 2021.
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En önemlisi ise en büyük kehanet olarak beklenen iş, medya, politika ve ordu mecralarındaki Entrika Çetesi üyelerine
yönelik toplu tutuklamalar gerçekleşmeden Trump seçimi
kaybederek makamını devretmek durumunda kalmıştır.

CAPİTOL HILL BASKINI
VE QANON’UN
ALTERNATİF MEDYAYA
YÖNELİŞİ
Kasım 2020’de gerçekleşen
başkanlık seçimlerini Trump’ın
kaybetmesinin ardından seçim
sonuçlarının şaibeli olduğu, bunun kabul edilemeyeceği ve
protestolar düzenleneceği sesleri medyada yükselmiş, en büyük protesto ise 6 Ocak 2021’de
ABD Kongre Binası’nın önünde
düzenlenmiştir. Protestoda farklı
birçok grup yer almış ancak
QAnon ve Proud Boys grupları
en çok ön plana çıkan hareketler
olarak dikkat çekmiştir. Protestonun kısa süre içerisinde Capitol Hill olarak adlandırılan kubbeli ABD Kongre Binası’na yönelik bir baskına dönüşmesi ise
ABD açısından tarihî bir utanç
olarak kayıtlara geçmiştir. Tüm
dünyanın yakından takip ettiği
baskında QAnon Şamanı başta
olmak üzere birçok hareket
sempatizanı binada maddi zararın oluşmasına neden olmuş,
baskın sırasında yaralanmalar
ve ölümler gerçekleşmiştir. Kon-

gre binasının basılmasının ardından Trump ve birçok aşırı
sağ destekçisi kişi ve grupların
sosyal medya hesapları askıya
alınmış, gerekçe olarak şiddete
varan aşırılık gösterilmiştir. Klasik
ve sosyal medyadan ciddi bir
şekilde tecrit edilen hareket ise
kendi alternatiflerini oluşturma
yoluna gitmeye çalışmıştır.
Sosyal medya platformları,
internet gibi çevrim içi dünyada
kurulan QAnon’un, 6 Ocak
2021’de meydana gelen Capitol
Hill baskınında oldukça önemli
bir rolü ve etkisi bulunmaktadır.
Trump’ın başkanlık seçimlerinde
hile yapıldığına dair iddiaları
üzerine QAnon takipçileri, olayın
çevrim içi platformda yayılmasına, kişi ve grupların ayaklandırılmasına öncülük etmiştir. QAnon Şamanı ve Jake Angeli olarak bilinen Jacob Anthony Chan-

QAnon ve Proud
Boys gruplarının ön
plana çıkan
hareketler olarak
dikkat çektiği
protesto gösterileri,
kısa süre içerisinde
Capitol Hill olarak
adlandırılan kubbeli
ABD Kongre
Binası’na yönelik bir
baskına dönüşmesi
ise ABD açısından
tarihî bir utanç
olarak kayıtlara
geçmiştir.

Boynuz kostümlü olarak medyaya
yansıyan Jake Angeli
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Capitol Hill baskınından bir görüntü. Washington, 6 Ocak 2021

sley adlı Trump destekçisi, Capitol Hill baskınının sembol ismi hâline gelmiştir. Kürk şapkası,
boynuzları ve boyalı yüzü ile hafızalara kazınan
Jake Angeli’nin, önceki yıllarda Arizona’da
düzenlenen birçok aşırı sağ grubun gösterilerine de katıldığı daha sonra tespit edilmiştir.
Aşırı sağ hareketlerin alternatif Twitter hesabına dönüşen Parler, Capitol Hill baskınının
ardından gösterilerin düzenlenmesinde kullanıldığı ve şiddeti teşvik ettiği gerekçesi ile
çevrim içi kullanımdan menedilmiş, Amazon,
Google ve Apple bu süreçte Parler uygulamasına karşı durmuştur. Parler, haftalarca kapalı kalsa da yeni logo ve yeni CEO’su ile
tekrar açılmış ancak kullanıcıların birçoğu Telegram, Gab ve MeWe gibi uygulamalara
geçtiği için eski kullanıcı sayısına ve etkisine
ulaşamamıştır. Parler’ın etkisini yitirmesindeki
bir diğer etmen de kullanıcıların Parler’a olan
güvenini yitirmeleri ve yeniden dönüşünün
Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile bağlantılı ol-
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duğu, QAnon’un takip edilmesi amacı ile kendisine izin verildiği yönünde QAnon’un özellikle
Telegram hesaplarında yaydığı iddialardır.
Capitol Hill baskınının ardından ABD’de
eski Başkan Donald Trump ve destekçilerinin
yanı sıra QAnon başta olmak üzere çok sayıda
aşırılık yanlısı gruba ve kişiye ait hesapların
Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal
medya platformlarından uzaklaştırılması neticesinde QAnon destekçileri farklı platformlara
rağbet etmeye başlamış ve çevrim içi iletişimi
korumayı sürdürmüştür. ABD’deki aşırı sağ
kanat için Twitter’ın bir alternatifi olarak görülen
Gab adlı platforma Trump destekçileri, QAnon
komplo teorisini benimseyen gruplar ve diğer
aşırı sağ gruplardan kişiler kitlesel bir geçiş
yaşamıştır. İçerisinde tanınan aşırı sağcı isimlerin de bulunduğu Gab adlı platform, bir
haftada 1,7 milyon yeni üyenin kayıt yaptırdığını
ve 50 milyonun üzerinde sayfa görüntülemesine ulaştığını belirtmiştir. İnternet kullanım
analizi yapan Google Trends ve Alexa üze-
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rinden elde edilen ve paylaşılan veriler de
bu platforma yönelik ciddi bir yönelim yaşandığını göstermektedir. Rumble adlı uygulamanın, benzer dönemlerde Youtube için
bir alternatif oluşturduğu ve uygulamanın 1
hafta gibi kısa bir süre içerisinde daha önceki
haftalık indirilme sayısının iki katına çıktığı
ileri sürülmüştür. MeWe adlı uygulama da
Facebook için bir alternatif olarak değerlendirilmiştir ve bu karmaşık süreçte uygulamaya
her gün yaklaşık 400 bin yeni kullanıcının
dâhil olduğu ve toplamda 14 milyondan fazla
kullanıcıya ulaştığı ifade edilmektedir.12
QAnon son zamanlarda Telegram sohbet
gruplarında da üye sayısını hızla artırmaktadır.
Örneğin, Telegram’da 50 binden fazla üyesi
bulunan “Q News Offıcial TV”de QAnon destekçilerinin koronavirüs aşıları ile ilgili olarak
“hükûmet yetkilileri ve uyuşturucu şirketlerini
içeren bir grup kötü insan tarafından hazırlanan
biyolojik silahlar” olduğu yönünde komplo
teorilerini yaydıkları bilinmektedir. Telegram’da
“Q News Official TV” dışında birçok QAnon
destekçisi grup bulunmakta, bu grupların birçoğunun 200 bini aşan üye sayılarına ulaştığı
tahmin edilmektedir. FBI tarafından terörizm
tehdidi olarak nitelendirilen aşırılık yanlısı QAnon taraftarlarının, Telegram gibi daha az kısıtlayıcı olan birçok platformda kendilerine
yer aradığı görülmektedir. Bu durum yeni alt
oluşumlara ve bölünmelere yol açsa da QAnon
destekçilerinin çevrim içi varlığını korumasını
engellememiştir. Çevrim içi aşırılığı izleyen
SITE Intelligence Group’un yönetici direktörü
Rita Katz, Telegram’ı “QAnon’un en kritik mer-

kezi” olarak nitelendirmektedir. Katz, seçimle
ilgili komplo teorileri söylem ve eylem gücünü
kaybetmeye başlamış olsa dahi, QAnon’un
diğer aşırı sağ grupların söylemlerinde de
görülebileceği gibi Covid-19 ve aşılara yönelik
endişe ve şüphe gibi kavramların kullanımının
katlanarak arttığını ifade etmiştir.13

AŞIRI SAĞ GRUPLAR VE KOMPLO
TEORİLERİ
QAnon, etkisini ABD’nin ötesine özellikle
Avrupa kıtasına taşıyarak daha çok oluşturduğu ve yaydığı komplo teorileri ile dünyanın
birçok bölgesinde gündem oluşturmaya başlamıştır. ABD’den Avustralya’ya kadar kendisine
zemin bulabilen grup, komplo teorileri ile
pek çok kişiye maddi ve manevi açık zararlar
vermektedir. QAnon destekçilerinin bazı aile
üyelerinin yaptığı açıklamalarda, bu kişilerin
aile ilişkilerinin bozulduğu ve QAnon hakkında
konuşulması halinde bile yüksek dozajlı tartışmaların yaşandığı ifade edilmektedir. QAnon
üyeleri, hareket içerisindeki etkili kişilerce
Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları ve John F.
Kennedy suikastı gibi tarihsel olaylara ve alternatif teorilere odaklanmaya ve bu olayların
olağanüstü anlamlarının olduğuna inanmaya
teşvik edilmektedir. Öte yandan Q’nun sloganının, “kendin için düşünmek” olduğu ileri
sürülmüş, komplo teorileri üzerine önde gelen
bir yazar ve araştırmacı olan Mike Rothschild,
QAnon takipçilerinin gizli bir savaşta savaşçı
ve dijital asker olduklarına inandıklarını dile
getirmiştir.14

12

Danielle Abril, “Trump Supporters Flock to MeWe, Gab, and Rumble After Parler Goes Offline”, Fortune, 12 Ocak 2021.

13

Graig Timberg ve Elizabeth Dwoskin, “With Trump Gone, QAnon Groups Focus Fury on Attacking Coronavirus Vaccines”, The
Washington Post, 11 Mart 2021.

14

Lauren Mcwilliams, “How Dangerous Conspiracy Group QAnon Is Tearing Aussie Families Apart”.
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QAnon’un son
iddialarından birisi
de 4 Mart’ın
Trump’ın ikinci
döneminin
başlangıcı olacağı,
kehanetiydi.
Bu iddia her ne
kadar
gerçekleşmese de
sempatizanlar ve
destekçiler için bir
mobilizasyon
görevi gördüğü
sürece
gerçekleşmeyen
kehanetlere
yenilerinin
eklenmesi
muhtemel
görünmektedir.

Trump seçim ekibinde yer alan bir QAnon destekçisi.

Hollanda merkezli bir düşünce kuruluşu olan International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) tarafından düzenlenen “Geleceğe Dönüş: Aşırı
Sağın Tarihi Kökenleri (Back to
the Future: The Historical Roots
of Far Right) adlı çevrim içi panelde JM Berger, aşırı sağ gruplar üzerine yapılan tanımlamaların belirsiz olduğunu ana akım
olan birkaç aşırı sağ grubun bulunduğunu ifade etmiştir. JM
Berger, beyaz üstünlüğü (white
supremacy) savunucuları, neoNaziler (neo-Nazis) ve milis vatansever hareketlerin (militia
patriot movements) iyi yapılandırılmış olduklarını ve benimsedikleri ırksal ideoloji bağlamında benzerlik taşıdıklarını ileri
sürmektedir. Diğer taraftan ana
akım aşırı sağ grupların yanı sıra
daha küçük ve dağınık aşırı sağ

15
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gruplar da bulunmaktadır. Küresel Terörizm İndeksi’ne de değinilen panelde yükselen aşırı
sağ ve bu bağlamda artan saldırılarda indekse referansla
2014’ten bu yana %250 bir artış
yaşandığına vurgu yapılmıştır.15
Amerikalı film yapımcısı
Adam McKay tarafından QAnon
hareketinin yapısını ve ortaya
attıkları komplo teorilerinin
Amerikan halkını nasıl etkilediğini gözler önünde sermeyi
amaçlayan “Q: Into the Storm”
adlı yeni bir belgesel çekilecektir. Belgeselde QAnon’un interneti kullanarak siyaseti nasıl
etkilediği ve insanların düşüncelerini yanlış yönlendirerek nasıl bir bilgi savaşı oluşturduğu
işlenecektir. Cullen Hoback tarafından yönetilen altı bölümlük
belgesel dizisi hakkında yapılan
açıklamada QAnon’un gücünü

Donald Holbrook, “Deconstructing the Extreme Right”, ICCT, 15 Ocak 2021.
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gizlilik ve anonimlikten aldığı, bu yüzden her
şeyi açığa çıkararak QAnon’un gizemini çözmek için böyle bir yapıma başlandığını ifade
edilmiştir. Belgesel, perde arkasında neler
olduğunu ve Q’nun takipçilerini Capitol Hill
baskınına iten etmenlerin neler olduğunu ele
alacaktır.16

QANON’UN SÜREKLİ OLARAK
KENDİNİ AKLAMASI VE 4 MART
BEKLENTİSİ
Her ne kadar kehanetlerinin gerçekleşme
zamanları geldiğinde bir türlü QAnon’un öngördüğü sonuçlar oluşmasa17 da Biden’ın
başkanlığını kabul etmeyen QAnon, seçim
sonuçlarıyla ilgili komplo teorilerine devam
etmektedir. 20 Ocak’ta gerçekleşen makam
devir törenine Trump’ın müdahalesi ve pedofil
çetesinin ülkeden temizlenmesi iddialarının
gerçekleşmemesi ve Biden’ın Oval Ofis’e geçmesinin ardından bazı QAnon sempatizanları
harekete olan inancını yitirse de çoğu QAnon
destekçisi bir şekilde her duruma bir izahat

getirerek harekete bağlılığını korumaya devam
etmektedir.18
QAnon’un son iddialarından birisi de 4
Mart’ın Trump’ın ikinci döneminin başlangıcı
olacağı, bu tarihten itibaren gizli çetenin
siyaset sahnesindeki ayağı olduğu iddia edilen
Demokrat Parti ile savaşa güçlü bir şekilde
devam edileceğidir. 4 Mart’ın önemi ise 1933
yılında anayasada yapılan değişiklikten önce
ABD başkanlarının yemin töreninin 4 Mart
günü olarak gerçekleşmesidir19 ve QAnon tarihten bir iz ile iddiasını güçlendirmeye çalışmıştır. QAnon sempatizanları arasında hızla
yayılan bu iddia, Department of Homeland
Security ve FBI tarafından soruşturulmuş, 4
Mart için hazırlık yapan bazı grupların varlığı
tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.20
4 Mart günü geldiğinde ise kehanet gerçekleşmemiş ve QAnon iddiaları boşa çıkmıştır.
Yeni iddialar, her ne kadar gerçekleşmese
de sempatizanlar ve destekçiler için bir mobilizasyon görevi gördüğü sürece gerçekleşmeyen kehanetlere yenilerinin eklenmesi
muhtemel görünmektedir.

16

Tyler Hersko, “‘Q: Into the Storm’ Trailer: QAnon Doc Sets Release Date on HBO”, IndieWire, 10 Mart 2021.

17

Ange Lavoipierre, Stephen Smiley ve Scott Mitchell, “No Matter How Many Times QAnon’s Predictions Prove to Be Wrong,
Some Supporters Keep Justifying It to Themselves”, ABC News, 24 Ocak 2021.

18

Nicholas Reimann, “QAnon Pushed March 4 as Trump’s ‘True Inauguration Day’—But Officials Don’t Expect Violence”, Forbes, 2
Mart 2021.

19

Shayan Sardarizadeh, “Why Are QAnon Believers Obsessed with 4 March?”, BBC News, 4 Mart 2021.

20

Nicole Narea, “QAnon Believers Think Trump Will Be Inaugurated Again on March 4”, Vox, 3 Mart 2021.
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SONUÇ
Ana akım sosyal medya platformlarından
uzaklaşan QAnon destekçileri farklı platformlarda coğrafi, demografik, sosyal ve ekonomik
olarak gelişmeye ve çeşitlenmeye devam
etmektedir. Öte yandan QAnon iddialarına
inanan kişilerin sayısı konusundaki tahminlerin
gerçeği ölçmede yetersiz oldukları değerlendirilmektedir.21 Zira QAnon sempatizanlarının yaydıkları bilgilerin farklı dillere geçişlerinden sonra esas kaynaklarından kopmaları
ve farklı bir görünüm kazanmaları nedeniyle
İngilizce dışındaki dünyada insanları etkileme
potansiyeli de oldukça yüksektir. Covid-19
salgını döneminde gerçekleşen aşı karşıtı iddiaların ne kadarının QAnon bağlantılı olduğu
bilinmemekte, Türkiye dâhil birçok ülkede aşı
karşıtlığının yükseldiği göz önüne alındığında
komplo teorisi üzerinden kendisini kurgulayan
QAnon ve benzeri hareketlerin nasıl bir etkide
bulunabileceği öngörülebilmektedir. Örneğin,
Almanya’da pandemi öncesinde QAnon sempatizanı sayısı 20 bin civarlarındayken pandemi
sürecinde bu sayının 6 katına çıkarak 125 bin
dolaylarına geldiği tahmin edilmektedir.22
ABD Capitol Hill baskınından sonra, QAnon
ve Proud Boys etkisi altında olduğu tespit
edilen ve nefreti yayan on binlerce sosyal
medya hesabının kapatılması veya erişiminin
engellenmesi, belki nefret söylemlerinin, propagandanın yayılmasını azaltabilir ancak dijital
erişimin kısıtlanması bu kitlenin fikirlerin yok
olmasını sağlamayacaktır. Aksine bu grupların
farklı mecra arayışlarına, grupların çeşitlenmesine ve daha da radikalleşmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.

Aşırı sağ hareket QAnon, günümüzde kendileri ve endişeleri adına açık bir şekilde konuşabilen, doğrudan ve kimliği açıkça belirli
bir lideri bulunmayan, eylemleri ve iddialarıyla
Kuzey Amerika ve Avrupa’da etkili olabilen
büyük bir figür hâline gelmiştir. QAnon’nun
da içinde bulunduğu kimi hareketlerde liderlik
pozisyonu için öne çıkan isimler bulunmamakta, liderlik olgusundaki bu değişim hareketin sınırları ve yapısı hakkında bilinebilirliği
azaltmaktadır. Bu belirsizlik durumu nedeniyle
her ne kadar şu an için böyle bir benzerlik
kurmanın erken olabileceği düşünülse de
QAnon’un ileriye dönük olarak el-Kaide’nin
2000’li yıllardaki gittikçe merkezîlikten uzaklaşan yapısına benzer bir yapıya doğru evrilmesi ihtimalini doğurabilir. Önceden selefi
militan hareketlerde Usame Bin Ladin ve
Enver el-Evlaki gibi el-Kaide’nin ismi ön plana
çıkmış karizmatik liderleri olduğu gibi aşırı
sağ hareketlerde de ırkçı ve beyaz üstünlükçü
görüşleriyle tanınan Wesley Swift ve David
Duke gibi figürler öne çıkmıştır ancak bugün
itibarıyla hakkında pek az şey bilinen ve hatta
tanınmayan liderlik benzeri figürlerin yükselişine şahit olunmaktadır. Örneğin QAnon’un
“Q” olarak bilinen lideri hakkında açık kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. QAnon
hareketinin aşırı sağ terörizme etkisinin boyutları henüz ortaya konmuş olmasa da ortaya
koyduğu komplo teorileri ile insanları etkilemesi nedeniyle özellikle yalnız aktör saldırıları
için ve ileriye dönük hücre yapılanması örgütlenmeler için bir zemin oluşturma ihtimali
bulunmaktadır. Capitol Hill baskınının ABD
tarihindeki yeri ve QAnon’un bu baskındaki
rolü birlikte değerlendirildiğinde aşırı sağ ra-

21

James Shanahan, “Support for QAnon Is Hard to Measure. Polls May Overestimate It”, The Conversation, 5 Mart 2021.

22

“ABD’deki Komplo Teorisi Hareketi QAnon Almanya’da İlgi Görüyor”, Amerika’nın Sesi, 28 Ekim 2020.
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dikalleşmesinin ve terörizmin boyutlarının
neler olabileceği ve bu tehdidin Batı dünyasına
olası etkileri konusunda düşüncenin sınırlarını
dar tutmamak gerekmektedir.
Sonuç olarak, 6 Ocak’ta gerçekleştirilen
Capitol Hill baskını incelendiğinde farklı sembol
ve markaları benimseyen çeşitli kişi ve grupların bulunmasına rağmen ana odağın MAGA
(Make America Great Again) fikri ve Donald
Trump olduğu görülmüştür. Bu bağlamda
Trump’ın başkanlık dönemi boyunca halk
nezdinde yarattığı marka ve güç imajı QAnon
grubu ve kehanetleri için temel bir dayanak
olmaya devam etmektedir. Kötülere karşı verilen savaşta kendileri adına savaştığına inandıkları güçlü lider Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi ve sosyal medya hesaplarının
kapatılması, QAnon grubu ve benzeri aşırılık
yanlısı grupların da sosyal medya mecralarından uzaklaştırılması bu grupların ve takipçilerinin inandıkları kehanetlere karşı verdikleri
savaşta yenilgi yaşadıklarını hissetmelerine
ve söylemlerini kısıtlamayan mecralara yö-

nelmelerine yol açmıştır. Aşırılık yanlısı söylemlerinin ana akım sosyal medya mecralarına
kıyasla yeni geçilen platformlarda kısıtlanmaması ve yaşadıkları yenilgi hissi bu grupların
söylemlerinin daha fazla radikalleşmesine
neden olmuştur. Trump’ın partisini yeniden
şekillendiren ve inananları radikalleştiren QAnon grubunu dünya gündemine getiren Capitol Hill baskını bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Trump’ı “derin devlet” ile savaşan
bir kurtarıcı olarak nitelendiren QAnon’un
çevrim içi ortamdaki komplo teorileri, Joe Biden yönetimini de rahatsız eden, sanal ortamın
ötesinde gerçek dünyanın militan aşırıcılığı
hâlini almıştır. 6 Ocak 2021’de meydana gelen
Capitol Hill baskını, komplo teorilerine ve kehanetlere sahip ve çevrim içi platformda var
olan QAnon’un; Cumhuriyetçi Parti’nin yeniden
şekillenmesinde, Amerikan halkının radikalleşmesinde nasıl bir rol oynadığının, komplo
teorisinin ne kadar güçlü bir hâle gelebildiğinin
anlaşılması açısından oldukça önemli bir olay
olarak tarihteki yerini almıştır.
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