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Neoliberal Popülist-Otoriterleşme, Demokrasi
Krizi ve Türkiye Deneyimi Üzerine Kısa Notlar
Güncel veriler 2008 Küresel
Krizi’nden bu yana dünyada
ve ülkelerin kendi içlerinde
gelir ve servet eşitsizliklerinin,
yoksulluğun ve yolsuzlukların
arttığını gösteriyor. Dünya
ekonomisinde büyümenin
yavaşlaması ve yaşanan
“uzun durgunluk” (IMF’nin
icra direktörü Kristalina
Georgieva’nını deyişiyle
“senkronize durgunluk”)
hemen her ülkede alt ve orta
sınıf toplum kesimlerinde
işsizlik ve yoksullaşmayı da
beraberinde getirdi. Bu süreçte
eşitsizlik ve yoksulluktaki
artış liberal demokrasinin
değerlerinin aşınmasına da yol
açtı. Kapitalizmin merkezinde
ve çevresinde yer alan ülkelerde
geniş halk kitlesi tepkilerini
egemen siyasi düzenin elitlerine
yöneltti. Seçmen tercihlerinde
otoriter sağ partilere ve popülist

politikalara yönelik bir kayma
yaşanıyor. Gelir dağılımındaki
bozulma ve servetin belli ellerde
aşırı yoğunlaşması toplumların
görece yoksul kesimlerinde
egemen düzenin kurumlarına ve
siyasi elitlere olan hoşnutsuzluğu
artırarak, yakın bir tarihte
giderek halk hareketlerine ve
isyan dalgalarına dönüştü. Halk
kitleleri düzen değişikliği talep
etmektedir. Yakın dönemde
Fransa’dan Şili, Bolivya ve
Ekvator’a, Irak, Lübnan ve
Hong Kong’a kadar uzanan bir
coğrafyada giderek büyüyen
isyan dalgaları bu düzenin
değişmesini isteyenlerin talebini
yansıtmaktadır.
Artan eşitsizlik bir yandan
ırkçı, etnik, cinsiyet ve mezhep
ayrımcılığını körükleyip yer
yer siyasal şiddete dönüşürken,
diğer taraftan kökleri Batı’da

"Yükselen değer olarak
popülist otoriter devletçi
yeni siyasal örgütlenme
biçimi, küresel kapitalizmin
içsel çelişkilerinin sonucu ve
neoliberalizmin eseridir."
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olan katılımcı/müzakereci liberal
demokrasinin kurumlarına
olan güveni sarsmış, otoriter
rejimlere davetiye çıkarmıştır.
Devletin de popülist-otoriter
bir yeniden yapılanma içerisine
girmesi devlet-toplum-birey
ilişkilerini kökten değiştirmiştir.
Artan eşitsizliğin ve yoksulluğun
“ kapitalizmin bir dünya sistemi
olarak hegemonyası”nın eseri
olduğuna ve Batılı liberal
değerler ve neoliberal kapitalist
düzen için tehdit oluşturduğuna
dikkat çeken Milanovic (2018)
bu süreçte orta sınıfın giderek
yok olmasının asıl demokrasi
için tehdit oluşturduğuna
işaret ediyor. Wolfgang
Streeck (2016) ise neoliberal
hegemonyanın krizinin
demokrasiyle neoliberalizm
arasındaki uzlaşmayı bitirdiğini
ve demokrasiyi kurtarmak
için neoliberal kapitalizmin
bu biçimiyle tüm bağların
koparılması gerektiği uyarısını
yapıyor.

tepkisi, sorunlara kalıcı çözüm
bulamayan liberal demokrasiye,
onun temsili kurumlarına
bir meydan okumaya,
temsili demokrasinin krizine
dönüşüyor. Üstelik bu yeni
siyasal örgütlenme biçimi Batılı
liberal demokrasinin bizlere
sunduğu siyasi yelpazenin
sağında olduğu kadar solunda
da yükselişte (Gandesha,
2018). Neoliberal ekonomi
politikalarının uygulanmasının
ancak güçlü ve otoriter bir
devletin varlığıyla olanaklı
olabileceğine inananların
sayısı az değil. Neoliberal
politikaların demokrasiyle
birlikte yürütülmesi artık
imkânsız ( Pirili, 2016).
Bugün en sağ ve dinci-faşizan
biçimleriyle popülist-otoriter
siyaset dünyanın üstüne çökmüş
vaziyettedir (Belge, 2018). Şoven
milliyetçi ve mezhepçi akımların
ve ırkçı otoriterlik çağrılarının
canlandığı bir evrede olduğumuz
kesindir.

İçerisinde bulunduğumuz
evre, Bob Jessop’un (2009)
deyişiyle “kapitalist devletin
yeni bir biçimi” olarak otoriterpopülist devletçilik olarak
adlandırılıyor. Yeni devletçilik
neoliberal kapitalizm içinde
Batılı demokratik liberalparlamenter siyasetin bir biçimi
olarak popülizm ile birlikte
“otoriter devletçilik” olarak
şekilleniyor. Kapitalizmin çözüm
bulamadığı, giderek küresel
bir boyut kazanan ekonomik
krize geniş halk kitlelerinin

Yükselen değer olarak popülist
otoriter devletçi yeni siyasal
örgütlenme biçimi, küresel
kapitalizmin içsel çelişkilerinin
sonucu ve neoliberalizmin
eseridir. Otoriter-popülist
rejimlerin yükselişinde 40 yılı
bulan pratiği ile makroekonomik
istikrara odaklanmış olan
neoliberal politikaların payı
büyüktür. Stiglitz (2019)’in
deyişiyle “Neoliberalizm 40
yıldan bu yana demokrasinin
altını oymuştur.” Bu süreçte
rekabetçi bir toplum ve

ekonomi inşa etmeye çalışan
neoliberal modelin, örgütlü
emeğin toplumsal, örgütsel ve
siyasal gücünü zayıflatması,
sosyal devlet kurumlarının
tasfiyesi ve bu kurumların sağotoriter popülist siyasal akımlar
tarafından hedef alınması,
buna karşın sol-sosyalist
düşüncenin bu süreçte teorik
olarak mümkün ve politik olarak
uygulanabilir bir alternatif
oluşturamamasının da payı var
(Öniş ve Özçelik, 2019).
İçinde yaşadığımız evreyi
kapitalist küreselleşme ve
sermaye birikimi-büyüme
süreçlerinde yaşanan
değişimden ve son 40 yılda
bu süreçlerde devletin
geçirdiği yapısal dönüşümden
soyutlayarak ele almak olanaklı
değildir. Bu nedenle 2000’li
yıllarda daha belirgin olan ve
neoliberal popülizm ve otoriter
devletçilik olarak da adlandırılan
siyasal rejim değişikliği
dalgasını anlamak için kapitalist
toplumların sermaye birikimibüyüme biçimlerinde ve devletin
bu süreçlerde oynadığı role
odaklanmak gerekir. Bu rol
devletin en yoğun biçimde
müdahalesinin olduğu ülkelerde
olduğu kadar (Çin örneğinde),
piyasa güçlerinin ve rekabetçi
piyasa ilkelerinin geçerli
olduğu ülkelerde de büyük
benzerlik taşımaktadır. Devlet
sermayenin sürtünmesiz/
engelsiz bir biçimde
birikiminin sürdürülmesi
ve yüksek karlı alanlarda
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değerlenmesini güvence altına
alacak mekanizmaları devreye
sokarken, içeride toplumsal
birliği/bütünlüğü ve siyasal
istikrarı sağlama, gerektiğinde
toplumsal muhalefeti sindirme
yönünde nesnel bir işlevi de
yerine getirmektedir.
Devletin bu rolü/işlevi
1990’larda ana akım literatürde
Post-Washington Uzlaşması
(ikinci nesil reformlar) olarak
adlandırılan ve devletin
küresel sermayeyle ilişkisini
yeniden düzenleyen neoliberal
dönüşümün sonucu ortaya
çıkmıştır. Devlet toplumsal
sınıflar arası (emek-sermaye
arasındaki) çelişkileri çözmek,
ayrıca neoliberalizmin erken
dönem-birinci nesil reformları
(özelleştirme, kuralsızlaştırma,
esnekleştirme, rekabetçilik)
tamamlamak doğrultusunda rol
üstlenmiş, bu rolünü özellikle
2008 küresel krizinden sonra
sosyal alanı da piyasa mantığıyla
kullanarak pro aktif biçimde
yerine getirmiştir (Madra ve
Adaman, 2010). Bütün bu
neoliberal dönüşüm/yapılanma
devletin müdahalesi olmadan
gerçekleşemezdi.
Ne var ki, bu süreçte küresel
büyük sermaye üretken
sanayilerde gerileyen kârlılık
ve düşük verimlilik sorununu
aşmak ve daha yüksek kârlar
vaadeden finans piyasalarındaki
spekülatif rant arayışlarına
yönelirken, küresel piyasalarda
giderek şiddetlenen rekabet
savaşlarının yol açtığı işsizlik ve

yoksulluk göz ardı edilmiştir.
Üstelik dijital teknolojilerin
ekonomide/sanayide yüksek
artı değer üretilmesini teşvik
edecek dönüşümler de
gerçekleştirilememiş, küresel
sermaye yatırım önceliklerini
daha yüksek kârlı finans ve
hizmet sektörlerine kaydırmıştır.
Dünyanın bol ve ucuz paraya
boğularak ve kredileri gevşeterek
borçla yaşamasına olanak
sağlayan parasal genişleme/
finansallaşma spekülatif
kazançları özendirerek finansal
varlıkların/servetin bir azınlığın
elinde yoğunlaşmasına yol
açmış ve üretken yatırımların
aşınmasıyla, bu kazançlar
çalışmanın ve olağan kazançların
yerini almıştır.
Üretimin ve finansın
küreselleşmesi digital devrimin
de itici gücünü kullanarak son
40 yılda üretim/emek süreçlerini
köklü biçimde değiştirmiştir.
1990’lı yıllarda başlayan bu
değişimle çokuluslu şirketler
faaliyetlerini giderek daha
fazla üretim ağları/zincirleri
üzerine taşımışlar, 2000’lere
gelindiğinde bu ağlar üzerinde
yer kapmak için çabalayan
çevre ülkelerdeki tedarikçi/
taşeron şirketler, aralarındaki
rekabet şiddetlendikçe emeğin
üzerindeki rekabetçi baskıları
artırmış, pek çok ülkede alt ve
orta sınıflar reel gelirlerinde
yaşadıkları kayıpların yanı sıra
geçmişte kazandıkları ücretdışı sosyal haklarını da büyük
ölçüde kaybetmiştir. Bu sınıflar

uğradıkları gelir kayıplarını
telafi etmek amacıyla finans
piyasalarına 2000’li yıllarda
girmişler ve yeni finansal
araçlarla (düşük faizler, ipotekli
satışlar, kredi kartları vb.)
borçlandırılmışlardır. Alt ve
orta sınıfların borçlandırma
mekanizmalarıyla tanışmaları,
yani yeni finansal sisteme
içerilmelerindeki etken faktör
emeğin örgütlü gücünün
geriletilmesi, uğranılan refah
kayıplarıdır. Ne var ki, bu
konjonktürün merkez ve çevre
ülkelerdeki liberal- parlamenter
demokrasinin işleyişi üzerinde
önemli sonuçları olmuştur.
Taşeronlaşma ve finansallaşma
neoliberal politikaların
uygulayıcısı siyasal iktidarların
elinde zamanla popülistotoriter rejimlerin toplumun
alt ve orta sınıflarını disipline
ederek yönetme araçları haline
gelmiştir.
Türkiye’nin neoliberal
popülist-otoriterleşme
deneyimi
Türkiye’de neoliberalizmin
ve popülist devlet biçiminin
1980’lere kadar uzanan tarihsel
bir arka planı var. Buraya
kadar çok kısa olarak anlatılan
neoliberal dönüşümleri birikimbüyüme stratejileri temelinde ve
devletin müdahale biçimleriyle
bağlantılı olarak yorumlayan
yakın tarihli çalışmalar bu
bakımdan öğreticidir (Akçay,
2018; Karahanoğlu ve Türk,
2018; Oğuz, 2012; Öniş, 2019).
Türkiye’nin neoliberal popülist
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ve otoriter devletçiliğe geçiş
deneyimi, özellikle 2000’lerde
devlette yaşanan dönüşümle
farklı bir aşamaya evrilen
geçiş sürecinin dinamikleri bu
çalışmalarda ayrıntılı olarak ele
alınır.
Biz yakın tarihe odaklanalım.
2001 krizi ertesinde iktidara
gelen AKP yönetimi 1980’lerin
sonunda temelleri atılan yabancı
sermaye girişine/borçlanmaya
dayalı, finans temelli bir
birikim-büyüme modelini,
sermayenin tüm kesimlerini de
yanına alarak, IMF denetimi
ve AB Uyum Yasaları eşliğinde
uygulamaya koymuştu. Bu
yıllar boyunca siyasal iktidar,
neoliberal popülizmi otoriter
devletçilikle tahkim ederek
iktidarını pekiştirmede
önemli adımlar attı. Bu
süreçte bir taraftan ihracatçı
şirketlerin küresel rekabet
gücünü artırma yönündeki
neoliberal politikalarla emek
üzerinde baskı kurarak ücretler
düşürülür ve emeğin örgütlü
gücü zayıflatılırken, diğer
taraftan kamu işletmelerinin
özelleştirilmesi, kamu-özel
ortaklığı ve kamusal hizmet
alanlarının piyasalaşması yoluyla
sermaye kesimine kârlı yatırım
alanları sağlandı. 2000’lerin
başında dünyada başlayan
finansallaşma Türkiye’de ticaret,
inşaat ve finans temelli birikimbüyüme modeline önemli bir
yakıt sağladı. Hızlı büyümeyi
olanaklı kılan bol ve ucuz
sermaye girişi AKP yönetimine

kredi genişlemesi ve sosyal
yardımlar yoluyla popülist sosyal
ve finansal içerilme pratiklerini
uygulama imkânı verdi.
Ancak bu uzun sürmedi.
Dünyada küresel sermaye
akışlarının yön değiştirmesine
ve büyümenin yavaşlamasına
paralel olarak, Türkiye’de de
etkisini gösteren krizle birlikte
ekonomik büyümenin 2013
sonrasında yavaşlama sürecine
girmesi neoliberal popülist
politikaların uygulanabilirliğini
olanaksız hale getirdi. Bu
dönem devlet ve iktidar
bloku içesinde iktidarı
paylaşım mücadelelerinin de
yoğunlaştığı bir dönem oldu
(Akçay, 2019). Bir taraftan
dünya ekonomisinde, yükselen
ekonomileri de içerisine
alan yavaşlama ve ticaretteki
daralma, diğer taraftan içeride
artan siyasal istikrarsızlığın
yol açtığı belirsizlikle birlikte
küresel sermaye akışlarının
duraklaması neoliberal popülist
birikim-büyüme modelinin
tıkanmasına yol açtı. Sonraki
yıllarda ekonomiyi geniş
kapsamlı devlet destekleriyle
(faiz oranlarını düşürme, vergi
indirimleri, taksitli satışlar vb.)
canlandırma girişimleri olduysa
da etkisi kısa sürdü ve Türkiye
ekonomisi toparlanamadı. 2014
sonrası giderek artan sorunlar
ve en son 2018-2019 krizi bu
büyüme modelinin temeli olan
ve işlemesini sağlayan popülist
politikaların sonunu getirdi.
Bugün bu süreci yaşıyoruz.
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Bu birikim modelinin politik
olarak uygulanabilirliği
bakımından devletin
otoriterleşmesi özellikle
2013 sonrasında kilit bir rol
oynamıştır. Devletin siyasal
bir örgütlenme biçimi olarak
otoriter devletçilik kendisini
belirgin biçimde bu tarihten
sonra parlamentonun denetim
yetkisinin sınırlanması ve
bütçe hakkının yürütme erkine
devredilmesi, yürütme erkinin
tek bir kişide toplanması,
basın özgürlüğünün ve yargı
bağımsızlığının yok edilmesi,
temel hak ve özgürlüklere
getirilen kısıtlamalar, siyasal
iktidara bağlı yeni iktidar/çıkar
odaklarının ortaya çıkması
vb. şeklinde gösterdi. Devletin
otoriter yeniden yapılanması
bir yandan artan yolsuzluk,
eşitsizlik ve yoksulluğa, diğer
taraftan özgürlüklere getirilen
kısıtlamalara karşı giderek
taban kazanan hareketlerin
bir demokratik toplumsal
muhalefete dönüşmesini
engellemek amacıyla kullanıldı.
Türkiye’nin bugünkü krizi
dışa bağımlı, borçlanarak
harcamaya dayalı neoliberal
birikim-büyüme modelinin
krizidir. Geçmişte siyasal
iktidara uzun süre hareket/
hegemonya alanı sağlayan
popülist pratiklerin sonuna
gelinmiştir. Neoliberal otoriter
devletin bu büyüme modelin
sürdürülebilirliğini sağlayan yeni
siyasal-yönetsel mekanizmaları
da görünürde yoktur. Üstelik
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kamu kaynaklarını iktidar
bloku içerisindeki gruplara
maddi ve siyasi çıkar sağlamak
ve bu yolla seçim kazanmak/
iktidarını sürdürmek amacıyla
kullanmanın sınırına gelinmiştir.
Yüksek bütçe açığı, artan
kamu borç stoku ve cari açık
varken Türkiye ekonomisinin
gerileyen yatırımları yeniden
canlandırması, işsizliği ve
yoksulluğu azaltacak kalıcı bir
büyüme temposunu yakalaması
mümkün görünmemektedir.
2019 yılında gerçekleşmesi
beklenen düşük büyümenin ve
yol açacağı yüksek orandaki
işsizliğin ne tür toplumsal/
siyasal sonuçlarının olacağını
kestirmek ise şimdiden güçtür.
Ufukta parlamenter demokrasiye
geçişi ve eşitliği, adaleti ve
özgürlükleri öne çıkaran yeni bir
kalkınmacı program seçeneği
de görünmediğinden bu süreci
yakın bir gelecekte tersine
çevirecek bir beklenti de fazla

iyimser olacaktır.
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