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21.Yüzyılda Sağ Popülizm:  

Küreselleşme ve Demokrasinin Geleceği                              

Aydınlanma Çağından günümüze kadar müesses nizam olarak varlığını 
sürdüren demokratik rejimler, özellikle Batı’da son yıllarda etkisi şiddetle 
hissedilen popülist hareketler ile çatırdamaya başlıyor. Söz konusu popülist 
yükseliş, Batı’da her biri kendine özgü ekonomik ve politik kurumlara haiz 
ülkelere farklı biçimlerde yansıyor. Popülist siyasa, ABD ve Orta ve Kuzey 
Avrupa refah rejimlerinde kendisini aşırı-sağ partiler aracılığıyla farklı 
kimliklere öfke ve dışlama olarak kurarken, Güney Avrupa refah rejimlerinde 
küreselleşmenin kaybedenlerinin sınıfsal öfkesini sahiplenen sol-popülist 
hareketler tarafından kullanılıyor. Türkiye ve Rusya gibi demokratik 
rejimlerini konsolide edememiş ülkelerde son on yıllarda hızlı otoriterleşmeye 
paralel olarak popülist siyasaların yükselişine tanık olsak da, çanlar bu sefer 
Batı’nın konsolidasyonunu büyük ölçüde tamamlamış liberal demokrasileri 
için çalıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan aşırı sağ popülizm momentinde, 
demokrasilerin geleceği her zamankinden daha fazla sorgulanmaya ihtiyaç 
duyuyor. 

 Sağ popülizm 
neden 
yükseliyor? 

 Popülist 
hareketlerin 
ortak noktaları 
neler? 

 Türkiye’de 
demokrasinin 
geleceğine dair 
bizleri neler 
bekliyor? 

 Sağ-popülizmle 
mücadele için 
nasıl bir duruş 
sergilenmeli? 
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PS:EUROPE olarak gerçekleştirdiğimiz 4. Brown Bag 
toplantımızda tüm dünyada yükselen sağ popülizmi 
“küreselleşme ve demokrasinin geleceği” temaları 
etrafında ele aldık. Konuşmacılardan Prof. Dr. Yüksel 
Taşkın sağ popülizme ilişkin dünyadan farklı örnekleri 
karşılaştırmalı bir perspektiften sunarken, Yrd. Doç. Dr. 
Behlül Özkan, sağ popülist hareketlerin ortak noktalarına 
dikkat çekti. Tartışmalarda, Türkiye demokrasisinin ne 
ölçüde sağ popülizme yakınsadığı ve demokrasinin 
geleceği hakkında nelerin yapılması  da verimli bir 
biçimde ortaya konuldu.                        

 

Sağ popülizm tüm dünyada 

yükseliş trendinde seyrediyor.  

Sağ popülizmin her ülkede farklı 

görünümleri olmakla birlikte, 

ortak bir ideoloji değil, farklı 

ideolojileri kesen bir siyaset 

tarzı olduğu göze çarpıyor. Prof. 

Dr. Yüksel Taşkın bu noktada 

sağ popülizmin farklı 

veçhelerini karşılaştırmalı bir 

perspektiften sunuyor. Prof. Dr. 

Yüksel Taşkın sağ popülizmin, 

ABD, İngiltere ve Fransa gibi 

gelişmiş refah ülkelerinde “refah 

şovenizmi” doğrultusunda 

göçmenlik ve işsizlik 

temalarında, Rusya gibi 

ülkelerde “incinmiş 

milliyetçilik” duygusunun 

evrensel yerine yerel olanın 

yüceltilmesine yol açmasında ve 

son olarak Türkiye ve Hindistan 

gibi ülkelerde “biz-onlar” 

ikiliğine dayalı iç ve dış 

düşmanlar, anti-entelektüel 

söylemine dönüşmesinde 

kendisini gösterdiğinin altını 

çiziyor. Özellikle Kuzey 

Amerika ve Avrupa sağ 

popülizmlerinin demografik 

tabanının bileşenlerinin, kırsalda 

yaşayan yaşlılar, mavi yakalı 

işçiler ve erkekler olduğunu 

belirtirken, Türkiye, Hindistan 

ve Filipinler gibi ülkelerdeki sağ 

popülizmin genç ve dinamik 

tabana hitap ettiğinin altını 

çiziyor. Taşkın, sağ popülizmin 

her ülkenin kendine özgü 

koşullarında biçimlendiğini  

belirtirken, Yrd. Doç. Dr. Behlül 

Özkan sağ popülizme ilişkin 

ortak özellikleri de saptıyor; 

küreselleşmenin yapısal 

sonuçları yerine kültürel 
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sorunlarına yönelmesi, liberal 

kimlik politikalarına karşı 

yerlicilik-millicilik ve hemen 

hemen her yerde görülen “elitler 

tarafından kuşatılmış” 

demokrasiye karşı çıkış söylemi. 

Prof. Dr. Yüksel Taşkın’a göre 

sağ popülist hareketlerde 

görülen bu ortaklıkların altında 

yatan neden ise 

“küreselleşmenin liderleri 

birbirine benzetmesi.” Böylece, 

sağ popülist liderler arasında bir 

tür ulus-aşırı enformel bir 

ittifakın kurulması sonucu 

ortaya çıkıyor. 

 

“Hem sağ hem sol siyaset 

merkezden uzaklaşarak 

radikalleşiyor” 

         

Prof. Dr. Yüksel Taşkın, sağ 

popülizmin ortaya çıkış 

nedenlerinin köklerinin ise 

demokratik konsolidasyonun 

sağlanması süreçlerinde 

aranması gerektiğinin altını 

çiziyor. Buna göre sağ-

popülizm, demokratik 

dekonsolidasyonun hızlı olduğu 

ülkelerde otoriterleşmeye de 

paralel olarak “çöküş” biçimiyle 

ortaya çıkıyor. Taşkın bu 

noktada Hindistan ve Türkiye’yi 

örnek göstererek, Hindistan’da 

Gandhi’den miras “birlik içinde 

çoğunluk” söyleminin ülkedeki 

Müslümanlara yönelik “işgalci” 

biçimini aldığını, Türkiye’de ise 

yükselen Batı fobisi ve “öteki” 

olanın dışlanması pratiklerinin 

altını çiziyor. Tüm bunların 

sonucu olarak, liberal ve sosyal 

demokrat siyaset biçimi yerini 

hem sağda hem solda  daha 

radikal hareketlere bırakıyor. 

 

“Sağ popülizme karşı, geçişken 

kimliğe dayalı kozmopolit 

düşünceyi savunmak ve 

herkesin anlayabileceği popüler 

bir dil kurmak” 

  

Prof. Dr. Yüksel Taşkın, solun 

yapması gerekenin ise “geçişken 

kimliği dayalı kozmopolit bir 

düşünceyi” savunmak  olduğunu 

belirtiyor. Sağ popülizmin, 

toplumla kurduğu kültürel 

ilişkinin arkasında, sol 

hareketlerin bu bağı 

sağlayamaması olduğunu 

savunuyor. Sağ popülizmin 

kurduğu komplocu ve 

güvenlikçi söyleme karşı, solun 

topluma güven verecek, 

akademik olmaktan ziyade 

popüler bir dil oluşturmasının 

önemini vurguluyor. Prof. Dr. 

Yüksel Taşkın bu bağlamda, sağ 

popülizmin, korkularını 

manipüle ederek hitap ettiği 

toplumsal kitleye, solun, 

“toplum hizmeti” gibi 

mekanizmalarla ulaşması 

gerektiğinin altını çiziyor. 

   

“Türkiye’de islamofobi, 

kürdofobi ve batıfobiden 

kurtulmak gerek” 

  

Taşkın ve Özkan’a göre, 

demokrasinin geleceği açısından                           

solun, tarihsel olarak temsil 

ettiği sınıflarla hem kültürel hem 

psikolojik bağların yeniden 

kurarak güçlendirmesi 

gerekiyor. Türkiye özelinde ise 

solun, “öteki olan” ile temasa 

geçip güven inşa etmesi 

gerektiğinin altını çiziyor. 

Dolayısıyla Türkiye gibi 

dışlayıcı söylem ve pratiklere 

haiz bir ülkede, özellikle 

islamofobi-kürdofobi ve 

batıfobiden kurtulmak 

gerektiğini belirtiyor. 

                                

“Aşırı sağın yükselmesi ve 

solun kimlik bunalımı arasında 

bir bağ var” 

Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” 

tezinde vurguladığı  “mevcut tek 

düzenin liberal düzen olduğu” 

saptamasının, ABD’de Trump’ın 

başkan seçilmesiyle sona 

erdiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. 

Behlül Özkan, sağ popülizme 

ilişkin değerlendirmesini ise 

Sovyetlerin Birliği’nin 

yıkılmasıyla solun “kimliksiz 

kalışı” temeline oturtuyor. Solun 

kimliğini bulma sürecinde 

öncelikle İngiltere ve 

Almanya’da “Üçüncü Yol” 

arayışlarına girdiğinin, ve şimdi 

ise İngiltere’de Corbyn’in İşçi 

Partisi’nin lideri seçilmesi ve 

ABD’de Sanders gibi 

demokratik sosyalizmi savunan 

bir adayın ortaya çıkmasında 

görüldüğü üzere daha da 

radikalleştiğinin altını çiziyor. 

Özkan, bu noktada, solun bu 

çabalarına karşın sağın giderek 

aşırı sağ biçimini aldığını 

vurguluyor. 

            

“AKP, Ortadoğu demokratik 

İslam için değil, Batı’nın aşırı 

sağı için bir model”  

 

Yrd. Doç. Dr. Behlül Özkan 

AKP’nin dünyada yükselişe 

geçen sağ popülist hareketlerle 

büyük ölçüde benzeştiğinin 

altını çiziyor. Batı’da sağ 

popülizmin, anti-entelektüel/elit 

karşıtı, mağdur ve mazlum 

söylemi, biz-onlar ayrıştırıcılığı, 

kutsal bir davaya hizmet ve 

evrensele karşı yerel ve kültürel 

olanın yüceltilmesi noktasında 

AKP’nin bu hareketlerle büyük 

ölçüde benzediğini belirtiyor. Bu 

tespitten hareketle, Özkan, 

Türkiye’nin aşırı sağın tek 

başına iktidara geldiği ilk ülke 

olduğunun altını çiziyor.

 


