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Önsöz 

Popülizm her yerde güç kazanıyor ve yerleşik 

demokrasiler için alarm zillerini çalıyor. O yüzden geçtiğimiz 

birkaç yılda popülizm konulu bilimsel çalışmalarda patlama 

yaşandı. Tarihçiler, antropologlar, siyaset bilimcileri, 

sosyologlar ve gazeteciler popülizm konusunda yoğun bir 

tartışmanın içerisindeler. 

Demokrasilerin kalitesini ve geleceğini etkileyen bu 

evrimsel olgudan, yüzü olmayan Japon hayaleti Noppera-bo  

gibi korkuluyor. 

Türkiye'deki bilimsel çalışmalar ise çok değerli olmakla 

birlikte henüz yeterli düzeyde değil. Dileğim hem akademik 

çevrelerde hem de basında bu konunun daha çok işlenmesi 

ve tartışılmasıdır. 

Emekli bir diplomat olarak, bu kitapçıkla popülizmle 

mücadeleye mütevazı da olsa katkı sağlamak istememin bir 

nedeni konunun dış politikamız bakımından da taşıdığı 

önem. Gerçekten de yeni popülizm dalgası uluslararası 

politikayı ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehdit ediyor. Bu 

konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunduğundan 

hiç kuşkum yok. 

Değerli okuyucularımın akademik bir çalışma olmadığı 

için bu kitapçıkta normatif tartışmalara pek yer vermememi 

mazur görmelerini rica ediyorum. Amacım, kısa ve kolay 

okunur bir metinle popülizm hakkında olabildiğince geniş 

kitlelere sohbet tadında bir çerçeve sunmak. 

Bu vesileyle söylemem gerekir ki, hemen her 

sohbetimizde beni popülizm konusunda yazmaya 

cesaretlendiren değerli dostum Ali Alp olmasaydı herhalde 
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bu işe girişmezdim. Ayrıca, basım öncesi yaptığı yapıcı 

eleştirilerden çok yararlandım. Kendisine içtenlikle teşekkür 

ediyorum. 

Bilgisayarın başına oturduğumda sık sık teknik yardım 

istediğim ve beni usanç göstermeden destekleyen Sevgili 

Eşim Esra, Oğlum Emre ve özellikle Kızım Ecenur'a da 

büyük bir teşekkür borçluyum. 

 

Ankara, 28 Ağustos 2021
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GİRİŞ 

İnsanların, toplumların, kavramların ve akımların dünya 

kurulduğundan beri birer öyküsü; seyahati, serüveni ve 

anıları var. Size elinizdeki kitapçıkla popülizmin kısa 

öyküsünü anlatacağım. Anlatacağım ki, özellikle sosyal ve 

ekonomik nedenlerle kaygılı, sıkıntı çeken, daha çok gariban 

ve eğitimi yetersiz kalabalıkları istismar eden demok 

rasilerdeki siyaset dolandırıcılarının manipülasyon tuzak 

larına karşı uyanık olasınız. 

Sizin karşınıza Mehdi gibi, kurtarıcı Mesih gibi çıkan 

ahlaksız popülistlerin gerçek yüzlerini, siyasal manipülas 

yonlarını, düzenbazlıklarını ve sahte demokrat olduklarını 

görüp oyunlarına gelmeyesiniz. 

Tarihsel olarak popülizm sosyo-ekonomik düzene ve 

müesses siyasal yapıya ciddi bir meydan okumadır. Buna 

göre, yetkinin kaynağı sıradan insanların çoğunluğundan 

oluşan halktır ve yetki ona dönmelidir. 

Popülizm bir ideoloji ve sistem önerisi değil, retorik, 

söylem ve siyasal pratikler bütünüdür. Zenginlere, 

finansçılara, teknokratlara kısaca ''yozlaşmış, çürümüş ve 

halktan kopmuş elitlere'' ayrıcalıklar sağladığını ve asıl halkı 

yoksulluğa ve yoksunluklara mahkûm ettiğini ileri sürdüğü 

mevcut siyasal sistemin tamamen değişmesini talep eden 

siyasal bir mobilizasyondur popülizm. 

Evet, popülist ahlaksızlar böyle bir iddiayla yola çıktılar. 

Dünyadaki ve Avrupa'daki bazı – hepsi değil – radikal ya 

da aşırı sağ ve sol ideolojiler, popülizmi keşfedince güçlen 
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meye ve geniş halk kitlelerinden destek almaya başladılar. 

Bunu ideolojilerinde temel değişikliklere gitmiş gibi 

görünerek sağladılar. Demokrasinin marjinal asalakları 

anaakım olmak için demokrasi münafıklığına başladılar. 

Örneğin, Fransa'da Ulusal Toplanış (Rassemblement 

National- RN) tıpkı ''Avrupa ırkçı ailesindeki'' akraba 

partileri gibi anti- semitizmden ve ''Cezayir Fransa'dır!'' gibi 

ırkçı nostaljiden çarkediyor gibi yaparak popülistleşti ve 

destek tabanını genişletti. Anti-semitizm vurgusunun yerini 

İslam, Müslüman göçmenler ve Türkofobi aldı. 

Ama üzerlerindeki örtüyü kaldırdığınızda altında anti- 

semitizmi görürsünüz. Örneğin, Viktor Orban bir Macar 

Yahudisi olan Soros düşmanlığında hem finansçı elitlere hem 

de Yahudilere düşmanlık etmiş olmuyor mu? 

Aşırı sol popülizm de meşruiyet arayışını daha çok 

ekonomik korumacılık ve sosyal adalet konuları üzerinden 

temellendirip istismar etti. Dünyada ve özellikle Avrupa'daki 

popülizmde son on yılda meydana gelen canlanmanın 

beslendiği zemin, küresel ekonomik kriz ve siyasal 

istikrarsızlıkların ve adaletsizliklerin yol açtığı iç savaşlardan 

kaynaklanan düzensiz göçmen akınlarıdır. 

Popülizm sömürüye karşı sıkıntıda olan huzursuz, 

kaygılı ve kızgın kalabalıkların tepkilerinin siyaseten 

manipüle edilerek düzene karşı bozguncu bir başkaldırı 

retoriğidir. 

Aşağıda, önce modern bir kavram olarak popülizmi 

açıklayacağım. İkinci bölümde popülist psikoloji/sosyal 

psikoloji üzerinde duracağım ve ardından popülist dil, 
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söylem ve politikalara odaklanacağım. Dördüncü bölümde 

popülizmin dinlerle ve ideolojilerle ilişkisini irdeleyeceğim. 

Takip eden bölümlerde ise popülizmin insan hakları, 

özgürlükler, hukukun üstünlüğü, demokrasi, medya, göç, 

pandemi, çevre, ekonomi, güvenlik ve dış politika 

perspektiflerinden analizini yapacağım. Bu arada 

güncelliğini yitirmemiş olan Sarı Yelekliler ve Brexit 

konularına da popülizm bağlamında yer vereceğim. 

Dünyadan ve ülkemizden örnekler vererek sohbet tadında 

özet bir biçimde bu konuları işlemeye çalışacağım. 

 

 

 

 

 

 


