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Popülizmin yükselişte olduğu, popülizm 
çalışmalarının da revaçta olduğu bir dönemin 
içindeyiz. Bir zamanlar “doğuş halindeki 
demokrasilerin” ürettiği geçici bir siyasal olgu 
olarak görülürken, bugün popülizm otoriter, hatta 
bazı biçimlerinde ırkçı ve kadın düşmanı sağ parti 
ve oluşumlardan sol kitle hareketlerine uzanan bir 
çeşitlilikte tüm dünyada yükselişte olan siyasal 
hareketleri tanımlamakta kullanılıyor. Popülist 
olarak tanımlanan hareketleri ortaklaştıran temel 
bir özellik, kendilerini elitist olarak nitelendirdikleri 
geleneksel temsili demokrasinin kurumlarına 
bir alternatif olarak sunmaları, halkın iradesini 
doğrudan yansıtma iddiasında olmalarıdır. 
    
Popülizmin tanımsal çeşitliliği devam etmekle 
beraber son dönemde öne çıkan tanımlarının 
hepsinin popülizmi siyasal bir olgu olarak 
gördüğünü, saf ve temiz “halk” ile yozlaşmış “elit” 
ikiliğini tanımlarına dahil ettiklerini belirtmek 
gerekir. Popülist hareketler her zaman halka 
referans verirler ve eylemlerini halkla özdeşlik 
kurarak veya ona hitap ederek gerekçelendirirler; 
elit-karşıtı duygulara dayanırlar ve halkı [ve elitleri] 
içinde ayrımlar olmayan yekpare bir grup olarak 
görürler. Bir siyasal strateji olarak popülizmin 
ilgili literatürde dört unsuru vurgulanmıştır: 
kişiselleştirilmiş ve ataerkil bir siyasi liderlik kalıbı, 
çok sınıflı bir koalisyon, şekilsiz ve eklektik bir 
ideoloji, siyasi desteği güçlendirmek için maddi 
hediyeler dağıtılması. 

Her ne kadar popülizm kavramının tekrar 
siyasetin gündemine girmesini 2008 küresel 
krizinin etkilerine (özellikle kurulu siyasal 
temsil biçimlerinin krizi ve neoliberal ekonomik 
oydaşmanın krizi), büyük ölçekli göç hareketlerine, 
ABD’de Donald Trump’ın seçilmesine ve Birleşik 
Krallık’ta Brexit oylamasına borçlu olsak da, 
popülizm olgusu Brezilya’dan Tayland’a ve 
Türkiye’ye kadar çevre kapitalist toplumsal 
formasyonlar açısından daha eski bir olguya 
işaret eder. Akademik çalışmalar popülizmi 
ithal ikameci sanayileşmenin kolay aşamasında 
serpilmiş milliyetçi ve içe dönük iktisadi 
politikalarla özdeşleştirmişlerdir. Ancak bu 
toplumlarda popülizmin 1990’lı yıllarda tekrar 

kendisini göstermesi ve ekonomik liberalizm ile 
bir arada olabileceğini kanıtlaması, bu argümanın 
sorgulanmasına neden olmuştur.

Özellikle dikkat çeken husus sağ popülist parti 
ve hareketlerin son yıllarda kaydettikleri büyük 
gelişmedir. Pek çok ülkede “müesses nizam” 
ve “halk” arasında politik bir sınır çizen sağ 
popülistler, küreselleşme süreçlerinin neden olduğu 
değişen ekonomik ve sosyal koşullarda kendilerini 
dışlanmış hisseden toplumsal kesimlerin taleplerini 
yabancı düşmanı bir söylem altında eklemlemeyi 
başarmışlardır. Nüfuz kazandıkları yerlerde siyasal 
gündemi belirleme ve merkez siyaseti temsil eden 
partilerin politikaları üzerinde uzun dönemli etkiler 
yaratma şansını kazanmışlardır. İktidara geldikleri 
ülkelerde ise (Türkiye, Polonya, Macaristan 
gibi), demokratik kurumları zayıflatmış veya 
istikrarsızlaştırmışlar ve kendilerini güçler ayrımı, 
insan hakları gibi kurucu demokratik prensiplerden 
uzaklaştırmışlardır.

Bu konferans sağ popülizmin yükseliş nedenlerini 
ve demokratik rejimler üzerindeki etkilerini 
değerlendirmeyi, aynı zamanda da sosyal 
hareketlerin önüne koyduğu sorunları ve 
tehditleri tartışmayı amaçlamaktadır. Konferans 
sağ popülizmin yükselişinin bağlamı, günümüz 
konjontürünün hangi unsurlarınca desteklendiği 
ve bu olguyla nasıl mücadele edilebileceği üzerine 
bir tartışmayı kışkırtmayı hedeflemektedir. Farklı 
uluslararası deneyimleri bir araya getirerek küresel 
bir olgu olan popülizm üzerine karşılaştırmalı 
bir tartışma zemini sunmayı istiyoruz. Konferans 
hem konuya ilgi duyan araştırmacıları hem 
de sağ popülist hareketlerle farklı düzeylerde 
mücadele eden aktivistleri buluşturarak; hukukun 
üstünlüğünü, denge ve fren mekanizmalarını, 
bağımsız sivil toplumu, bireysel ve sosyal hakları 
ve çoğulculuğu aşındıran otoriter pratikler 
ve kurumsal düzenlemeler karşısında hangi 
siyasal ve toplumsal kapasitelerin harekete 
geçirilebileceğini tartışabileceğimiz bir platform 
sunmayı hedeflemektedir. Özellikle sağ popülizm 
karşısında başarılı toplumsal hareket örneklerini 
öne çıkartmak ve deneyimlerini ortaklaştırmak 
hedeflenmektedir.
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Rise of Right-wing Populism and How Social 
Movements Fight Against Them

Populism as a political concept has triggered an 
explosion in populism research and a significant 
increase in relevant publications. Once treated 
as a form of politics that was associated with 
“democracies-in-the-making”, now the concept 
has re-emerged as a buzzword for defining a large 
array of political movements from authoritarian 
and even racist and misogynist right-wing politics 
to leftist mass movements all around the world. 
What all of them have in common is that they try to 
market themselves as an alternative to traditional 
representative democracy, often labeling it as elitist, 
instead promising to (directly and miraculously) 
implementing the direct will of the people. 
Historically, the central common denominator of 
diverse populist movements is an appeal to “the 
people”, often, but not exclusively, defined in 
ethno-national terms, which is contrasted with a 
corrupt, privileged and out-of-touch elite. As a 
political strategy, populism is characterized by 
four components in the related literature: (1) a 
personalized and paternalistic pattern of political 
leadership, (2) a multi-class coalition, (2) an 
amorphous and eclectic ideological discourse, and 
(4) the distribution of material gifts to consolidate 
political support. Yet differences persist in how 
we understand populism, both in populist political 
approaches and in epistemological terms.
Even though the return of the concept owes much 
to the repercussions of the 2008 crisis (particularly, 
the crisis of the established forms of political 
representation and the crisis of the neoliberal 
economic consensus), the rise of large scale refugee 
and migrant movements, the election of Donald 
Trump in the USA and the Brexit vote in the UK, 
it had long been a pressing issue in the peripheral 
capitalist social formations from Brazil to Thailand 
and Turkey. Scholars used to associate populism 
with nationalist, inward-looking economic policies, 
which flourished during the initial stage of import-
substitution industrialization from the 1930s 

to 1950s. Yet the resurgence of populism in the 
1990s contradicted this argument, and the recent 
coincidence of political populism and economic 
liberalism has discredited it further. 
Particularly spectacular, is the rise of right-wing 
populist parties and movements. In many countries, 
by drawing a political frontier between “the people” 
and the “establishment” they managed to articulate 
in a xenophobic vocabulary political demands by 
social strata of society that felt excluded due to 
changing economies and societies under dynamics of 
globalization. Where they have grown in influence 
right-wing populists have succeeded in setting the 
political agenda and their policies were nevertheless 
implemented and had a long-term effect on parties 
of the center. Where they have actually won the 
majority of votes and ascended to power (e.g. in 
Turkey, Poland and Hungary), they have managed 
to destabilize salient democratic institutions (in the 
media, justice and education spheres) and distanced 
themselves from constitutive democratic principles 
such as the separation of powers, and human rights 
conventions.
Therefore, this proposed conference endeavors to 
come to terms with the rise of right-wing populism 
and the problems it imposes on social movements. 
The conference aims to address conceptual and 
practical issues like how the phenomenon should 
be defined, the context behind its surge and 
what factors in our past and current conjuncture 
facilitated it. It aims to bring together different 
experiences internationally as well as to promote 
a comparative debate on populism as a global 
phenomenon. Furthermore, the conference seeks to 
bring together researchers and the world of political 
practice in order to provide a platform to discuss 
what kind of political and social capacities could 
be mobilized against the illiberal and authoritarian 
institutional arrangements and practices that 
undermines the rule of law, checks and balances, 
autonomous social institutions, individual and group 
rights or pluralism. The conference will draw from 
examples of successful social mobilization against 
populist parties and political groups. 
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