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ÖNE ÇIKAN SORULAR

 ■  Popülizmin ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?

 ■  Günümüzdeki otoriterleşme dalgasının önceki oto-
riterleşme dalgalarından farkı nedir?

 ■  Yaşanılan süreci hangi kavramlar üzerinden tanımla-
malıyız?

 ■  Belirsizlik ve tedirginlik ortamında yeni arayışlara 
yöneliş mümkün mü?

 ■  Amerika’da 2020 başkanlık seçimlerinde olası senar-
yolar nelerdir?
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Güncel Politika Seminerlerinin ilki IstanPol ve Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme UYGAR 
Merkezi ortaklığı ile düzenlendi. Seminerde 2020’de gerçekleşecek ABD başkanlık seçimle-
rine odaklanılarak popülizmin geleceği tartışıldı.

Zeynep Kadirbeyoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Evren Balta, popüliz-
min yükselişini açıklamaya çalışan kuramların üzerinde durarak, günümüzde farklı bir oto-
riterleşme dalgası ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Soli Özel de yaşanılan meşruiyet kri-
zine vurgu yaparak teknolojik gelişmenin ve kentsel yaşamın yaşanılan sürece olan etkisinin 
göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

Venezuela’da Maduro, Bolivya’da Morales, Rusya’da Pu-
tin, ABD’de Donald Trump, Birleşik Krallık’ta Boris 
Johnson, Macaristan’da Viktor Orbán, Brezilya’da Jair 
Bolsonaro ve İtalya’da Giuseppe Conte... Birçok ülke-
nin siyasi hayatını şekillendirmeye çalışan popülizmin 
ortaya çıkmasında ve toplum nezdinde otoriter lider-
lere olan desteğin artmasında, ünlü sosyolog Zygmunt 
Bauman’a göre belirsizlik ve tedirginlik yer alıyor. 3 
Kasım 2020’de yapılacak olan ABD başkanlık seçimle-
rinin de küresel siyaset üzerinde nasıl bir etki yaratacağı 
sorusu konunun incelenmesini gerektiriyor. Popüliz-
min demokratik rejimler üzerinde kalıcı etkiler yarata-
bileceği ve mevcut siyasi iradelerin gittikçe otoriterleş-
meye başlayabileceği tezi de bu konunun tartışılmasını 
gerekli kılmıştır. Bu amaçla Güncel Politika Seminerle-
rinin ilkinde ABD seçimlerini, popülizmin geleceğini 
ve olası alternatif siyasi çözümleri; Boğaziçi Üniversite-
si öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu mode-
ratörlüğünde akademisyenler Doç. Dr. Evren Balta ve 
Soli Özel ile tartıştık. Akademik literatürün temel tar-
tışma alanlarının penceresinden, yükselen popülizmin 
nedenleri ve en önemlisi yönetim biçimlerine etkileri, 
ABD ve yaklaşmakta olan ABD seçimlerine odakla-

nılarak Evren Balta ve Soli Özel tarafından değerlen-
dirildi. İkili, çalışmaları arasında yer alan ve araştırma 
konularına denk düşen popülizm temasını, İletişim Ya-
yınlarından çıkan Kültür Yıllık 2017-2018 kitabındaki 
“Popülizm Siyaseti: Küresel Çağda İktidar ve Protesto” 
adlı yazıları ile de derinlemesine incelemişlerdir.

“DAHA ÇOK BATI’DA HISSEDILEN 
DEMOKRATIK EROZYON; DAĞINIK, 
BELIRSIZ VE YAVAŞ GERÇEKLEŞEN  
BIR OTORITERLEŞME DALGASININ 
ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLDU.”

Panelin konuklarından akademisyen Evren Balta, dün-
yada geniş çapta gerçekleşen bir otoriterleşme dalgası 
olduğunu belirterek,  “popülizme dair çerçeve bir kon-
sept” olarak bu dalgayı incelememiz gerektiğini belirt-
ti. Evren Balta günümüzdeki otoriterleşme dalgasının 
önceki dalgalardan farkını; prosedürel demokrasiyi 
olumsuz etkilememesi, eski otoriteleşme dalgaları gibi 
şiddetli ve birdenbire olmaması (askeri darbeler gibi) 
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ile açıkladı. Balta, bu dalgayı otoriterleşmenin ne oldu-
ğunu net olarak ölçemediğimiz ve ülkelerin farklı de-
neyimleri yaşadığı bir dalga olarak tanımladı. Freedom 
House verilerinde seçimli demokrasinin genişleme 
eğiliminde olduğuna dikkat çeken Balta, özellikle Orta 
Doğu’da Arap Baharı’yla 2011 yılı sonrası bu trendin 
yaşandığını söyledi. Ancak seçimli demokrasinin varlı-
ğına rağmen, sivil toplumun ve medyanın baskı altında 
olduğunun ve yürütme üzerindeki kontrol mekanizma-
larının aşınmaya  başladığının da göz ardı edilemeyece-
ğinin altını çizdi.  Balta, sürecin demokratik bir çöküş 
olarak değil ama bir demokratik erozyon dalgası ile 
açıklanabileceğini vurgu-
ladı. Liberal demokrasile-
rin otoriterleşme dalgasın-
dan daha çok etkilendiğini 
bu nedenle bir demokratik 
erozyon yaşandığını sözle-
rine ekledi.

Demokratik erozyo-
nun yaşandığı üç dalgayı 
açıklayan Evren Balta, 
birinci dalganın demokra-
tik ve otoriter rejimlerde, 
ikinci dalganın seçimli 
otoriter rejimlerde, üçün-
cü dalganın ise liberal 
demokrasilerde görüldü-
ğünü belirterek üçüncü 
dalganın bulanık ve daha 
az baskıcı olduğunun altı-
nı çizdi. Balta, bu süreçte-
ki kazanımın ise seçimle-
rin genişlemesi olduğunu 
belirtti. Üçüncü dalganın; 
bireysel haklara nazaran medya özgürlüğü ve  hukukun 
üstünlüğü üzerindeki olumsuz etkisinin ise bu süreçte-
ki kayıplar olarak sayılabileceğini açıkladı. 

POPÜLIZMIN KAYNAĞI NEDIR, NEDEN 
ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Evren Balta; popülizmin, üçüncü dalganın otoriter-
leşmesini kolaylaştırdığını ve demokratik erozyonla 

genişlediğini belirtti. Balta; popülizmin İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra en çok destek aldığı dönemde oldu-
ğumuzu hatırlatırken bu gerçekliği, istatistiksel olarak 
şöyle anlattı: 1993 yılında Avrupa’da özellikle popülist 
siyasi bir partinin hükümette olduğu bir ülkede yaşa-
yan insanların sayısı 13 milyon iken bu sayı 2018’de 
180 milyon civarına ulaştı. Balta, popülizmin ortaya 
çıkışını ekonomik, kültürel ve kurumsal faktörler üze-
rinden anlattı. Bu faktörlerin farklı ülkelerde, farklı 
gruplar içerisinde değişebileceğini ama bu üç etkenin 
de literatürde popülizm üzerine tartışılan konular ol-
duğunun altını çizdi.

Evren Balta; ilk faktö-
rü anlayabilmemiz için 
küreselleşmenin geride 
bıraktıklarına ve eşitsiz-
lik oranlarına bakmamız 
gerektiğini belirtti. Balta, 
demokratik hakların ge-
nişlemesinde orta sınıfın 
rolünün kritik olduğunu 
hatırlatarak, 1950’lerde 
refah sisteminde kendi-
sine yer bulan bu orta 
sınıfın, günümüzde 
güvencesizleştiğini ve 
yoksullaştığını ifade etti. 
Dünyanın farklı yerlerinde 
yeni orta sınıfların ortaya 
çıktığını gözlemlediklerini 
belirten Balta, Philips 
Eğrisi verilerinde bunun 
kolayca görülebileceğini 
belirtti. Son 30 yılda kü-
reselleşmeden kimin kay-

bettiğine ya da kazandığına baktığımızda, Batılı orta 
sınıfın temel kaybeden olduğunu hatırlatan Balta, ka-
zananın ise Batıda gelirin çoğunu elinde tutan yüzde 
birlik kesim ile gelişmekte olan ülkelerdeki orta sınıflar 
olduğunu vurguladı. 

Evren Balta, 1970’lerdeki Dünya Değerler Araştırma-
sı’na dikkat çekerek küresel düzeyde mevcut değerler 
değişirken liberal toleranslı değerlerin arttığını söyledi. 
Balta, dünyada değişmekte olan bu değerlerin farklı 
gruplar arasında aynı hızda değişmemesinden dolayı 

“Kültürel çatışma ve 
ekonomik eşitsizlik 
nedeniyle, geleceğin 

dünyasını tanımlamak 
isteyenlerle bu dünyaya 

ayak uyduramayacak 
olanlar arasında bir 

çatışma ortaya  
çıkabilir.”
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popülizmin yükselişinde etkili olan ikinci faktörün 
(kültürel faktörün) ortaya çıktığını belirtti. Balta; genç, 
kentli, eğitimli grupta daha hızlı bir değişim olduğunu 
ve değerleri değişmeyen grubun bu grubu elit olmakla, 
ulusa ihanet etmekle, kültürel değerleri aşındırmakla 
suçladığını; bu durumunda toplumda kutuplaşmaya 
neden olduğunu vurguladı. Dünyadaki trende baktı-
ğımızda da  değerlerin doğrusal bir şekilde değiştiğini 
ama hızının farklılaştığını belirten Balta’ya göre, bu du-
rum popülizmin ilk dönem söylemini etkilemişti. 

Evren Balta, kurumsal faktörler üzerinde demokratik 
kurumlara olan güvenin azalmasının etkili olduğunu 
belirtti. Dolayısıyla; Evren Balta, kitlelerin kendilerini 
temsil eden bir siyasi iradeyi bulamaması, merkezi siya-
si partilerin yok olması ve negatif partizanlığın artması 
nedeniyle popülist partilere yönelimin olduğunu ifade 
etti. 

Soli Özel ise köylülüğün ilk toplumsal sınıfken günü-
müzde neredeyse ortadan kalktığını ve milyonların 
kentlerde yaşadığı bir dünya deneyimlediğimizi vur-
gulayarak sözlerine başladı. Özel, günümüzde dünya 
nüfusunun önemli bir bölümünün şehirlerde yaşıyor 
olmasına dikkat çekerek “...şehirler otoriterleşmeyi 
kolaylaştıran yerler mi yoksa Beyrut ve Hong Kong 
örneğinde olduğu gibi demokratik taleplerin ön pla-
na çıktığı, baskıcılığa direnilen yerler mi olacak, yoksa 
bu bir günden diğerine değişebilir bir olgu mudur ve 
bugünkü özgürlükçü hareket kendine göre bir baskıcı 
ortam da yaratabilir mi?” sorusu ile devam etti.

Soli Özel; sanayi toplumunun ve 19. yüzyılda bireysel-
leşmeyle yaşamlarımızı etkilemeye başlayan teknolo-
jinin, sürekli birilerinin gözetimi altında yaşamamıza 
neden olduğunu belirtti. Özel, orta sınıfların neleri ta-
lep ettiğini incelerken teknolojinin çevrede yaptığı bü-
yük tahribattan da bahsetmemiz gerektiğini belirterek 
küresel düzeydeki üç krizi anlattı.  Özel, ilk olarak dün-
yadaki güç dağılımında, ailedeki otorite konusunda ve 
ülkelerin iç siyasetinde bir meşruiyet krizi olduğuna 
değindi. İkinci olarak vatandaşlığa  bağlı olarak, mah-
remiyetin de yok olmasının bu meşruiyet krizine neden 
olduğunu söyledi. Üçüncü olarak da yaşanılanlara karşı 
toplumun tepkisizliğinin farklı bir vatandaşlık kav-
ramını ortaya çıkardığını ya da bu kavramın ortadan 
kalktığını gösterdiğini belirtti. Özel, küreselleşmenin 

getirdiği bir meşruiyet krizi olduğunu ve kozmopolit-
lerle yerelciler arasında bir mücadelenin oluşmasının da 
muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.

“1996’DAN ITIBAREN BATI’DA 
OTORITERLEŞMEDEN SÖZ EDEBILIRIZ”

Evren Balta gibi sorunun daha çok Batı’da görüldüğünü 
kabul eden Soli Özel, orta sınıfın Batı’daki tepkisinin 
Doğu’da bir talebe dönüştüğünü söyledi. Ve popüliz-
min yükselişinin ardında çeşitli nedenler olabileceğini, 
konuyla ilgili genelleme yapmaktan kaçınmamız gerek-
tiğini belirtti. Bu nedenle Soli Özel; sadece ekonomik 
nedenler üzerinden popülizm olgusunu açıklamanın 
doğru olmayacağını ifade etti. Soğuk Savaş sonrası 
Batı Blok’una entegre edilenler üzerinden örnek veren 
Özel, Batı Blok’undaki ülkelerin; kendi değerlerini “bi-
zim gibi olmak zorundasınız” diye Doğu’ya dayatması 
sonrası tüm Avrupa’da bir tepki oluştuğunu anlattı. Ör-
neğin; AfD’ye (Almanya’da kurulan sağ popülist ve Av-
rupa Birliği şüphecisi bir siyasi parti) oy veren insanla-
rın ekonomik açıdan kötü bir durumu olmadığını ama 
ekonomik gerekçelerle kültürel gerekçeler arasında bir 
etkileşim oluştuğu için bu insanların AfD’ye oy vermiş 
olabileceğini hatırlattı. 

Popülizmin kültürel boyutunu anlatmak için Türki-
ye’ye de değinen Soli Özel sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bir döne-
me kadar hakim olan seküler, modernleşmeci kültürdü. 
Bu üstten bakan, toplumun sahip olduğu kültürel de-
ğerlerle ilişki kurmayan bir anlayıştı. Bugüne baktığı-
mızda, yükselen sınıflar kendi siyasi temsilcilerini bul-
dukları zaman bu kez kendi değerlerini kabul ettirmeye 
çalıştılar…” Bu kültürel çatışmanın en çarpıcı biçimde 
Hindistan’da yaşandığını ifade eden Özel, bu nedenle 
popülizm tartışmaları başlamadan önce kültürel bir 
dilin hakim olduğu toplum içi bir savaşa girdiğimizi 
hatırlattı. 

Soli Özel, son dönemde dünyanın farklı yerlerinde 
yaşananların belli bir sınıflandırma yapmamızı daha 
da zorlaştırdığını belirtti. Özel, güçlü bir akım olarak 
tanımlanan otoriterleşmenin kendi ideolojisini şidde-
te başvurmadan muhalefete kabul ettiremeyeceğini; 
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mezhepçilik yaşanan bir bölge olan Irak’ta insanların 
mezhepçiliği reddeden bir söylemle gösteri yapmasını 
ve Lübnan’da Nasrallah gibi bir siyasetçinin sadık ta-
banıyla ters düşüyor olmasını örnek göstererek anlattı.

Son olarak Amerika seçimlerine değinen Soli Özel, 
2016 ABD Başkanlık Seçimlerinde Clinton seçilmiş 
olsaydı bir sonraki seçimlerde liberallere olan tepki-
nin çok daha güçlü olabileceğini hatırlattı. Trump se-
çilmeden önce herkesin kimin kazanacağı konusunda 
net konuştuğunu ama sonrasında yaşananların; aday 
gösterilen ve kazanmasına kesin gözüyle bakılan fi-
gürlerin artık kolay kolay seçimleri kazanamayacağını 

gösterdiğini belirtti. Soli Özel, Trump’ın %43’lük de-
ğişmeyen oyu karşısında, Demokratların gerekli koa-
lisyonu sağlayıp sağlayamayacağının seçimin sonucunu 
belirleyeceğini söyledi. Wisconsin, Pensilvanya ve Mi-
chigan’da (Obama’ya oy veren beyaz işçi sınıf eyaletle-
rinde), Hispanikler ve siyahların 2016’da neden hakla-
rını savunacağını söyleyen Clinton’a değil de Trump’a 
oy verdiğinin Demokratlar başta olmak üzere siyaset 
bilimciler tarafından sorgulanması gerektiğini belirtti. 
Soli Özel dolayısıyla, kültürel anlamda bu insanların 
göçmen ve siyahi karşıtı olduklarını söylemenin yanlış 
olacağını sözlerine ekledi. Özel, “2020’de parti aidiyeti 
mi ön plana çıkacak yoksa ‘Cumhuriyetçi partiye rağ-
men Trump’a oy veremem’ diyen Cumhuriyetçiler, De-
mokrat partiye mi oy verecek” diye sorarak, bu sorunun 
cevabını, beyaz, eğitimli ve çeperde yaşayan kadınların 
teşkil ettiği bir seçmen kitlesinin vereceğini ifade etti.  

“TRUMP TARAFINDAN ASLINDA EN 
ZENGINLERIN DAHA DA ZENGINLEŞTIĞI 
BIR EKONOMIK MODELI SUNMASI 
POPÜLIZMIN BIR ÇELIŞKISIDIR.”

Yaklaşmakta olan ABD seçimleriyle ilgili Evren Balta 
ise; seçimlerde temel sorunların, gelir açığını kapamak, 
sağlık reformu ve iklim krizi konusundaki hedefler ile 
eğitim haklarını genişletmek, tarımsal ekonomiyi des-
teklemek ve konut reformu olduğunu belirtti.  Bir dahil 
edilme politikası olacağını söyleyen Balta, yaşadığımız 
dönemin aslında bir işaret fişeği olduğunu ve geniş 
bir koalisyon kurulmasına zemin hazırlayabileceğini 
vurguladı. Bundan önceki refah devleti toplumunun 
da böyle bir sağ yükseliş krizi sonrası oluştuğunu ha-
tırlatan Balta, popülizmin ortaya çıkmasıyla geniş bir 
koalisyonun oluşturulabileceğine değindi.

“Trump’ın tekrar 
seçilmesi durumunda; 

basının üzerindeki 
baskı artacak, yargının 

hali hazırda Trump 
tarafından atanan 
yüzde 25’lik üyesi 
düşünüldüğünde 

yargı gittikçe Trump 
hegemonyasının içine 

girecek”
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