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Popülizmler ve Temsili -
Liberal Demokrasi’nin Bunalımları

Giriş

Temsili hükümet uygulamaları, yönetim erkinin meşru olarak 
halkta olduğu savının genel kabul görmesiyle birlikte, önce Ang-
lo-Amerikan dünyasında, bilahare Avrupa, Latin Amerika, Asya ve 
Afrika’da birkaç yüzyıl süren bir süreçle hayata geçmiştir. Amerikan 
Bağımsızlık savaşının ünlü sloganı olan “temsile dayanmayan ver-
gilendirme zulümdür!” savı siyasal temsil olgusunun önemini en 
etkili olarak vurgulayan bir temel kabuldür. Devlet, bireylerin ka-
zançlarından yaptıkları özveriyle toplanan vergiler sonucunda ikti-
sadi, hatta güvenlik ve savunma gibi siyasal varoluş nedenini yerine 
getirdiğinden dolayı; vergi gelirlerinin nereye, nasıl ve niçin harcan-
dığının anlaşılması ve halka anlatılması için halka hesap vermekle 
yüklü temsilcilerin görevlendirmesiyle temsili hükümet vücut bul-
muştur. Bu vergi – temsil ve hesap sorma / verme ilişkisinin düzgün 
işlemediği ortamlarda vergi gelirlerinin halkın onayı, beklentisi, is-
tek ve talebi olmayan yerlere harcanması, sonunda israf edilmesi de 
söz konusudur. Bu yüzden, Amerikan yurtseverleri vergi gelirlerinin 
harcanmasının denetiminde kendileri adına hareket edebilecek olan 
tek yetkili kurumun temsilciler heyeti olan yasama organı olduğun-
da ısrarcı olmuşlardır. 

Egemenliğin “kralın ilahi hakkı” (divine right of kings) veya “krala 
Tanrı’nın verdiği bir ayrıcalık” olarak kabulüne karşı çıkanlar, ege-
menliğin halkta olduğu savını ileri sürerken; başta J. J. Rousseau ol-
mak üzere, hükümetin “volonté general” veya kolektif iradeyi temsil 
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etmediği yerlerde meşru olamayacağını da iddia etmişlerdir.  Do-
layısıyla, temsili hükümetin halkın hükümeti olacağı savını ortaya 
koyarken, bu savdan yola çıkılarak, Abraham Lincoln’ün ifade etti-
ği biçimiyle “halkın, halk tarafından, halk için” yönetimi anlamına 
gelen demokrasi rejimine ulaşmak için fazla bir düşünsel çaba sarf 
etmeye de gerek olmamıştır. Ancak bu gelişmenin ortaya çıkmasına 
neden olan siyasal süreç uzun ve sancılı olmuştur.

Birleşik Krallık’ta 1648 Devrimiyle başlayan, 1679’da Habeas 
Corpus ile bireyin keyfi tutuklanmasını yasaklayan en temel insan 
hakkının tesciline uzanan ve nihayet 1688 Devrimi (Glorious Revo-
lution) ile Kralın yönetme hakkını Parlamento’nun Avam Kamara-
sı’na nakleden süreçle temsili hükümet fiilen demokratik bir yapıya 
ulaşmaya başladı. Bunu izleyen yüzyıldaysa, 1776 – 1789 Amerikan 
Devrimi ve Anayasası, Fransız Devrimi (1789) ile süren süreçte ulu-
sal egemenlik ilkesine bağlı temsili hükümet ve demokratik yönetim 
tarzı hayata geçmeye başladı. Artık 19. yüzyıla gelindiğinde kitlesel 
siyasete (mass politics) dayalı temsili hükümetin demokratik bir uy-
gulama olarak özgürlükler, haklar, eşitlik ve dayanışma ilkelerine 
göre çalışmasının önü açılmıştı. 1820’li ve 1830’lu yıllar, Samuel P. 
Huntington ’un deyimiyle (1991) demokrasinin ilk dalgasının kü-
resel olarak dünyada yayıldığı bir dönem olmuştur. Bu dalga yüz yıl 
kadar sürmüş, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa’da ilk kitle-
sel siyasete dayalı, genel oy, tek kişi - tek oy gibi ilkelere göre işleyen 
bir temsili demokrasi uygulaması ortaya çıkmıştır. Seçme ve seçilme 
haklarının işçilere, kadınlara ve gençlere doğru yayılması, ifade, der-
nekleşme, toplanma, miting ve protesto, basın ve yayın, v.b. hak ve 
özgürlüklerin genel kabulüyle birlikte temsili demokratik yönetim 
liberal bir içerik kazanmıştır. 

Bu dalga Birinci Dünya Savaşı ve hemen sonrasında akamete uğ-
ramış olmasına karşın, faşizmin yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasında tekrar ortaya çıkmıştır. 1945 yılında başlayan, 
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Türkiye’nin de dâhil olduğu bu ikinci dalga ile kıta Avrupası (özel-
likle Batı Almanya ve İtalya), Asya (özellikle Japonya ve Hindistan), 
Latin Amerika ve Afrika’da yeni liberal temsili demokrasiler kurul-
maya başlamıştır. Bu dalga da 1970’lere kadar bazı ülkelerde başarılı 
olurken, birçok ülkede başarısızlıkla son bulmuştur. Portekiz’in dik-
tatörü Salazar’ın 1970’de ölümüyle başlayan ve 1975’te de İspanya’nın 
diktatörü Franco’nun ölümünü izleyen gelişmeler, daha önce ortaya 
çıkan olanaklarla da birleşince Güney Avrupa’dan başlayan bir üçün-
cü demokrasi dalgası başlamıştır. Güney Avrupa’da Portekiz, İspan-
ya ve Yunanistan (1981) ve Türkiye (1987), Latin Amerika, Asya ve 
Afrika’da birçok ülke yeniden bir liberal temsili demokrasi dalgasına 
doğru yol almaya başlamışlardır. Ancak bu dalga da 2000’li yıllar-
da bazı ülkelerde akamete uğramış bulunmaktadır. Bu kez Kuzey 
Amerika, Batı ve Orta Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da yeni bir 
popülizm dalgası doğmaya ve yükselmeye başlayarak liberal temsili 
demokrasi kurum ve kurallarını sorgulamaya ve reddetmeye dayalı 
halkçı (populist) hareketler doğmuştur. Üstelik bu kez ABD, Birleşik 
Krallık, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya gibi 
birinci ve ikinci dalganın pekişmiş (consolidated) olarak kabul edi-
len liberal temsili demokrasilerinin de tehdit altında olması, liberal 
temsili demokrasinin bir bunalımı veya sonu olup olmadığı tartış-
malarına yol açmıştır. Burada tam da bu soruyu ele almak, popülizm 
ile temsili liberal demokrasi arasındaki ilişkiyi çözümlemeyi hedef-
liyoruz.

Popülizm: Halka Doğru Hareketinden
Halkçı Kalkışmalara

Popülizm bugün Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Latin 
Amerika’nın pekişmiş demokrasileri (consolidated democracies) 
için liberal demokrasi tehdidi olarak ortaya çıkmış olsa da, bu 
olgunun doğuşu 1861 sonrasında Rusya’da feodal ilişkilerin 
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çökmeye başlamasıyla birlikte olmuştur. Rusça Narodnik hareketi 
(Narodnichestvo) olarak anılan olgu (fenomen) 1870’lerde aristokrat 
kökenli bazı aydınların Rus köylerine gidip köylülere Çarlık rejimine 
karşı ayaklanmalarının bir ahlaki zorunluluk olduğunu öğretmeye 
çalışmalarıyla başlamıştır. Bu aydınlara göre daha önce toprak 
ağalarına bağlı olan serflerin kölelikten kurtulmalarına karşın, yeni 
oluşan burjuva sınıfı tarafından bir tür kölelik olarak tanımladıkları 
ücretli işçiler sınıfına dönüşmüş olmaları söz konusuydu. Narodnizm 
bu olguyu sonlandırmaya, tüm erdemin köylünün saflığından 
türeyeceği bir toplumu inşa etmeye yönelmişti. Burada geçmişte 
feodalizm öncesi Rus köylülerinden (mujikler) oluşan saf, temiz, 
erdemli bir toplumsal çağın mevcudiyeti tasavvuru ve buna olan 
öykünme (veya nostalji) yatmaktaydı. Köylü giysileri içinde her 
hareketleriyle ve kullandıkları dille kentli ve hatta aristokrat oldukları 
anlaşılan bu insanların birden bire köylerinde biterek kendilerine 
ayaklanma önerilerinde bulunmalarını köylüler hayret, şüphe ve 
korkuyla karşılamışlardır. Kısa zamanda bu kişileri Çar’ın gizli 
polisine teslim etmiş ve 1870’lerin ortasında da Narodnik hareketi 
başladığı gibi, ama büyük bir fiyasko olarak aniden sonlanmıştı. 

Narodnizm bir “halka doğru” hareketidir. Ancak, bu hareketin 
hiçbir yerinde halk olmamıştır; halkın aydın ve aristokratları çağır-
dığını gösteren bir kanıt da yoktur. Kendi fildişi kulelerindeki tasav-
vurlarının neticesinde köylüde bulunan bir üstün erdemi keşfettikleri 
anlaşılan aristokrat aydınların bu girişimlerinin hiçbir başarı şansı 
olmamıştır. Köylülerin ne olduğunu anladıklarını gösteren bir kanıt 
da mevcut değildir. Nardonikler köy komünlerini Batı’nın yozlaştırıcı 
etkileriyle kirlenmemiş, saf ve temiz Rusya olarak gören Batı, Avrupa 
karşıtı bir hareket olmuştur. Narodniklerin önderlerinden olan Her-
zen’in tanımıyla “narod /halk” gerçek ve resmi Rusya’dır2; dolayısıyla 
Narodnik hareketi de bu anlamda bir yerlici (nativist) hareket olarak 

2 https://en.wikipedia .org/wiki/Narodniks: 2
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tasavvur edilmiştir. Bu tasavvurun Rus köylüsünde hiçbir karşılığı ol-
maması, bu hareketi naif bir siyasal ideoloji ve etkinliği olmayan bir 
siyasal propaganda olarak yok olmaya yöneltmiştir.

Nardonizm hareketinin belki en önemli sonuçlarından birisi 
Çarlık Rusya’da yönetme hakkının ilahi güçten kaynaklanmadığını 
ama halkta olduğu savını ortaya koymuş olmasıdır. Belki de aynı de-
recede önemli olan başka bir özelliği de Rusya ile Batı ve kapitalizm, 
özellikle klasik liberal kapitalizm çatışmasına dayalı olmasıdır. Çar-
lık Rusya’sının mutlakiyetçi, geleneksel kurumlarına karşı çıkarken, 
aynı anda Rusya’da gelişmekte olan klasik kapitalizme de karşı çıkan 
narodnichestvo; bir bakıma saf nativizmin ötesinden bir innovatism 
(yenilikçilik) olarak da görülebilir (Walicki, 1969: 92)3. Bu yolu iz-
leyen ve narodnizmle çatışan Plekhanov gibi başka düşünürler çok 
daha başarılı başka hareketler üretebilmiş ve geniş kitleleri seferber 
edebilmişlerdir. Narodniklerin döşediği ideolojik altyapıyı en etkin 
kullananların başında da Bolşevikler gelmiştir (Walicki, 1969: 93 
–94). 

Bu başarısız başlangıç popülizmin halk tarafından üretilen pro-
testo ağırlıklı bir siyasal katılma olgusuna dönüşmesini, yani özünde 
“halk”ın olduğu bir siyasal harekete dönüşmesini engellememiştir. 
Ancak, bu dönüşüm Rusya’da değil, Atlantik Okyanusu’nun karşı kı-
yılarındaki Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1880’lerde ortaya 
çıkmıştır. Bu kez popülizmin odağında halk vardır; halkı seferber 
eden politikacılar ve aydınlar kentlerden köylere gitmemişler; köyde 

3 Andrzej Walicki’ye göre narodnichestvo “bir nativist (yerlici, geleneksel) hare-
ket değildi, çünkü o bir köylü hareketi içeriğinde olmamıştır.” Nativizm (yer-
licilik) geleneksellik olarak da kısmen tanımlanabilirse de, burada bir “gerçek, 
öz, esas” olanı arama ve ona dönme olgusu olarak nativizm saf gelenekçilikten 
çok milliyetçiliğe veya kültürel ırkçılığa benzer bir içerik de göstermektedir. 
Sosyalistler (Bolşevikler) burada ortaya konan Batı ve kapitalizm karşıtlıkla-
rını, geleneksel ve ırkçı olabilecek özden ayırarak kendi amaçlarına hizmet 
edecek biçimde kullanmış gibi görünmektedirler. 
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yaşamasalar bile Amerika’nın kırsal bölgelerinde çiftçilerin arasın-
da yaşayan kimselerden oluşmuşlardır. Amerika’nın Orta Batısı ve 
Batısında bir çiftçi hareketi olarak doğan “populism” hareketi ABD 
büyük işletme ve sanayiine, demiryolları şirketleri ve sahiplerine, 
Wall Street gibi finans kapitale karşı bir siyasal ve iktisadi seçkinler 
karşıtı (counter-elites) harekettir. 1890’lara gelindiğinde Kansas ken-
tinde People’s Party (Halkın Partisi) adıyla bir de siyasal parti kurma-
larına karşın, ABD Cumhuriyetçi ve Demokrat Partileri’nin arasında 
kendilerine bir yer edinememişlerdir. Seçimlerdeki başarısızlıkları 
onları Demokrat Parti içinde siyasete devam etmeye yöneltmiştir. 
Sanayi ve finans kapitalizmi karşıtı olan Amerikan popülistleri sol 
ideolojik konumda bulunan bir söylem ile Demokrat Parti’nin içinde 
etkili olmuşlar; hatta 1930’lara kadar Başkanlık yarışlarında önem-
li rol oynamışlardır. Ancak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ame-
rikan popülizmi ideolojik pozisyon değiştirerek sağcı bir ideolojik 
söylemi benimsemiştir. ABD’nin güney bölgelerinde beyaz ırkçılıkla 
da karışık liberal iktisadi bir söylemi dillendiren, kurumsal siyaseti 
yoz olarak tanımlayan, başkent Washington D.C.’deki federal yapıları 
temizlemeyi öneren, eyaletlerin (states) haklarını federal hükümete 
karşı savunan bir içeriğe bürünmüştür. Bu söylemin taraftarlarının 
özellikle Cumhuriyetçi Parti’de etkili olmaya başladığı da bir gerçek-
tir. Ancak, Donald Trump’a kadar popülist politikacıların ve Başkan 
adaylarının hiçbiri başkanlık yarışında başarılı olamamıştır. Donald 
Trump’ın beyaz ırkın üstünlüğü, Washington D.C.’deki bataklığı 
kurutma vaadi, ABD’ni göçmenlerden korumak, v.b. söylemleri ilk 
kez geniş bir kitleden destek alarak seçim kazanmasına neden oldu-
ğunda, Amerikan siyasal kurumlarının ve anayasasının tanımladığı 
liberal temsili demokrasinin ciddi bir defi ile karşı karşıya kaldığı 
görülmüştür. 

ABD’ndeki popülist hareket halkın talepleri ve katılmasıyla şe-
killenen bir içeriktedir. Bu hareketi tanımlayan bizzat halkın onun 
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yaratıcısı ve biçimlendiricisi olmasıdır. Yerlici ve ulusalcı/ırkçı bir 
içeriğe ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ulaşmakla birlikte, 
başından beri ekonomik ve siyasal elitlere (New York / Wall Street 
seçkinleri ve Washington D.C.’deki siyasal yapıya ve federal (merke-
zi) bürokrasiye) karşı bir hareket olarak mevcut olmuştur. 19. yüzyıl 
vahşi kapitalizmine (robber barons) karşı bir halk, sokaktaki adam, 
küçük çiftçi hareketi olarak başlayan hareket, zamanla çok daha ge-
niş bir koalisyona dönüşerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bu hareke-
tin içinde doğrudan demokrasi talebi olarak ifade edilebilecek bazı 
temalar bulunmakla birlikte, zamanla partileşmesi ve etkili siyasal 
partiler içinde yer alması dolayısıyla, kurumsal siyaset ile ilişkisi hep 
sorunlu olagelmiştir. Talepleri başından itibaren ezilen küçük üre-
ticinin yurttaş ve seçmen olarak kaale alınması olarak görülmekle 
birlikte, bu taleplerin beyaz üstünlüğü (ırkçı) bir içeriğe kolayca dö-
nebileceğini de görmekteyiz.

Yirminci yüzyıl başından itibaren Orta ve Doğu Avrupa’da Ba-
tı’nın kapitalizmiyle Doğu’nun (Sovyetlerin) sosyalizmi arasında bir 
yol arayan, bir tür halka doğru hareketleri olarak popülist siyasal ha-
reketlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu hareketler küçük çiftçi, 
topraksız köylü, kent yoksulları gibi kitleleri seferber etmeye yönelik 
kentli profesyonel orta ve üst sınıflar ve entelektüel hareketleri olarak 
ortaya çıkmışlardır. Geçmişte var olduğu savına dayalı bir geleneksel 
kırsal toplum, onun aile yapısı ve dini değerlerinden türeyen saf ve 
temiz erdem anlayışı yine vurgulanan esaslarıdır. Bu hareketlerde de 
halkın yer almadığı bir halka doğru hareketi özelliği göze çarpmak-
tadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da bu hareketler ortadan kal-
karken, pek çok Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde sosyalizm egemen 
olmuştur. Türkiye’de de 1930’larda ortaya çıkan halkçılık hareketi-
nin benzer bir köylü toplumunun erdemini bulup çıkarmak ve onu 
yücelten bir halka doğru hareketi içeriğinde olduğunu ileri sürmek 
mümkündür. 
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Bu hareketlere paralel olarak Latin Amerika’da da kent yoksul-
larını yücelten ve onların erdemine dayalı bir siyasal söylem ve se-
ferberlik üzerine kurulu popülist hareketler oluşmuştur. Arjantin ve 
Brezilya’da iktidara da geçen bu siyasal akımlar Latin Amerika siya-
setinde çok etkili olan ve Batı karşıtlığı ile aynı içerikte olan ABD 
emperyalizmi karşıtlığına dayalı bir içeriktedir. Ancak, Latin Ame-
rika popülizminde köylülük ve çiftçilik vurgusu, değerleri ve yaşam 
tarzı pek bir önem arzetmemektedir. Kente göçmüş ve gecekondu 
benzeri yerleşimlerde yaşayan kent yoksullarının değerlerine, ahla-
kına ve önceliklerine dayanan bir siyasal hareket söz konusudur. Bu 
hareketlerin içinde işçi sendikaları gibi lumpen proleterlerden çok 
proleterlere de (işçi ve özellikle mavi yakalı işçilere) dayanan bir ör-
gütlenmenin de rol oynadığı görülmektedir. 

Nihayet, günümüzde görülen yeni bir popülizm türü özellikle 
pekişmiş birinci dalga demokrasilerini de içeren siyasal sistemlerde 
görülmeye başlayan liberal kapitalizm ve sığınmacı karşıtı popülist 
hareketlenmelerdir. Bunların dayandığı toplumsal taban muhafaza-
kar küçük işletme sahipleri, çöken imalat sanayi işleri, meslekleri 
yokolmakta olan veya yok olma tehlikesindeki mavi yakalı işçiler; 
Sovyetlerin çökmesi sonrasında çok büyük sosyal psikolojik trav-
malar geçirmiş Orta ve Doğu Avrupa toplumlarıdır. Bu toplumların 
ortak özelliği de hepsinin gerek neo-liberal kapitalizmi uygulama-
larına, gerek kadın ve toplumsal cinsiyet tercihleri farklı kitlelerin 
eşitliğini savunan liberal gündemlere olan hasmane tutumlarıdır. 
Aynı zamanda hem küresel kurum ve düzenlemeleri, özellikle çok 
uluslu kapitalist şirketlerin sahipleri ve yöneticilerini, Avrupa Bir-
liği (AB) veya NAFTA gibi uluslararası bölgesel kuruluşların yöne-
ticilerini hasım ve tehdit olarak görürken, hem başka ülkelerdeki 
savaş ve zorluklardan kaçarak Avrupa ve Kuzey Amerika’ya sığınan 
sığınmacı ve göçmenleri tehdit olarak kabul etmektedirler. Ken-
dilerini yönettiğini varsaydıkları bu erişilmez küresel seçkinlerin 
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sığınmacı ve göçmenlere gösterdiği tutumu da sorunlu gören bu 
kitleler, aynı anda hem küresel liberal gündeme, hem kendi işleri-
ni ellerinden aldıkları ve ülkelerinde suç oranlarını yükselttiklerini 
düşündükleri göçmen ve sığınmacı alt-sınıflara karşı ırkçılığa varan 
şoven duyygularla yaklaşmaktadırlar. Bu duyarlılıklara başarıyla ses-
lenebilen Hollanda’daki Wilders ve Baudet, Fransa’daki baba ve kızı 
Le Pen’ler, Avusturya’daki müteveffa Haider, Macaristan’daki Orban, 
Polonya’daki Kaczynski kardeşler, Hindistan’daki Modi, Filipinler’de-
ki Duterte, Breziya’daki Bolsonaro gibi politikacıların müthiş siyasal 
meydan okuma ve başarılara imza attıklarına tanık olduk. 

Bu hareketler içinden çıktıkları toplumlarda türdeş (homojen) 
ve üstün bir kültür vurgusuna sahip bir görüntü sergilemektedir-
ler. Örneğin, Hollanda’da Thierry Baudet “borealic kültürün” (bore-
alic burada Kuzey Avrupa anlamında kullanılmaktadır); sığınmacı 
ve göçmen tehdidine maruz kaldığını vurgulamaktadır (Guardian 
Weekly, 3 Nisan 2019). Saf, temiz ve üstün Avrupai kültürün sığın-
macılar ve göçmenler tarafından çoğulcu bir çorbaya çevrilerek yok 
edildiği savını Brezxit tartışmalarında Birleşik Krallık’ta da, Maca-
ristan veya Avusturya’da veya İsviçre veya Finlandiya’da da duymak 
mümkündür. Burada beyaz ırkın korunması, üstünlüğü türünden 
bir ırkçı damarın mevcut olduğundan şüphe edilemeyecek durum-
dadır. Aynı tür bir söylem Başkan Donald Trump tarafından Latin 
Amerikalı göçmenlere ve Müslüman sığınmacılara karşı da ABD’n-
de kullanılmıştır. Ancak, bu aşırı sağcı popülist hareketler tüm Av-
rupa ve Kuzey Amerika’daki gelişmeleri özetlememektedir. Ayrıca, 
özellikle Ispanya, Meksika, Venezuela ve Yunanistan gibi ülkelerde 
sadece yozlaşmış liberal kapitalizm ve onun siyasal üst sınıfına karşı 
başkaldıran sol ideolojik eğilimi popülist hareketlerin de varlığına 
tanık olmaktayız.

Burada kısaca özetlemiş olduğumuz gelişmelerin işaret ettiği 
19. yüzyıldan en az dört tür popülist harekete tanık olduğumuzu 


