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Giriş

Demokrasi ile yönetim çağdaş 
bir buluş olmamakla birlikte, 
modern demokrasi 17. yüzyılda 
Birleşik Krallık’ta orta sınıfın 
müthiş iktisadi gücünü de 
kullanarak Kral’ı yenmesiyle 
Parlamento’nun gücünü 
arttırması ve Kral’ın yetkilerini 
budayarak temsili hükümete 
dayalı bir uygulamayla 
başlamıştır. Monarşi 
korunmakla birlikte meşruti 
monarşiye geçilmiş, Krallık 
simgesel bir temsili bir göreve 
dönerken, Parlamento’nun 
(Avam Kamarası’nın) 
egemenliği kullanan temel 
bir kurum olarak ortaya 
çıkması söz konusu olmuştur. 
Böylece, halkın doğrudan 

doğruya seçtiği temsilcileri 
eliyle, halktaki tüm yetkileri 
sanki halkmış gibi kullanan 
bir parlamenter demokrasi 
uygulaması ihdas edilmiştir. 
18. yüzyılda da Birleşik 
Krallık’tan bir bağımsızlık 
savaşıyla ayrılarak kurulan 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) kurulmasıyla birlikte 
Cumhuriyet olarak, başkanın 
halk tarafından iki dereceli 
seçimlerle seçildiği, yasamanın 
(Kongre) halk tarafından 
doğrudan seçildiği başkanlık 
uygulaması olarak bir demokrasi 
hayata geçirilmiştir. Böylece, 
ABD Başkanı Abraham 
Lincoln’un tanımıyla halkın, 
halk tarafından, halk için 
yönetimi uygulaması olarak 

çağdaş, temsili demokrasi hayata 
geçmiştir. 19. yüzyılda bir kez 
ve 20. yüzyılda da 1945–1950 
arasında bir kez ve 1975–1991 
arasında da bir kez daha olmak 
üzere çağdaş demokrasi üç dalga 
halinde dünyaya yayılmıştır 
(Huntington, 1991).

Demokrasinin yayılması 
sırasında bir tanesi çoğulcu 
içerikte olan bir oydaşmacı 
(consociational) demokrasi 
uygulaması İsviçre, Hollanda 
(1917–1967), Belçika gibi 
ülkelerde oluşmuştur (Lijphart, 
1999 ve 2008). Nihayet 1919 
yılında Finlandiya ve Almanya’da 
(Weimar Cumhuriyeti) ilk 
kez uygulanmaya başlanan 
ve 1958’de Fransa’da (Beşinci 
Cumhuriyet) uygulandığında 
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tanesini kendi verdiği tanımda 
ki, bu tanımda demokrasi yerine 
poliarşi (polyarchy) kullanmayı 
önermiştir2; demokrasinin 
siyasal kararların alınmasına 
halkın katılımını sağlayan açık 
bir süreç olmasını önermiştir 
(1971). Bu koşulun sağlanması 
için halkı kucaklayan, siyasal 
katılma ve siyasal temsili 
olabildiğince yaygın ve kolay 
olarak gerçekleştiren içkin 
bir kurumsal düzenin olması 
(inclusivity) ve eşanlı olarak 
haksızlığa uğrayan veya süreçten 
yararlanmadığını düşünenlerin 
de açıkça, çekinmeksizin siyasal 
kararlara itiraz edebileceklerinin 
(contestation) garanti altına 
alınmasının gerektiğini ifade 
etmiştir. Dahl’ın kitabının 
adında “katılma ve muhalefet” 
kavramlarına atıfta bulunulması 
da bu tanımın ne anlama 
geldiğini anlatmaktadır. Halk 
seçmen olarak olabildiğince 
kolay, çekinmeksizin, 
korkusuzca siyasal karar alma 
süreçlerini etkileyecek biçimde 
davranacak ve bundan sonuç 
alamazsa, çekinmeksizin ve 
korkusuzca itiraz edecek, 
muhalefet edebilecektir. Bunun 
için ifade, dernekleşme, toplantı 
özgürlükleriyle oy verme hakkı, 
seçilme hakkı, seçimlerin özgür 
ve adil olması, politikacıların 
halkın oylarını alabilmek için 
serbestçe rekabet etme hakkı, 
her türlü enformasyonun 
tamamen farklı kanallar ve 
sermaye ortaklıkları tarafından 
verilebilmesi hakkı ve nihayet 

siyasal kurumların politika 
yaparken halkın oyu ve 
tercihlerinin ifadesine dayalı 
olarak çalışması gerektiğini 
belirtmiştir. Bu listeye daha 
sonraki yıllarda Philippe C. 
Schmitter and Terry L. Karl 
(1991: 81-82) iki koşul daha 
eklemişlerdir: Demokratik 
siyasal sistemin ülke dışı 
kısıtlamalardan bağımsız 
olması ve seçimle işbaşına gelen 
siyasal liderlerin karar alırken 
seçilmemiş memurların etkin 
muhalefetine tabi olmamaları.

Bu koşullar oldukça uzun bir 
liste içermekle birlikte halkın 
siyasal karar alma süreçlerine 
özgürce ve çekincesiz katılması 
ve halkın itiraz etme hakkını 
içeren muhalefetin çekincesiz 
ve etkili olarak çalışmasına 
indirgenebilir. Bu tanımlardaki 
koşullar demokratik hükümeti 
halkın tercihlerine yahut 
çekincesiz ve korkusuz şikâyet ve 
itirazlarına olanak sağlayan bir 
yönetim için gereken kurumsal 
düzenleme olarak ifade 
etmektedir. Ancak bu hükümeti 
hayata geçirmek için kurumsal 
düzenlemeleri yaparken kritik 
bir iki soru veya sorunla da 
karşılaşılacağını ve bunlara 
yanıt bulmak gerekeceğini de 
biliyoruz. Bunlardan ilki bizatihi 
“halk”ın veya uygulamada 
seçmenlerin kimlerden oluştuğu 
sorunudur. İkincisiyse, halkın 
seçim yaparken, Amerikan 
anayasasının yazarlarının 
farkında olduğu ve önlem 
almaya gayret ettiği bir sorunun 

dünya çapında dikkat çeken bir 
yarı-başkanlık demokrasisi de 
bunlara eklenmiştir. Tüm bu 
farklı uygulamaların dayandığı 
temel, halkın seçmen olarak 
katıldığı seçimler aracılığıyla, 
bu seçimlerde yarışan adaylar/
partiler arasından temsilci 
seçerek yasama organlarını 
teşkil etmek ve bazı tür 
demokrasilerde yürütme 
organına da devlet ve/veya 
hükümet başkanı olarak seçmek 
olmuştur.

Bu gelişmeleri araştıran 
siyaset bilimciler tarafından 
en fazla kullanılan demokrasi 
tanımlarından birisi demokrasiyi 
bir yöntem olarak tanımlar: 
“...demokratik yöntem siyasal 
kararlara ulaşabilmek için halkın 
oyunu alarak siyasal karar alma 
gücüne sahip olacak şekilde 
yetkilendirilmek için yapılan 
rekabetçi mücadeleyi oluşturan 
kurumsal düzenlemeden 
ibarettir...“1 Halkın oyuyla 
kimlerin siyasal kararları 
alabileceğine dair yapılacak bir 
rekabetçi yarışmanın kurumsal 
düzenlemesi denildiğinde 
büyük ölçüde seçim yarışı akla 
gelmektedir. Schumpeter de, 
daha sonraki yıllarda siyaset 
bilimciler de demokrasiyi 
tanımlarken burada herhangi bir 
seçimin söz konusu olmadığını, 
seçim rekabetinin hakça, 
özgürce yapılmasını garanti 
eden kurumsal düzenlemelerin 
demokrasi için hayati olduğunu 
vurgulamışlardır. Robert Dahl, 
bu düzenlemelerden sekiz 
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ortaya çıkabileceğidir. “...
Madison’ın modelinin esası 
E.E. Schattschneider’ın (1960, 
140) açıkladığı gibi: ‘İyi bir 
demokratik sistem kamuyu 
(public) imkânsız şeylerin 
yapılmasını talep etmekten 
koruyan sistemdir.’” (Brunello, 
2018: 109). Halkın demokrasinin 
araçlarını kullanarak hukukun 
üstünlüğünü hiçe sayması 
ve imkânsız şeyleri talep 
etmesi nasıl önlenebilecektir? 
Burada halkın duyguları ve 
duyarlılıkları sömürülerek, 
halkın hukuk devleti ile 
bağlantılı bir demokrasinin 
dışına çıkan taleplerde 
bulunmasının yarattığı sorunları 
ve bu demokrasi açmazını 
(paradoksunu) incelemeyi 
amaçlıyoruz.

Halk Yönetimi, Demokrasi ve 
Popülizm

Demokrasinin ilk kez antik 
Yunan’da kuruluşundan 
modern demokrasinin başladığı 
Sanayi Devrimi sonrasında ve 
geliştiği 19. ve 20. yüzyıllar ile 
bugün geldiği aşamada halk 
kavramının farklı içerikleri 
olduğunu belirterek yola çıkmak 
istiyoruz. İlk yazılı kaynaklarda 
Yunan site devletlerinde 
varlığına işaret edilen demokrasi 
uygulamasında kabul edilen 
halk, en geniş anlamda 20 
yaşında Eklesia denilen genel 
meclislere katılan erkeklerden 
ibaretti (Sabine, 1969: 4). 
Eklesia yılda on kere kadar 
toplanan, genel sorunların ele 

alındığı ve tartışıldığı toplantılar 
yapmakla birlikte etkili karar 
üretilen bir yapıda değildi 
(Sabine, 1969: 4). Yönetim 
Atina’da toplumu oluşturan 
on kabileden seçilen onar kişi 
tarafından yürütülmekteydi ve 
onları da denetlemekle yetkili 
bir Beşyüzler Meclisi (yargı) 
mevcuttu. Sabine’a göre bu site 
devletlerinde “...halkın tümü 
tarafından yürütülen demokrasi 
bir yönetim türü değil, bir siyasi 
efsaneydi...” (Sabine, 1969: 
4). Burada görülen toplumun 
erkek nüfusundan bazılarının, 
tercihen o çağlarda toplumdaki 
yaşam ümidinin 30’lu yaşlar 
olduğu düşünülecek olursa, orta 
yaş olarak kabul edilebilecek 
20 yaşını geçen erkeklerin 
halk olarak kabul gördüğüdür. 
Kadınlar, işçiler, köleler ve 
göçmenler halk olarak kabul 
edilmemekteydiler.

Halk tanımı modern 
demokrasilerin ortaya 
çıkmaya başladığı 18. yüzyıl 
Britanya’sında, Fransa’sında, 
İsviçre’sinde veya ABD’sinde de 
orta yaşlı ve mülk sahibi erkek 
nüfusun dışına taşmamaktaydı. 
Bu tanımı zorlayan gelişmeler 
19. yüzyılın ilk demokrasi 
dalgasıyla aynı zamana gelen 
sosyalist hareketler, işçi 
sendikaları ve onların ön ayak 
olduğu işçi partilerinin (sosyal 
demokrat partiler) kurulmasıyla 
birlikte ortaya çıktı. İşçi partileri 
neredeyse bir yüzyıl süren 
mücadeleler sonunda seçimlere 
katılmaya ve parlamentolarda 

temsil olunmaya başladılar. 
Hemen hemen aynı zamanlarda 
kadın hareketleri de kadınların 
oy verme ve seçilme haklarını 
elde etmeye başladı. Halk ve 
seçmen olarak hemen her 
sınıftan erkekler, kadınlar ve 
daha sonra da gençler kabul 
edildiler. Bu bakış açısına göre 
seçime katılma hakkına sahip 
olan seçmenlerin bütünü halkı 
oluşturmaktadır. Ancak, tek 
kabul edilen halk tanımı bu 
değildir.

Fransız İhtilali (1789) ve 
sonrasında önce Avrupa’da, 
sonra dünyada yayılan 
milliyetçilik hareketlerinin de 
ürettiği ulusal halk hareketleri 
ortaya çıkmaya başladı. Bu 
dönemde Sanayi Devrimi’nin 
ve kentleşmenin de etkisiyle 
ekonomik ve toplumsal 
hayatta daha çok ve etkili rol 
oynamaya başlayan kitleler, 
aynı zamanda siyasal hayata 
da oy vererek olmasa bile 
protesto veya ayaklanmalarla 
katılmaya başladılar. Bu ortam 
milliyetçilik, sosyalizm ve 
demokrasi hareketlerinin 
etkisiyle kimliklerin yeniden 
sorgulandığı ve oluşturulduğu 
bir dönemi de beraberinde 
getirdi (Wiebe, 2002: 37 – 62). 
Büyük imparatorlukların 
milliyetçilik akımlarının 
oluşturduğu meydan okumalar 
karşısında gerilediği ve 
aralarında çıkan savaşlarla 
yeni sınırların çizildiği bir 
dönem Avrupa siyasetine 
damgasını vurdu. Aynı zamanda 
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imparatorlukların denizaşırı 
sömürgelerinin de arttığı ve 
yeni yeni toprakların aralarında 
bölüşülerek sınırlarının çizildiği 
bir dönem yaşanmaya başladı. 
Bu son derece çalkantılı yıllar 
köleliğin ortadan kaldırılmaya 
başlandığı bir aşamayı da birlikte 
getirdi. Kölelerin vatandaş 
olarak toplumla bütünleşmesi 
kimlik sorgulamalarını 
yaygınlaştırdı.

İşte tam bu aşamada önce 
Rusya’da her türlü erdemin, 
saflığın, temizliğin, ahlâkın 
ve adaletin kaynağını 
oluşturduğunu ileri süren, 
doğanın bağrında yaşayan 
emekçi kitleler olarak 
düşündükleri Rus köylüsünün 
(mujik) Rusya’da egemenliğin 
sahibi olması gerektiğini ileri 
süren Narodnichestevo hareketi 
doğdu. 1860’larda doğan 
ve 1870’lerde Çarlık polisi 
tarafından şiddetle bastırılan 
bu hareket bir aydın ve üst 
sınıflar hareketi olup, içinde 
hiçbir köylünün yer almadığı, 
adeta bir köye veya halka 
doğru hareketiydi. Monarşi ve 
burjuvazi karşıtı bir içerikteydi, 
ancak dönemi için yeterince 
köktenci (radikal) bir hareket 
olarak algılanmıştı. Çatışacak 
ve ölmeye hazır geniş kitleler 
barındırmadığı için de kısa 
sürede yok oldu.

Kısa bir süre sonra Atlantik’in 
diğer yakasında çıkan popülizm 
hareketiyse ABD’nin Orta-Batı 
bölgesindeki küçük çiftçilerin 
katıldığı ve önderlerinin 

de onlarla beraber yaşayan 
politika erbabı olan bir 
hareket olarak 1880’lerde 
doğdu. Demiryollarının tarım 
ürünlerine uyguladığı navlun 
fiyatlarını protesto eden, 
uygulanmakta olan mali ve 
para politikalarını eleştiren ve 
Wall Street’teki finans kapitalin 
ve Kuzey Doğu ABD’deki 
sanayicilerin karşıtı olan bu 
hareket, 1890’larda bir parti 
de kurdu (People’s Party). Bu 
parti çok yaşamamakla birlikte, 
popülistler 1940’lara kadar 
Demokrat Parti içinde önemli 
bir güç olarak hareket etmeye 
devam etti; daha sonra sağcı, 
beyaz ırkçı, dindar bağnazlık 
ögeleri geliştirerek Cumhuriyetçi 
Parti içinde İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında da gelişti. 
Sağcı popülizmin, Donald 
Trump’ın başkan seçildiği 2016 
seçimlerinde benzer temaları 
kullanan adaylarla birlikte, 
seçimlerin kazanılmasında da 
bir rolü olmuş gibi duruyor.

Bir başka halkçı hareket iki 
dünya savaşı arasında Kapitalist 
Batı ve Sosyalist Doğu arasında 
sıkışmış olan Doğu Avrupa’da bir 
üçüncü yol arayışı sonucunda 
yine bir köylü hareketi olarak 
doğdu, ama İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında Sosyalistlerin 
iktidara gelmesiyle bitti. Aynı 
yıllarda, Türkiye’de çıkan ve 
daha çok bir halka doğru aydın 
hareketi mahiyetindeki Halkçılık 
hareketi de benzer bir içerik 
gösterdi. Burada köylünün rolü 
hiçbir zaman başat olmadı. 

Daha çok aydınlar ve üst 
sınıfların köylüde keşfettikleri 
saflık, temizlik, erdem ve ahlâk 
etrafında idealist bir içerikte 
kaldı.

Aynı yıllarda Latin Amerika’da 
kentlerdeki geniş yoksul 
kitleleri hareketlenmeyi hedef 
alan ve Batı (Amerikan) 
emperyalizmine karşıtlığı 
ile temayüz eden halkçı 
hareketlerin ortaya çıktığını 
görüyoruz. Burada kökeni 
kırsal toplum olsa bile ondan 
kopmuş, kente gelmiş ve büyük 
yoksulluğa düşmüş geniş 
kitlelerin erdemli, saf ve temiz 
halk olarak addedildiği siyasal 
hareketler dizisi ortaya çıktı. 
Arjantin’de Peron gibi önemli 
siyasal kişilikleri de lider olarak 
siyaset sahnesine taşıyan bu 
hareket yirminci yüzyıl boyunca 
varlığını sürdürdü.

İki Dünya Savaşı sonrasında 
çöken emperyalist 
imparatorlukların geriye 
bıraktığı Asya ve Afrika 
topraklarındaysa bağımsızlık 
savaşı kazanmış olan liderler 
ve onların aşiret ve kabilelerine 
dayalı halkçılık hareketleri 
ortaya çıktı. Asya’da dini 
toplulukların da benzer rol 
oynadığı gelişmeler 1950’ler 
ve 1960’lar boyunca sürdü. Bu 
hareketlere genel olarak bakacak 
olursak yedi değişik türünün 
bugüne kadar ortaya çıktığını 
görebiliriz (Kutu 1) (ayrıca bkz. 
Kalaycıoğlu, 2019).

Bütün bu akımların sadece iki 
tane temel ögesi varmış gibi 
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görünmektedir: 1. “Halkın 
İradesi” (J. J. Rousseau’nun 
kullandığı anlamıyla (“volonté 
general” ), her türlü değerin 
üzerindedir. Edward Shils’in 
ifadesiyle popülizm halkın 
iradesini adalet ve ahlâkla özdeş 
olarak kabul etmiştir. 2. Yönetim 
veya liderle halk arasında hiçbir 
kurumun müdahil olmadığı 
doğrudan bir ilişkiye dayalı 
hükümet biçimi önerir (zikreden 
Worsley, 1969).

Burada “iradesi” olan yani 
adeta insani özellikleri bulunan 
bir kenetlenmiş toplum, 
bütünleşmiş, kaynaşmış, 
dayanışma içinde olan bir 
varlık olarak tekil bir canlı 
yaratık olarak halk iddiası 
bulunmaktadır. «Halk» 
ayrışmamış, farklılaşmamış, 
sınıflaşmamış dayanışma 
içinde davranan bir bütündür 
(collective) ki, birey bu bütünün

içinde erimiş, kaybolmuştur 
(bireysellik karşıtlığı, halkçılığın 
temel ögelerindendir). Halkın 
sınıf, ırk, din, cinsiyet vb. 
temelinde bir ayrışması yoktur; 
o muhteşem bir biçimde 
kaynaşmış bir kolektivitedir 
ve bir organik bütün olarak 
başka bir organik bütünle 
uzlaşmaz bir varlık mücadelesi 
içindedir: “Seçkinler/Elit” 
(Mudde, 2017). Halkçılık 
akımlarında toplum siyah ve 
beyaz olarak ikiye ayrılmıştır 
(manichean) ve en ufak bir 
çoğulculuk anlayışı mevcut 
değildir. Onlara göre toplum 
iyiler ve kötüler olarak ikiye 
ayrılmıştır. Buradaki kategoriler 
de mutlaktır: Tamamen iyi, 
saf, temiz olan halk ve onun 
karşısında habis, sömürgen, 
içten pazarlıklı, erdemsiz ve 
ahlak yoksunu, yoz seçkinler 
(elit). Bu iki uzlaşmaz kesim 
tamamen zıt çıkarlara sahip olup 

1. Aydın Hareketi (Rusya, Narodnichestevo 1870-)(Türkiye,  
Halkçılık 1930-)

2. Köylü/Çiftçi Hareketi (ABD 1880-1920)
3. Kent Yoksulları Hareketi (Latin Amerika 1930-)
4. Aydın Liderliğinde Köylü Hareketi (Doğu Avrupa 1920-

1940) (Türkiye 1945-1960)
5. Üçüncü Dünya, Kabile Dayanışmasına Dayalı Sömürge 

Karşıtı Bağımsızlık Hareketı (Özellikle Afrika 1950-
1980’ler)

6. Dindar, Mezhep, Etnik ve Sosyal Sınıf Dayanışması ve 
Seferberliğine Dayalı Anti-Emperyalist, Anti-Batı/ABD 
İçerikli Halkçı Hareketler (Özellikle Asya 1990-2000’ler)

7. Orta ve Alt Sınıfların Lıberalızm Karşıtı Muhafazakâr, Irkçı, 
Yerlici (Nativist) Populist Hareketleri (Avrupa ve ABD, 
1990’lar-2010’lar).

sürekli çatışan bir konumdadır. 
Böylelikle, halkçılık bireyselliğe 
yer vermediği gibi çoğulcu 
(plüralist) bir toplum ve kültür 
anlayışını da reddetmiştir.

Popülizmde halkın lideriyle olan 
ilişkisi doğrudan olup hiçbir 
temsili kurum, örgütlenme 
veya kural tarafından bunun 
bozulmasını da kabul etmez. 
Kurumlar lider tarafından 
bu bağı güçlendirmek veya 
korumak için kullanılabilirse 
de, kurum ve kurala dayalı bir 
anayasal veya yasal yönetim 
gerekli değildir. Bu bağlantıyı 
Peter Worsley en etraflı bir 
biçimde tanımlamıştır: “...
Popülistlerin tanımında HALK 
‘...sans coulotte [çulsuz] veya 
descamisados içeriğindedir’ veya 
kendisini tehdit altında hisseden, 
basit adamlar, yabancı düşmanı 
(xenophobic) olup, örgütlü işçi 
olarak davranış göstermeyecek 
derecede yetenekleri sınırlı 
olan, fakat kolayca milliyetçi 
imgelere yöneltilebilecek, her 
türlü dönüşümsel kimliğe sahip 
kitleler, halkı oluşturur– kısaca 
[Almanların ifade ettiği gibi] 
VOLK diyebiliriz”3 (Peter 
Worsley, 1969: 242).

Bu çözümlemede de görüleceği 
üzere halkçılık akımlarında 
(popülizm) halk tüm seçmenler 
veya yurttaşların oluşturduğu 
bir topluluk değildir. Halk 
burada tüm yurttaşların içinde 
bozulmamış, saf, temiz, her 
türlü erdem, ahlâk ve adaletin 
kaynağı olan bir topluluk olarak 
tanımlanmaktadır. Nitekim 

 n Kutu 1: Dünya’daki Belli Başlı Popülizm Hareketlerine 
Genel bir Bakış
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Rusya’daki halkçılık hareketinde 
de önemli bir figür olan anarşist 
Bakunin’e göre “halk ahlâki 
gerçeğin tek kaynağıdır... [halk 
derken] Benim aklıma gelen 
burjuva uygarlığı tarafından 
kirletilmemiş hergeleler 
(scoundrel) ve ayaktakımından 
(dregs) ibarettir”(Müller, 2016: 
14). Burada söz konusu olan bu 
anlamdaki halk (volk) ile onun 
lideri (führer) olarak bağrına 
bastığı politikacı arasındaki 
bağ hiçbir kurum, kural ve 
yasa tarafından zedelenmeyen 
doğrudan bir bağ olup, siyasal 
yönetimi de (reich) belirler.

Burada dikkat edilecek olan 
müthiş ideolojik dönüşümdür. 
ABD Başkanı Abraham 
Lincoln’un demokrasi 
tanımındaki halk yönetimindeki 
“halk”, gayet mahir siyaset 
erbabı tarafından alınmış; 
içeriği boşaltılarak, yurttaşlar 
ve seçmenler arasındaki “saf 
ve temiz, bozulmamış, gerçek, 
has” topluluk olarak halk 
tanımına dönüştürülmüştür. 
O rejim demokrasi değil, bir 
azınlık rejimi olan oligarşi 
olacaktır. Oysa demokraside 
halk ve seçmen özdeştir, zaten 
bu tür bir özdeşlik yoksa 
seçmenin halk olarak hareket 
etmesi kabul dahi edilemez. 
Burada bir yanda milliyetçilik 
akımlarının yardımıyla yerli 
ve milli olan, devleti kuran ve 
onun has evladı olan yurttaş 
(staatsvolk) formülüne dayalı bir 
halk iması kullanılmıştır. Diğer 
yandan İsviçre kantonlarında J. 

J. Rousseau’nun, ABD’nin küçük 
kent ve kasabalarındaki sivil 
toplum ve kent meclislerindeki 
Alexis de Tocqueville’in 
hayran kaldığı doğrudan halk 
katılımıyla yönetim, yazılı 
kuralı ve kurumsal düzenlemesi 
olmayan popüler demokrasi 
anlayışından yararlanılmıştır. 
Bu anlatımlarda adeta antik 
Yunan’daki Eklesia yeniden 
ve hiç olmadığı anlamda 
demokrasinin gerçek anlamı 
olarak canlanmaktadır. Ancak 
bu doğrudan katılım uygulaması 
geniş ve kalabalık topluluklar 
için olanaksızdır. O zaman 
temsili demokrasi anayasa, 
yasa ve kurumlara dayalı, 
yazılı kurallara göre yargının 
hakemliğinde oynanacak bir 
oyundur. Bu durumda da ortaya 
iki ayrı demokrasi modeli 
çıkmaktadır: Temsili, hukukun 
üstünlüğüne uyumlu demokrasi 
ve doğrudan demokrasi4.

Liberal Demokrasi ve 
Popülist Demokrasi 
Ayrışması Üzerine

Temsili, hukukun üstünlüğüne 
dayalı demokrasi olan liberal 
demokrasinin popülizmle bir 
ilgisi yoktur. O tür bir yapısal 
tasarımda iktidarın yasama 
ve yargı tarafından denetimi, 
sınırlandırılması ve yatay hesap 
sorulması söz konusudur. 
Seçimle hükümet başkanı olarak 
seçilse de, Başkan da onun 
Kabinesi’nin üyeleri de yasama 
denetimine ve hukuka tabidir 
ve bu keyfiyet bağımsız, tarafsız, 
ehil (competent) ve dürüst 

olarak çalışan yargı tarafından 
denetlenir. Eğer hükümet 
yasama tarafından seçiliyor ve 
güvenoyu ile destekleniyorsa, 
o zaman yürütme yasama 
tarafından gensoru, sözlü 
ve yazılı soru, araştırma ve 
soruşturmalarla denetlenir. 
Ayrıca, hükümet tasarrufları 
bağımsız, tarafsız, dürüst ve 
ehil yargıçların başkanlığındaki 
yargı tarafından denetlenir. 
Buna yatay denetim diyoruz. Bu 
denetimlere özgür olarak çalışan 
basın ve medya kurumları, sivil 
toplum, çıkar ve baskı grupları 
örgütlenmelerinin yaptıkları 
denetim ve etkiler de yardımcı 
olur. Ayrıca, seçmen de oy, 
protesto mitingleri, nümayiş, 
gösteri yürüyüşü gibi araçlarla 
tepkilerini göstererek iktidardaki 
yöneticileri denetler. Bunlar da 
dikey denetimi oluştururlar. 
Liberal demokrasi, yatay ve 
dikey denetimin etkisinde sınırlı 
hükümet (limited government) 
düzeneği olarak çalışır. Bu hem 
halkın katılma ve muhalefet 
etmesine, hem de halkın 
bireysel özgürlük ve haklarının 
korunmasına vesile olur (Bond 
ve Smith, 2013: 42–640).

Popülist demokrasideyse 
kurum ve kuralların etkili 
çalışmasından çok, halkın 
talep, tercih ve telkinlerini 
olabildiğince sınırsız olarak 
uygulamaya geçirmeye söz 
veren ve çalışan bir iktidar 
vardır. Burada kurum ve 
kurallar gereksiz hatta yoz 
birer müdahale aracı olarak 
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takdim edilirler. Onun için 
popülist liderlerin yaptığı 
ilk tasarruflardan bir 
tanesi kurumlara, özellikle 
mahkemelere kendileri gibi 
düşünen partizan yargıçlar 
bulup atamaktır. Örneğin, 
ABD’de Donald Trump 
döneminde de bu uygulamaya 
başvurulmaktaymış gibi 
görünmektedir5 (Levitsky ve 
Ziblatt, 2018: 188-190). Bu 
yolla Başkan’ın istediği gibi 
davranması karşısında direnç 
gösterecek bir yargı olması 
olasılığını azaltmak hedeflenir. 
Aynısı yasama organı için 
de, yürütmedeki kurumlar 
için de söz konusudur. Orada 
da hükümetin başkanı ile 
aynı düşünen bir çoğunluk 
üretilmeye çalışılır. Eğer bu 
üç husus gerçekleştirilirse, o 
zaman basın ve medya ve çıkar 
grupları başta olmak üzere sivil 
toplum örgütlerinin dışlanması 
ve susturulması yoluna sapılır. 
Bunların tamamının gerekçesi, 
halkın tercihlerine tercüman 
olan; onlara barış ve refah 
vadeden; endişe, öfke ve 
kırgınlıklarına çare olan bir 
iktidar üretmektir (Mounk, 
2018: 126 -131). İşte tam bu 
aşamada halkın tercihlerinden 
bahsedildiğinde bunların kimin 
ve hangi tercihleri olduğu sorusu 
ortaya çıkmaktadır.

Popülist Demokrasi’nin 
Ortak İrade Savı: Hayal mi, 
Gerçek mi?

Joseph Schumpeter (2003) 
tarafından gayet vazıh olarak 

gösterilmiş olduğu gibi 
toplumda kolektif organik 
irade veya Rousseau’nun 
ifadesiyle “volonté general” 
veya Türkiye’de ifade edildiği 
gibi “milli irade” mevcut olsa 
da uygulanması mümkün 
değildir. Bunlar bilimsel değil, 
romantik kavramlardır. Bir 
toplumun, yurttaşların, milletin 
tamamının kabul ettiği hiçbir 
ortak değer uygulamada yol 
gösterici olmayacak kadar genel 
ve muğlaktır. Schumpeter’in 
örneğini kullanmak gerekirse, 
bir toplumda herkes sağlıklı 
olmak ve esenlik (well-being) 
isteyecektir. Herkes sağlıklı 
olmayı isteyebilir, ama bunun 
için sigarayı bırakması, 
aşı olması veya vazektomi 
ameliyatına gereksinimi olduğu 
söylendiğinde birden bire 
sağlıklı olmak isteyenlerin 
kendi aralarında anlaşmazlığa 
düştükleri görülecektir. 
Bu listeye şeker, nişasta 
tüketmemek, içki içmemek, 
uzun yürüyüşler yapmak, havayı, 
suyu, toprağı kirletmemek için 
bazı duyarlılıklar göstermek 
eklenirse, birden bire sağlıklılık 
talep eden “milli irade”den 
artık pek de eser kalmayacağı 
görülecektir. Schumpeter’e göre 
bir “volonté general” mevcut 
değildir; çünkü bu durum 
“...herkesçe ayırt edilebilen 
mükemmelen tekil (unique) 
bir ortak irade veya değerin 
mevcudiyetini varsayar ki bu 
mümkün de değildir, mevcut da 
değildir...”6 (Schumpeter, 2003: 

252). Her konuda seçmenin 
bireysel irade ve tercihleriyle 
“milli irade” arasında bir 
bağlantı olabilmesi için bireysel 
tercihlerin bir ortak milli 
merkeze doğru kendiliklerinden 
yönlenebilmeleri gereklidir. 
Oysa özellikle iktisatçı 
Schumpeter’e göre bireysel 
tercihler piyasa içinde kolektif 
bir tek tercihe dönüşecek 
biçimde hiçbir zaman 
toplanmamaktadır. Dolayısıyla 
bireysel seçmenin tercihleri 
toplanarak milli iradeye 
ulaşılamayacaktır. O nedenle 
Schumpeter “volonté general” 
terimini bir tür hayal-i ham 
(fiction) olarak betimlemiştir.

Yakın tarihlerde Hans Kelsen’e 
atfen Alfred G. Cuzán (2015) 
“organik ortak irade”nin 
(organic common will) ister 
bir volk’a, ister bir millete, 
ister bir sınıfa ait olduğu iddia 
edilsin, bir ham hayal (fiction) 
olduğunu ileri sürmüştür. 
Cuzán bunu yazdığı makalede 
(2015) görgül olarak da ispat 
etmektedir7. Dolayısıyla popülist 
demokrasi, olmayan bir hayale 
ve onun ürettiği bir romantik 
duyguya dayanarak, bir azınlığın 
tercihlerini, kurumları, kuralları, 
anayasa ve yasaları yok sayarak 
hayata geçirmeye yönelen bir 
siyasal harekettir. Bu davranışın 
sonucu da temsili liberal 
demokrasi veya Amerika’daki 
adıyla Madison demokrasisine 
taban tabana zıttır8.

Üstelik bu aşamadan demokrasi 
olmayan halkçılık uygulamasına 
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geçmek de çok kolay bir 
adımdır. Siyasal kurum ve 
kuralları, anayasa ve yasaları 
es geçerek veya uygulamada 
görmezden gelerek, mutasavver 
bir hayali seçmen tercihi olarak 
“milli irade”ye dayandığını iddia 
ederek yönetmekle otoriter 
bir halkçılık uygulamasına 
geçilecektir. Artık milletin 
gerçek özü olarak kabul 
edilen halk ve onların tercih 
ve duyarlılıklarını anladığını 
veya belki de hissettiğini 
düşünen lideriyle doğrudan 
bir bağla, kurumların, kural 
ve yasaların müdahalesi 
olmaksızın yöneteceklerdir. Bu 
mükemmel bir azınlık sultasıdır 
ve eğer sadece liderin etrafında 
akrabaları, arkadaşları ve 
dostlarının ördüğü bir çemberle 
yönetim şekline dönüşürse, 
bir tek kişi yönetimi olan, 
Houchang E. Chehabi ve Juan 
Linz’in tabiriyle sultanizm 
yönetimi olacaktır (1998: 7).

Demokrasinin 
Sonlandırılmasında 
Popülizmin Rolü

Demokrasiden halkçılık ve 
halkın iradesi söylemleriyle 
otoriter bir yapıya dönmek 
sanıldığından çok daha kolaydır. 
Çünkü çağdaş toplumlarda 
demokrasi yanlıları da otoriter 
hatta totaliter rejim yanlıları 
da halk adına yönetmekte 
olduklarını ve yönetme hakkını 
halktan aldıklarını iddia 
etmektedirler. Birkaç Orta Doğu 
şeyhliği ve Asya monarşisi 
dışında Birleşmiş Milletler’in 

tüm üyeleri egemenliğin 
halkta olduğu, halklarının 
kendi kendilerini yönetme 
hakkı savına dayanarak devlet 
yönetimlerini kurduklarını ileri 
sürmektedirler. Temsili liberal 
demokrasi de dâhil olmak 
üzere tüm demokratik rejimler 
de, otoriter/totaliter rejimler 
de siyasal meşruluklarını 
halktan aldıklarını iddia ederler 
(Brunello, 2018: 113). Onun 
için halk veya milletin iradesi 
savı ile ortaya çıkan siyasal lider, 
parti veya hareketleri liberal 
demokrasi unsuru olan siyasiler, 
partiler veya hareketlerden 
ayırmak çok zordur. Buradaki 
ince ayrım ancak halkçı 
liderlerin halkın korkularını 
sömürmeye başlayıp, onlarda 
derin bir siyasal seçkin, siyasal 
kurum ve yasalara yönelik 
nefreti körüklediğinde ortaya 
çıkmaya başlar.

Bu popülist hareketlerin 
ortaya çıktığı toplumlardaki 
temel ayrımların etnik– ulusal 
kimlik temelli veya sosyal 
sınıf–gelir farkları temelli olup 
olmamasına göre çizdikleri rota 
farklı olmaktadır (Mukand ve 
Rodrik, 2017; Rodrik, 2018). 
Bu öneriyi yapan Dani Rodrik’e 
göre ilk tür halkçılık hareketleri, 
Italya’daki Salvini’nin Kuzey Ligi 
(Lega Nord), Yunanistan’daki 
Altın Şafak, İspanya’daki 
Vox, Macaristan’daki Fidesz, 
Almanya’daki AfD, Polonya’daki 
PiS gibi hem seçkin karşıtı hem 
de yabancı ve göçmen düşmanı, 
şoven ve hatta ırkçı hareketler 

halinde görülmektedir. Bu 
hareketler kolayca sağcı otoriter 
veya totaliter bir karakter 
kazanabilecek niteliktedirler. 
İkinci tür sosyo-ekonomik 
ayrımların önemli olduğu 
toplumlardaysa, sadece 
ekonomik seçkinler ve onların 
siyasal ortaklarına karşı bir 
tepki söz konusu olduğundan, 
Meksika’daki Obrador’un 
Morena Partisi, Filipinler’deki 
Duterte’nin PDP-Laban 
Partisi, İspanya’daki Podemos, 
Yunanistan’daki Syriza gibi 
sol eğilimli ve belki sosyalist 
bir otoriterliğe kayabilecek 
potansiyeli olan popülist 
hareketler doğmaktadır.

Bu siyasal parti ve akımların 
demokratik popülist olarak 
kalabilmeleri hukukun 
üstünlüğüne bağlı demokrasiyle 
olan bağlantılarına ve 
hukukun üstünlüğüyle barışık 
olup olmamalarına göre 
değerlendirilebilir. Bir hareket, 
lider veya parti demokrasinin 
iki temel ögesi olan siyasal 
katılma ve muhalefet olgularını 
geliştirmek için girişimde 
bulunur ve demokrasiyi daha 
doğrudan bir hale dönüştürmeye 
çalışırsa, bu durumda popülist 
bir demokrasi uygulamasından 
söz edebiliriz. Örneğin, 
İsviçre’de, İtalya’da, Fransa’da, 
Belçika’da olduğu gibi düzenli ve 
yasalarda ve tercihen anayasada 
tanımlanmış referandum 
hakkının genişletilmesi talebi 
bu bağlamda düşünülebilir. 
Ayrıca inisiyatif (initiative) 
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yoluyla halkın doğrudan 
yasal düzenleme yapmasına 
çalışmak, yahut geri çağırma 
(recall) gibi bir mekanizma 
kurarak görevini iyi yapmadığı 
düşünülen yöneticileri halkın 
görevden alması için halk 
oylaması yapmak gibi bir 
düzenleme de bu demokratik 
girişimlere örnek olabilir. 
Bu mekanizmalar ve seçmen 
girişimi yollarını geliştirmek 
için hukukta yeni adımlar atmak 
liberal demokrasiyle bağdaşan 
uygulamalardır; üstelik 
seçmenin katılımını genişleten, 
geliştiren ve doğrudan etkisini 
artıran içeriktedir. Bunların 
aynı zamanda itiraz hakkını 
ve muhalefeti de daha etkili 
kılan uygulamalar olması söz 
konusudur.

Ancak, popülist hareketlerin 
talepleri genellikle bunlarla 
sınırlı kalmamaktadır. Bu 
hareketler kırgınlıklar, 
kızgınlıklar veya korkuyla yola 
çıktıkları için günah keçileri 
arayan siyasal düşünce ve 
eylemleri barındırırlar. Siyasal 
ve ekonomik seçkinleri, sağcı 
içerikte olanlar azınlıktaki 
etnik grup, mezhep, dini 
topluluklarını, sığınmacı 
ve göçmenleri günah keçisi 
olarak hedefe koyarlar; onların 
haklarını hatta varlıklarını 
ortadan kaldırmayı talep ederler. 
Burada artık azınlık hakları, 
insan hak ve özgürlüklerini 
tehdit eden bir “halk hareketi” 
söz konusudur. Bu noktadan 
itibaren herkesi kapsayan 

seçmenle özdeş bir halk anlayışı 
yerini yavaş yavaş “öz veya yerli 
halk”, “saf ve temiz olanlardan 
oluşan halk” gibi anlayışlara 
terk eder ki bundan sonra 
artık demokrasideki halk ile bu 
anlayışın bağı kopar9. Halkın 
talepleri artık genellikle sesi 
çok çıkan bir azınlığın talepleri 
haline dönüşür. Böylece popülist 
demokrasi olarak başlangıçta 
görüntü veren bir siyasal 
hareket, azınlığın çoğunluğa 
hükmetmesiyle birlikte popüler 
bir otoriter harekete dönüşür. 
Görülebileceği gibi popülist 
demokrasi ile popüler otoriterlik 
arasında çok ince bir çizgi vardır 
ve bu çizgi kolayca aşılabilir.

Buradaki çizginin aşılmasını 
korumak demokrasinin 
kurum, yasa ve kurallarının 
ve ne derecede sağlam 
uygulanabildiğine bağlıdır. 
Burada seçmenin değerleri, 
özgürlük ve eşitliğe düşkünlüğü 
ve yazısız olarak uygulanan 
pek çok kural ve norm önemli 
rol oynamaktadır. Başta 
bağımsız, tarafsız, ehil ve 
dürüst çalışabilen bir yargının 
demokrasinin anayasası ve 
yasalarını koruyabilmesi bir 
garantidir. Medya ve basın 
özgürlüklerinin anayasal garanti 
altında korunabilmesi ikinci bir 
garanti oluşturur. Sivil toplumun 
ve seçmenlerin bu gelişmelere 
göre hukukun üstünlüğü 
ve demokrasiyi korumak 
konusundaki duyarlılıkları ve 
ona bağlı davranışları da üçüncü 
ve en etkili garantiyi sağlar.

Liberal Demokrasinin 
Popülist Demokrasiyle 
Mücadelesi

Demokrasinin anayasası olarak 
çok geniş halk kitleleri ve siyasal 
seçkinler tarafından kabul gören 
bir anayasanın mevcudiyeti bu 
aşamada son derecede önemli 
bir demokrasi sigortasıdır. 
Bunun uygulanmasına sadık 
kalacak bir yasama organı 
ve yargı da aynı derecede 
önemlidir. Seçmenlerin bu 
anayasaya sahip çıkması ve 
koruması da aynı derecede 
önemlidir. Bu tür bir anayasa ve 
ona dayanan yasa ve kuralların 
tavizsiz uygulanması popülist 
demokrasinin doğmasını 
engelleyemese bile popüler 
otoriter bir rejim biçimine 
dönmesini zorlaştıracağını hatta 
durduracağını söyleyebiliriz. 
Bunun en iyi örneğini iki 
popülist demokrasi hareketi 
olarak ortaya çıkan Amerika’daki 
Çay Partisi (Tea Party) ve 
Britanya’daki United Kingdom 
Independence Party (UKIP) 
olgusunda görmüş bulunuyoruz. 
Bunlardan her ikisi de bir ölçüde 
etkili oldular. Ancak sağcı 
muhafazakâr hareketler olarak 
ABD’de Cumhuriyetçi Parti, 
Britanya’daki Muhafazakâr Parti 
tarafından önerilerinin bir kısmı 
benimsendiğinde güçlerini 
arttırarak referandum ve seçim 
sonuçlarını etkilediler. Ancak, 
anayasa ve kurumları istedikleri 
gibi kural dışı yönetmeye kalkan 
siyasal liderler ürettiklerinde, bu 
liderlerin yargı, medya, basın, 
sivil toplum ve seçmenden 
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direnç görerek düzey yitirdikleri 
görüldü. Anayasa, demokratik 
kurum ve kurallar popülist 
liderler tarafından istedikleri 
gibi eğilip bükülemedi. Hatta 
Cumhuriyetçi Parti’nin 
başkan adayı olmayı başaran 
popülist Donald Trump 
başkan seçilse bile Temsilciler 
Meclisi tarafından azledildi 
(impeached), fakat Senato’daki 
Cumhuriyetçi Senatörlerin 
çoğunluğu tarafından 
yargılanması reddedildi. 
Anayasa ve kurumların 
çalıştığı ve demokrasinin 
korunması yönünde işlev 
gördüğü görüldü. Britanya’da 
Avrupa Birliği’nden (AB) 
ayrılma kararı (Brexit) 2016 
referandumundan çıkmakla 
birlikte, bu süreç anayasa ve 
parlamento içinde tartışılan bir 
karar haline geldi. Muhafazakâr 
Parti’nin iki seçim (2017 ve 
2019) sonunda bu fikre sahip 
çıkan bir hizbin ve liderinin 
yönetimine girmesinden sonra 
Brexit uygulamasına geçilebildi. 
Bu süreçte Britanya Yüce 
Mahkemesi (Supreme Court) 
iki kere kritik kararlarla anayasa 
ve kurumlara uygun yönetim 
yapılmasına Muhafazakâr Parti 
liderleri olan Başbakanlar May 
ve Johnson’u, 2017 ve 2019’da 
zorladı. Anayasa, yasalar, 
kurumlar ve kurallara karşın ve 
onları es geçerek, yok sayarak, 
“halkın iradesi” diye bir siyasal 
kararın zorla uygulanması, bu 
iki köklü liberal demokraside 
de 2016’dan sonra yaşanan 
gelişmelerde kolay olamadı. 

Süreçler seçmen tercihlerini 
etkileyerek siyasal kararların 
içeriklerini popülist siyasal 
liderler ve muhafazakâr 
partilerin savundukları içerikte 
çıkmalarına neden oldularsa da, 
kurumların, anayasa ve yasaların 
işleyişi; medya, basın ve ifade 
özgürlüklerinden herhangi 
bir aşınma veya kalite düşüşü 
olmadı.

İktidar ortağı olan popülist 
partilerin de kısa süreler 
içinde yapılan seçimlerle veya 
ortaya çıkan skandallarla bu 
statülerini kaybettiklerini İtalya 
ve Avusturya’da gördük. Aynı 
süreçte Altın Şafak Partisi’nin 
Yunanistan’da varlığına son 
verme kararı alarak siyaset 
sahnesinden çekildiği de 
görüldü. Fransa’da son on yılda 
iki defa Başkanlık seçiminde 
ikinci tura kalan Ulusal Cephe 
Partisi adayları baba ve kızı 
Le Pen’ler her iki seferde de 
-hatta ikinci seferde oylarını iki 
katına çıkartmalarına karşın- 
büyük oy farkıyla seçimlerin 
ikinci turunda kaybettiler. 
Kuzey Avrupa ülkelerinde ve 
İsviçre’de seçimlerde ikinci ve 
üçüncü sıraya kadar tırmanan 
popülist partilerin iktidar 
koalisyonlarına genellikle 
alınmadığı, girseler bile kısa süre 
sonra koalisyonların bozulup 
muhalefete düştükleri görüldü. 
Almanya’da ortaya çıkan 
popülist partilerin bölge (länd) 
seçimlerinde bir iki başarısı 
olmasına karşın henüz ulusal 
seçimlerde başarılı olmadıkları 

görülmektedir. Bu artan popülist 
hareketlerin kamuoyunu 
etkilemek, göçmen ve azınlık, 
özellikle Yahudi ve Müslüman 
düşmanlığını körükledikleri ve 
bu konuda ülkelerinin siyasal 
zihniyet yapısında daha sağa 
doğru bir kayışa yol açtıkları 
görülmektedir. Ancak, yasama, 
yargı, medya, basın ve sivil 
toplumun liberal demokrasiye 
olan bağlantıları güçlü 
olduğunda popülist demokratik 
hareketlerin demokrasinin 
yozlaşmasına yol açmasının 
kolay olmadığı bu örneklerde 
saptanmıştır.

Burada dikkat edilecek olan 
husus hukukun üstünlüğüne 
bağlı demokrasiyi savunan 
siyasal partilerle popülist 
demokrasi hareketleri arasındaki 
ilişkilerin niteliğidir. İki farklı 
strateji izlendiği görülmektedir. 
Almanya’da ve bir ölçüde 
Fransa’da olduğu gibi siyasal 
partiler ve seçmenin popülist 
partileri, onları hükümette 
etkili olabilecekleri rollere 
getirmeyecek biçimde 
dışlamaları bir uygulamadır. 
Avusturya, İtalya veya İspanya’da 
olduğu gibi onları iktidar 
koalisyonlarına alarak bir 
yandan onlara da hükümet 
sorumluluğu yüklerken, diğer 
yandan onların bazı önerilerini 
hükümet politikası haline 
getirmelerine fırsat verilmesi de 
bir diğer stratejidir. Bu durumda 
popülist demokrasi partileri 
meşruluklarını güçlendirmiş 
ve daha yüksek mevkiler 
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için mücadeleye bilenmiş 
olmaktadırlar. Bu durumda 
popülist partilerin sol veya 
sağ popülistler olmasına göre 
farklı yönlere doğru siyasetin 
ve siyasal zihniyetin merkez 
sıkletinin kaydığı görülmektedir. 
Ancak, şimdilik bu siyasal 
partilerin tek başlarına iktidara 
gelebilecek gibi bir başarı elde 
edememeleri sonucunda kısa 
sürelerle iktidarda kalsalar bile, 
uzun dönemli kurumsal ve yasal 
tahribata yol açamadıkları ve 
ülkelerindeki liberal demokrasi 
rejimini aşındıramadıkları 
görülmüştür.

Bunun bir istisnasının ABD’de 
Donald Trump yönetimi olduğu 
görülmektedir. Doğal olarak 
2020’deki COVID-19 küresel 
salgınının etkileri altında tüm 
devletler sınırlarını daha sıkı 
kontrol altına alıp, yolculuk 
kısıtlamaları getirerek, popülist 
partilerin temel konularından 
olan göçmen politikalarını 
değiştirmişe ve onların elinden 
güçlü bir siyasal seferberlik 
aracını almışa benzemektedirler. 
Bununla birlikte ortaya çıkan ve 
derinleşmekte olan ekonomik 
daralma ve bunalımın siyasal 
sistemleri nasıl etkileyeceği 
henüz belli değildir. Örneğin, 
hiçbir ABD Başkanı ikinci 
defa seçilmek için seçim 
sürecine girdikten sonra çıkan 
ekonomik daralma durumunda 
seçim kazanamamıştır. Son 
zamanlarda buna Jimmy 
Carter’in Ronald Reagan‘a 1980 
seçimlerinde yenilmesi, 1992 

seçimlerinde de George H. W. 
Bush’un William J. Clinton’a 
kaybetmesi örnek gösterilebilir. 
Nitekim seçimlerden sonra 
Başkan Clinton’a nasıl olup 
da kazandığı sorulduğunda 
verdiği “ekonomi yüzünden 
tabii, budala” (its the economy, 
stupid) yanıtı ünlüdür. 2020 
seçimlerine giderken müthiş 
bir ekonomik bunalım, tam 
istihdama yakın bir durumdan 
1930’lardaki Dünya Ekonomik 
Buhranı boyutlarında bir işsizlik 
olgusuyla karşılaşan Başkan 
Trump’ın seçimi kaybetmesi pek 
de şaşırtıcı olmayacaktır10.

Popülist demokrasinin 
yasamanın, siyasal partilerin, 
yargının, medya ve basının, 
sivil toplum ve seçmenin 
demokrasiye ve demokrasinin 
ayrılmaz parçası olan ifade 
özgürlüğü, siyasal haklar ve 
hukukun üstünlüğüne olan 
duyarlılığının yerleşik olmadığı 
ortamlarda farklı bir etkiye sahip 
olduğu görülmektedir. Sovyet 
sisteminin 1991’de çökmesinden 
sonra kurulan Orta ve Doğu 
Avrupa demokrasilerinde liberal 
demokrasiye (Madisonian 
democracy) güçlü bir destek 
henüz mevcut değildir. Liste 
bu ülkelerle de sınırlı değildir. 
Polonya, Macaristan, Slovakya, 
İsrail, Türkiye, Brezilya, Meksika, 
Rusya, Romanya gibi ülkelerde 
güçlü popülist liderler ve 
partilerin siyasal kampanyaları 
çok daha etkili olmuş ve 
bu partiler tek başlarına 
iktidara gelebilmişlerdir. O 

zaman yüksek mahkemelere 
kendi yandaşlarını atamak, 
medya ve basındaki muhalif 
sesleri susturmak için onları 
tutuklamak, yargılayıp hapis 
cezalarına çarptırmak, yerel 
ve ulusal seçimlerde aday 
olarak çıkan muhalifleri çeşitli 
suçlamalarla tutuklamak 
ve seçimlere girmelerini 
engellemek mümkün 
olabilmiştir. Bu süreç uzadıkça 
liberal demokrasinin henüz 
kurumsallaşamayan yapıları da 
aşınmıştır.

Latin Amerika’da da önemli 
örnekler ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan en sonuncusu olan 
Jair Bolsanaro’nun Brezilya 
için İttifak (Aliança pelo 
Brasil) Partisi’nin Brezilya’daki 
yükselişi de benzer bir popülist 
demokrasi görüntüsündedir. 
20 Nisan 2020’de yapılan 
küresel salgına karşı alınan 
hükümet önlemlerini protesto 
toplantısına katılan Başkan 
Bolsonaro’nun bu toplantıda 
“Gerçekten, ben anayasayım” 
dediği the Economist (Politics: 
25 Nisan 2020) dergisinde 
yazılmaktadır. The Brazilian 
Report aynı haftadaki sayısında 
Bolsonaro’nun ünlü mutlakiyetçi 
Fransız Kralı 14. Louis’nin 
“Ben Devletim” iddiasından 
beri yapılan en mutlakiyetçi 
iddiada bulunduğunu belirten 
bir yazıyı Bolsonaro’yu 14. Louis 
olarak gösteren bir fotoğrafla 
yayınlamıştır11. Toplantıya 
katılanlar Brezilya’nın yasama 
organı olan Kongre’nin 
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ve Yüce Mahkeme’nin 
kapatılmasını ve ordunun 
küresel salgınla uğraşmak 
için görevlendirilmesini talep 
etmişlerdir. Bolsonaro’nun 
karantinanın uzatılmasını 
savunan Sağlık Bakanı’nı 
görevden aldığı da the 
Economist’te belirtilmektedir 
(Politics: 25 Nisan 2020). Halk 
olarak sahaya sürülen bir 
kitlenin avazelerine dayanarak 
halkın isteği üzerine nezleden 
farklı olmayan bir hastalık olarak 
tanımladığı COVID-19 salgınına 
karşı önlem almamayı savunan 
bir seçilmiş Başkan, kendisini 
anayasa olarak ilan ederek, 
anayasa, yasa ve kurumları 
görmezden gelebilmektedir. 
Popülist demokrasinin özünde 
işte bu keyfi mutlakiyetçi 
tutumla yönetimi “halkın 
tercihi” veya “volonté general” 
olarak kabul eden siyasal biçem 
(üslup) yatmaktadır. Bu belki 
bir azınlığın desteği ile bir 
anlamda popüler olabilir ama 
bu uygulamayı halkın halk 
için yönetimi olarak kabul 
etmek, en azından en geniş 
muhayyelenin ötesinde bir 
değerlendirmedir. Milyonların 
ölmesiyle sonuçlanabilecek 
bir adımı atmayı halk için 
yapılan bir girişim olarak nasıl 
değerlendirebiliriz? Liberal 
demokrasi (Madisonian 
Demokrasi) ile Popülist 
demokrasi arasındaki en açık 
seçik görülen fark işte bu tür 
söylemler ve onları izleyen 
eylemlerin etkili denetleme 
ve dengeye tabi olmayan 

kurumsal düzenlemeler 
içinde gerçekleştirilip 
gerçekleştirilememesinde 
ortaya çıkmaktadır. Liberal 
demokrasiye inanan hiçbir 
siyasal lider ve partiden 
bugüne kadar Bolsonaro’nun 
söylemi türünde bir söylem 
ve ona dayanan bir eylem 
girişimi görülmemiştir. Liberal 
demokraside anayasaya saygı, 
hukukun üstünlüğü, kurum ve 
kuralların etkin uygulandığı 
bir denetim ve denge ortamı 
ve seçmen ve temsilciler 
tarafından paylaşılan bir inanç 
siyasette egemendir. Popülist 
demokrasideyse kendisini 
desteklediğini düşündüğü, yine 
kendinden menkul bir “halk” 
tanımı ve o “halk kitlesinden” 
aldığı güçle her türlü 
mutlakiyetçi, kişisel ve keyfi 
uygulamayı yapma cüretinde 
olan bir siyasal lider ve onun 
yönetimi söz konusudur. Bu 
aşamada demokrasinin sınırına 
ulaşılmıştır. Bundan sonrası 
artık otoriter bir siyasal rejim 
uygulamasıdır.

Sonuç: Demokrasi ve 
Otoriterlik arasında Popülist 
Demokrasi

Popülizm temel özellikleri 
itibariyle manichean bir toplum 
algısı, tekil ve organik bütünlük 
arz eden, çoğulculuk karşıtı 
halk ve seçkin tanımlaması ve 
mücadelesiyle, yasa, kural ve 
kurumlara olan antipatisiyle 
olağanüstü bir otoriterlik 
potansiyeline sahiptir. Popülizm 
genellikle bu söylemi kullanan, 

çoğu sağcı, yabancı düşmanlığı, 
ırkçılık, şovenlik ve geçmişte 
kalmış bir altın çağ hayalini 
yeniden canlandırmaya yönelen 
siyaset erbabının etki alanına 
giren kitlelere dayanır. Bu 
kitleler yoksul, varlıklarını 
tehdit altında gören, hayatın 
kendilerine iyi davranmadığını 
düşünen, kırgın, öfkeli ve 
aynı zamanda da korku içinde 
olabilen kitlelerdir. Bunları 
gerçek temiz, saf, her türlü 
ahlâkın kaynağı halk olarak 
gören ve hareketlendiren 
siyasilerin hareketi olarak 
popülizm sağda ırkçı ve yabancı 
düşmanı, azınlık düşmanı, 
göçmen ve sığınmacı düşmanı 
bir harekete dönüşerek etnik 
milliyetçi bir zeminde kolayca 
faşist hareketlerin militan 
temelini oluşturmuşlardır. Solda 
da kapitalizm ve ekonomik 
seçkinler ve onların yakın 
durduğu siyasal partilere 
düşmanlık içinde hareket 
eden komünist ve sosyalist 
hareketler olarak doğmuşlardır. 
Bu iki tür popülist hareket 
de demokratik bir süreçte 
seçimlere katılarak yarışsalar 
bile, iktidara geldiklerinde 
hukukun üstünlüğüne saygılı 
bir demokrasi (Madison 
demokrasisi) içinde kalarak 
hareket etmemektedirler. Kısa 
sürede ve hızla evrim geçirerek 
otoriter rejimlere döndüklerini 
1920’ler İtalya’sında, 1930’lar 
Almanya’sında, 1940’lar 
Arjantin’inde, Peru’sunda, 
2000’ler Venezuela’sında, 
2020’ler Brezilya’sında 
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görebilmek mümkündür.

Ancak her popülist demokrasi 
hareketinin çıkışı aynı sona 
ulaşamamaktadır. Anayasanın, 
demokrasinin anayasası 
olarak yaygın kabul gördüğü, 
hukukun üstünlüğüne güven 
ve saygı duyulan demokrasi 
uygulamalarında, yasama, yargı, 
medya, basın, sivil toplum 
ve seçmen bu tür hareketleri 
dengeleyen ve denetleyen 
etkilerle bir süre sonra 
etkisiz hale getirebilmektedir. 
Fransa’daki Ulusal Cephe ve Le 
Pen liderlikleri, Hollanda’daki 
Wilders, Britanya’da Farage12, 
Avusturya’da Haider ve 
ölümünden sonra Özgürlük 
Partisi, İtalya’da Salvini ve Kuzey 
Ligi, hatta Yunanistan’daki Altın 
Şafak kısa etkiler sonrasında 
her seferinde demokrasiyi 
yozlaştıramadan şimdilik geri 
püskürtülmüşlerdir. Ancak, 
demokrasinin anayasasının 
mevcut olmadığı, yasalar, 
kurum ve kuralların geniş 
kabul ve destek görmediği yeni 
demokratikleşme süreçlerindeki 
ülkelerde görülen popülist 
demokrasi hareketlerinde 
durum farklıdır. Peru’da 
Fujimori, Macaristan’da Orban, 
Polonya’da Kaczyinski, Rusya’da 
Putin, Türkiye’de Erdoğan, 
İsrail’de Netanyahu, Hindistan’da 
Modi, Filipinler’de Duterte gibi 
liderlerle siyasal hareketlerini 
yöneterek demokratik seçimlerle 
iktidara gelmişlerdir. Sonra 
kolayca iktidarın içerisinden 
yapılan bir değişimle, hatta bir 

autogolpe13 vasıtasıyla popülist 
demokrasiyi popüler bir 
otoriter rejime dönüştürmeyi 
becermişlerdir.

Bu açıdan bakıldığında popülist 
demokrasi hareketleri, aksi 
ispatlanmadığı sürece demokrasi 
içinde gelişen ve popüler 
otoriterliğe giden yoldaki ilk 
adımı oluşturan hareketlerdir. 
Popülist demokrasi sözcüleri 
halkın toplumda aşağılandığı, 
dışlandığı, katılımının 
engellendiği, daha fazla katılımı 
ve eşitlik talepleriyle ortaya 
çıkarlar. Aynı zamanda da 
uzman ve seçkin karşıtlığı ve 
onlarla ilişkilendirilen anayasa, 
yasa, kural ve kurum karşıtlığı 
söylemiyle ortaya çıkarlar. 
İktidara geldiklerinde de 
anayasa takiyyesi, kurumları 
içten değiştirme veya yıkma, 
yasaları görmezden gelme veya 
işlerine geldiği gibi yorumlama 
yoluna giderek yasa, kural ve 
kurumlarla yönetilen, denge ve 
denetime tabi, hesap verebilen 
sınırlı hükümet yönetimi olan 
liberal demokrasiyi tahrip 
etmeye yönelirler. Bireysel 
özgürlükler ve hakların hukuk 
devleti güvencesi altında 
korunduğu bir rejim artık 
mümkün olmayacaktır. Yerine 
halk olarak kabul ettikleriyle 
lider arasında kurumsal denge 
ve denetimi olmadığı veya 
marjinalleştiği bir yönetimi 
hayata geçirerek kişisel, keyfi, 
yasaları es geçen bir otoriter 
yönetim geliştirirler. Onun 
içindir ki, tersi ispatlanana 

kadar popülist demokrasi 
girişimleri demokrasiyi içeriden 
değiştirerek otoriter bir rejim 
kurmanın ilk adımı olarak kabul 
edilmelidir.
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Son Notlar

1. Tanımın orijinal İngilizce metni 
şöyledir: “...the democratic 
method is that institutional 
arrangement for arriving at 
political decisions in which 
individuals acquire the power to 
decide by means of a competitive 
struggle for the people’s vote.” 
(Schumpeter, 2003): 269.

2. Dahl demokrasinin siyasetçiler, 
basın ve medya tarafından 
çok anlamlı bir kavram haline 
dönüştürüldüğünü, bilimde 
gerekli olan tekil anlamı 
olan ve her bilim adamının 
duyduğunda tamamen aynı 
şeyi anlayabileceği, örneğin 
yerçekimi, yoğunluk, tür, görece 
yoksunluk gibi bir kavram 
olmadığını belirtmiştir. Onun 
için demokrasi kavramını 
siyaset biliminde kullanmamayı, 
yerine “polyarchy” kavramını 
kullanmayı önermiştir (R. 
Dahl, 1971: 3). Ancak öneri 
tutulmamış ve siyaset bilimciler 
yaygın bir biçimde demokrasi 
kavramını kullanmaya devam 
etmişlerdir. İlginç olan, çoğu 
siyaset bilimci Robert Dahl’ın 
önerdiği polyarchy kavramını 
demokrasi olarak kabul ederek 
bu kullanımı sürdürmüşlerdir.

3. Köşeli parantez içindeki 
açıklama ve çeviri yazar 
tarafından yapılmıştır.

4. Amerikan siyasal hayatı üzerine 
uzmanlaşmış olan meslektaşlar 
biraz daha farklı olarak 
buna Madison demokrasisi 

(Madisonian Democracy) 
ve onun karşısında halkçı 
demokrasi (Populist Democracy) 
şeklinde yaklaşmaktadırlar. 
Bu iki farklı model demokrasi 
konusuna A.B.D. anayasasının 
1780’lerde yapımı sırasında da 
Federalist Papers olarak bilinen 
bu anayasanın siyasal – ideolojik 
gerekçelerinin derlendiği 
risalelerde de ayrıntılı olarak yer 
ayrılmıştır. ABD bugüne kadar 
genellikle Madison demokrasisi 
olarak adlandırılan kurumlara 
ve kurallara dayanan, bireyin 
özgürlük ve haklarını koruyan 
kurumlar aracılığıyla çalışan 
bir demokrasi olarak işlemiştir. 
Ancak, 2016 seçimlerinde bu 
modele karşı en büyük meydan 
okuma Başkanlık seçimini 
kazanan Donald Trump ve 
Cumhuriyetçi Parti aracılığıyla 
ortaya çıkmıştır. Populist 
Demokrasi uygulaması olan 
Trump yönetimi, ABD’nde bu 
iki model arasındaki çatışmanın 
tekrar su yüzüne çıkmasına 
neden olmuştur (Brunello, 
2018).

5. Donald Trump iki Yüce 
Mahkeme yargıcı ve 51 Federal 
Temyiz Mahkemesi (US Courts 
of Appeals) yargıcı, 138 ulusal 
mahkeme (US District Courts) 
yargıcı ve diğer yüksek yargıya 
da 17 yargıç atamış bulunuyor 
(https://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_federal_judges_
appointed_by_Donald_Trump).

6. Schumpeter’in ifadesinin 
İngilizcesi şöyledir: “...For 
that concept presupposes 
the existence of a uniquely 
determined common good 
discernible to all.” (2003: 252).

7. Mancur Olson (1971) bireysel 
tercih ve kararlarla kamu malı 
veya hizmeti arasında aslında 
birbirine zıt bir ilişki olduğunu, 
rasyonel tercih kuramına 
dayanarak ispatlamıştır. Bireysel 
tercihler doğal olarak belirli 
bir orta noktada toplanarak 
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bir kamu tercihine yol 
açmamaktadır. Ayrıca, kamu 
malı veya hizmeti üretmek 
için insanların tekil kararlarına 
dayanarak hareket edilirse, 
rasyonel olan bireysel davranışın 
hiçbir şey yapmaksızın 
kamu malı veya hizmetinin 
üretilmesini bekleyip sonra onu 
bedava olarak kullanmak olduğu 
da Olson tarafından ortaya 
konmuştur.

8. Çağdaş demokrasi partiler eliyle 
yönetimdir. Parti toplumdaki 
sadece bir kesimin (part) 
yönetimi demektir. Bir partinin 
sunduğu kamu politikası 
uygulamaları paketi ve onu 
uygulamaya çalışacak aday listesi 
seçmenin yeterli bir kesiminin ki 
bu çok ender durumlarda geçerli 
oyların %50’sini geçmektedir, 
desteği ve oyuyla hükümet olur. 
Seçmen davranışının ilk yasası 
“...tüm hükümetlerin azınlık 
hükümetleri...” (Cuzán, 2015: 
146) olduğunu söyler. Tüm 
çağdaş demokrasiler azınlıkları 
temsil ederler, kısa bir süre 
için seçim kanunlarındaki 
düzenlemelere göre yasama 
organında yeterince çoğunluk 
elde ederek kamu politikalarına 
şekil verirler ve sonra seçmen 
davranışının üçüncü yasası olan 
“...hükümet etmek oy kaybına 
yol açar ve seçmen desteği 
yitirilmesiyle sonuçlanır...” 
(Cuzán, 2015: 416) gereği 
seçimi kaybederek hükümeti 
muhalefet partilerinden birisine 
veya bir koalisyona devrederler. 
Oysa popülist demokratlar 
gerçek, saf ve temiz halkın 
temsilcileri olarak, onları yoz 
ve sömürgen seçkinlerden 
korumak için iktidara gelmiş 
olduklarını düşündükleri için, 
seçim kaybetmeye tahammülleri 
de yoktur; saf ve temiz halkı 
yine nasıl yoz ve sömürücü 
seçkinlerin insafına terk 
edebilirler? Bu olguyu Türkiye 
en bariz biçimde ilk kez 1957 

seçimlerinde oy kaybettiğinde 
Demokrat Parti’nin içine girdiği 
ruh hali ve bunalımla 1959’da 
demokrasiyi terk edişiyle 
yaşamıştır (Kalaycıoğlu, 1998: 
41).

9. Trump da daha önceki Orta 
ve Doğu Avrupa’daki Meciar 
ve Orban örneklerinde olduğu 
gibi kamu politikalarının 
çalışkan, sadık ve göçmen 
olarak yeni gelmemiş, ülkede 
doğup büyümüş, ülkenin gerçek 
sahiplerine yaraması gerektiğini 
savunarak iktidara gelmiştir. 
Donald Trump uzun zamandır 
kültürel muhafazakârlığın 
değerleri olan din, kişisel 
ahlak, suç ve asayiş temalarının 
muhafazakârların endişe 
duyduğu temel konu olan 
göçmenlerle fevkalade güzel 
bağlantısını kurabilen aday 
olarak seçimleri kazanmıştır 
(Weyland ve Madrid, 2019: 
80-81).

10. Bu kez beklenmedik bir 
küresel virüs salgını bu ani 
ekonomik bunalıma yol açmış 
gibi görünmektedir. Onun 
için Trump yönetimi aslında 
ekonominin çok iyi ve sağlam 
olduğunu, salgın olmasa 
mükemmel bir ekonomik 
durumda olacaklarını iddia 
etmektedir. Ancak, salgını 
yönetememek de ekonomik 
bunalımın nedenlerinden 
bir tanesidir. Onun için ABD 
seçmeninin Trump yönetiminin 
bu konuda o kadar da 
sorumluluktan vareste olduğunu 
düşüneceğini gösteren pek bir 
kanıt da bulunmamaktadır. 
Bu açıdan Carter ve Bush 
yönetimleriyle olan paralellik 
tam değildir, ama yine de 
ekonomik daralmada seçime 
giren Başkan kaybeder kuralının 
bu kez de işleyip işlemeyeceği 
Kasım 2020’de görülecektir.

11. (https://brazilian.report/
coronavirus-brazil-live-
blog/2020/04/20/jair-bolsonaro-

i-am-the-constitution/).
12. Farage’ın Britanya’da COVID-19 

salgını yaygını başladığında 
yayınladığı bir tweet’de bu tür 
politikacıların zihin dünyasına 
iyi bir ayna tutmuştur. 
Tweet’inde Farage “Dünya 
Sağlık Örgütü, zorbalık yapıp 
bize ne yapacağımızı söylemek 
isteyen “zeki insanlar” ın başka 
bir kulübüdür. Dikkate almayın 
demiştir.” Farage bu mesajda 
popülistlerin seçkin (elit) 
düşmanlığı temasını Dünya 
Sağlık Örgütü’ndeki uzman 
doktorlara karşı kullanarak, 
onların yoz insanlar olarak saf 
ve temiz halkı aldatmak veya 
sömürmek peşinde olduklarını 
ima etmektedir. Herhalde 
Farage’ın kendisini dinlemeyi 
tercih eden popülist Britanya 
Başbakanı Boris Johnson da 
kısa süre içinde COVID-19 
teşhisiyle hastaneye yatırılmıştır. 
Liberal demokrasi gerçeklere 
dayalı yönetim oluştururken, 
popülist demokrasi gerçek-ötesi 
inançlar ve gerçek dışılığa dayalı 
bir düşünce sistemi ve söylemle 
yönetimi hedeflemektedir. Onun 
için liberal demokrasi gerçekler, 
kanıtlar üzerinden hesap 
vermeye dayalı olarak çalışır, 
popülistler ise hesap vermeyi 
yasamada ve yargıda düşman 
oldukları seçkinlerin komplosu 
olarak sunarak, bundan itinayla 
kaçınır, kendi kurdukları 
ve inandıkları komplo 
kuramlarının pembe dünyasında 
var olmayı tercih ederler.

13. Autogolpe Latin Amerika’da 
sıkça yapılan iktidardaki bir 
liderin kendi kendisine darbe 
yaparak yasama, medya, basın 
ve sivil toplumu susturarak, 
olağanüstü yetkiler sağlayarak 
iktidarını mutlaklaştırmasına 
verilen addır. Ayrıca, saray 
darbesi veya putsch diye 
de anılan darbe türüyle 
benzerlik gösteren bir darbe 
uygulamasıdır.




